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Sza now ni Pań stwo, dro dzy dział kow cy

Bar dzo za le ży mi na tym, aby każ dy z Was mógł w spo ko ju cie szyć się swo ją dział ką. Do brze
wiem, co zna czy moż li wość spę dza nia cza su na świe żym po wie trzu, wśród wy pie lę gno wa nej
przez sie bie zie le ni. Dla wie lu wy jazd na dział kę jest naj bar dziej wy cze ki wa nym mo men tem
w ty go dniu. Nie jed na ro dzi na znaj du je czas na wspól ny re laks wła śnie dzię ki dział ce.

Chciał bym uspo ko ić tych wszyst kich z Was, któ rzy z nie po ko jem śle dzi li sej mo we pra ce nad
zmia na mi do ty czą cy mi funk cjo no wa nia dzia łek.

Oso bi ście za an ga żo wa łem się w pra ce nad no wą usta wą. Za mie rzam przy pil no wać, aby zmia -
ny by ły tyl ko tam, gdzie są nie zbęd nie wy ma ga ne przez wer dykt Try bu na łu.

W ostat nią so bo tę w ogro dzie dział ko wym „Wa szyng to na” w War sza wie spo tka łem się 
z dział kow ca mi i przed sta wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców. To by ła już dru ga na sza
roz mo wa. Do szli śmy do wspól ne go wnio sku, że oby wa tel ski pro jekt usta wy o ogród kach dział -
ko wych, któ ry chro ni dział ki, bę dzie w Sej mie pro jek tem wio dą cym. Wspól nie pra cu je my nad
do sto so wa niem tych prze pi sów do na szej Kon sty tu cji.

Za gwa ran tu je my dział kow com bez pie czeń stwo i trwa łość ogro dów dział ko wych.

Z ser decz ny mi po zdro wie nia mi

Na proś bę kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów 15 czerw -
ca br. w ROD „Wa szyng to na” w War sza wie od by ło się
spo tka nie pre mie ra Do nal da Tu ska z wła dza mi Polskiego
Zwiazku Działkowców oraz dział kow ca mi. Prze bieg spo -
tka nia i de kla ra cje zło żo ne przez pre mie ra da ły na dzie je,
że pro jekt oby wa tel ski sta nie się obo wią zu ją cym pra wem.
Pre mier Do nald Tusk pod kre ślił tak że, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców mu nie prze szka dza i po wi nien na dal ist -
nieć. Za gad nie niem do roz strzy gnię cia jest je dy nie przy -
szła po zy cja praw na tej or ga ni za cji. Rów no cze śnie
pre mier po in for mo wał, że roz ma wiał z człon ka mi swo je -
go klu by, któ rzy wcho dzą w skład Pod ko mi sji Nad zwy -
czaj nej i pa trzą na ogro dy dział ko we przez pry zmat
in te re sów gmin, ja ko wła ści cie li te re nów. Mó wił, że sta -
rał się prze ko nać ich do in ne go spoj rze nia na kwe stie dal -
sze go za cho wa nia ogro dów w mia stach (Peł na re la cja ze

spo tka nia opu bli ko wa na zo sta ła w Biu le ty nie nr 6, znaj du -
je się też na www.pzd.pl). 

Trzy dni po spo tka niu z dział kow ca mi pre mier Do nald
Tusk na ła mach „Su per Expres su” opu bli ko wał list do
dział kow ców w któ rym po twier dził wcze śniej zło żo ne de -
kla ra cje. Za pew nił, że oso bi ście za an ga żo wał się w pra ce
nad no wą usta wą dział ko wą i za mie rza przy pil no wać, aby
zmia ny by ły wpro wa dzo ne tyl ko tam, gdzie jest to ko -
niecz ne. W od po wie dzi na de kla ra cję pre mie ra swój list
wy sto so wał pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry w
imie niu dział kow ców po dzię ko wał za zło żo ne obiet ni ce
oraz wy ra ził na dzie ję, że zo sta ną one zre ali zo wa ne, a no -
we pra wo za pew ni ro dzi nom dział ko wym bez pie czeń stwo
i trwa łość ogro dów. List otwarty do premiera skierowali
także uczestnicy posiedzenia KR PZD.

Treść li stów za miesz cza my po ni żej.

PREZES RADY MINISTRÓW
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 18 czerwca 2013 r.
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,

Ja ko dział ko wiec w imie niu wła snym, a ja ko Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców w
imie niu mi lio na pol skich ro dzin ko rzy sta ją cych z dzia łek w ROD, chciał bym po dzię ko wać
za de kla ra cje, któ re zło żył Pan w li ście skie ro wa nym do na szej spo łecz no ści. Da ją nam
one na dzie ję, że nie dłu go, za miast wal ki o prze trwa nie ogro dów, bę dzie my mo gli sku pić
się na ko rzy sta niu z ich uro ków.

Dla dział kow ców i ich Związ ku prio ry te tem jest dal sze ist nie nie i roz wój ogro dów dział -
ko wych tak, jak ma to miej sce w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej. Gwa ran tem te go jest
z pew no ścią pro jekt oby wa tel ski, któ ry po par ło bli sko mi lion oby wa te li. Je że li pro jekt ten
sta nie się pra wem, to cel ja ki po sta wi li so bie dział kow cy i Zwią zek zo sta nie osią gnię ty.

Wal ka, któ rą obec nie to czy my, nie jest ła twa. Na na szej dro dze sta je bo wiem wie le osób,
któ rym za le ży na zli kwi do wa niu ogro dów. Dla te go wy so ko ce ni my so bie de kla ra cję zło -
żo ną przez Pa na Pre mie ra, że dział kow cy otrzy ma ją usta wę, któ ra za gwa ran tu je im bez pie -
czeń stwo i trwa łość ogro dów dział ko wych, a zmia ny w pro jek cie zo sta ną wpro wa dzo ne
tyl ko tam, gdzie są nie zbęd ne.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ze swej stro ny de kla ru je peł ną współ pra cę z Pa nem Pre -
mie rem, Rzą dem i Sej mem. Zwłasz cza że PZD po sia da dłu go let nie do świad cze nie i peł -
ną wie dzę na te mat funk cjo no wa nia ogro dów. Zna ne są mu tak że do sko na le po trze by i
ocze ki wa nia dział kow ców.

Pa nie Pre mie rze,

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest jed ną z naj więk szych or ga ni za cji po za rzą do wych w
Pol sce i Eu ro pie. Po sia da naj więk szy wo lon ta riat - w je go sze re gach spo łecz nie pra cu je 100
ty się cy dział kow ców.

Jest to or ga ni za cja de mo kra tycz na, nie za leż na, funk cjo nu ją ca zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem, po sia da ją ca bo ga te osią gnię cia i tra dy cje, po nad to otwar ta na wy zwa nia współ -
cze snej rze czy wi sto ści, do ty czą ce roz wo ju spo łe czeń stwa, kra ju i miast. Jest to rów nież or -
ga ni za cja zna na i ce nio na w Eu ro pie, o czym świad czy za an ga żo wa nie Biu ra

PREZES
Polskiego Związku Działkowców

Prezes Rady Ministrów 
Donald Tusk

Warszawa, 21 czerwca 2013 r. 
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Mię dzy na ro do we go Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu w
obro nę pol skich ogro dów. Po twier dze niem te go są cho ciaż by ma so we li sty, któ re wy sy ła -
ją do władz RP na si eu ro pej scy przy ja cie le.

Pa nie Pre mie rze,

Pro jekt oby wa tel ski roz wią zu je wie le spraw, z któ ry mi bo ry ka ją się dział kow cy i ich
Zwią zek. Jed ną z nich jest za bez pie cze nie praw dział kow ców przed skut ka mi rosz czeń
zgła sza nych do te re nów ROD i to zwy kle nie przez by łych spad ko bier ców, ale przez oso -
by sku pu ją ce rosz cze nia. Pod no szę ten pro blem, po nie waż po za pra wem, waż ne jest rów -
nież je go sto so wa nie przez urzęd ni ków. Tu taj rów nież li czy my na Pań ską in ter wen cję.
Li czy my, że zmo bi li zu je Pan od po wied nie or ga na do głęb sze go zba da nia zja wi ska, któ re -
go skut ki do ty ka ją zresz tą nie tyl ko dział kow ców. W imię ja kich war to ści do pusz cza się,
by sku pu ją cy za bez cen rosz cze nia, bez względ nie eg ze kwu ją cy tak po zy ska ne „pra wo wi -
te" pra wo wła sno ści, osią ga li mi lio no we zy ski kosz tem ni cze mu win nych „zwy kłych" oby -
wa te li i ma jąt ku pu blicz ne go?

Pa nie Pre mie rze,

Dział kow cy wy so ko so bie ce nią so bot nie spo tka nie z Pa nem. Udo wod ni ło ono, że przy
szcze rych in ten cjach, któ rych ce lem jest do bro mi lio na ro dzin dział ko wych, moż na szyb -
ko uzy skać po ro zu mie nie. Li czy my, że współ pra ca w kli ma cie wza jem ne go zro zu mie nia
bę dzie kon ty nu owa na. Cel jest bo wiem tyl ko je den - usta no wie nie pra wa, któ re bę dzie sa -
tys fak cjo no wa ło mi lion dział kow ców i ich naj bliż szych. Man ny na dzie ję, że obiet ni ce zło -
żo ne przez Pa na Pre mie ra pod czas ostat nie go spo tka nia oraz w wy sto so wa nym do
dział kow ców li ście zo sta ną speł nio ne, a no we pra wo za pew ni na szym ro dzi nom bez pie -
czeń stwo i trwa łość ogro dów.

Do łą czam wy ra zy sza cun ku i dział ko we po zdro wie nia.



4

Szanowny Panie Premierze!

Po spotkaniu Pana Premiera z działowcami i wysłuchaniu Pana deklaracji oraz
przeczytaniu listu, który skierował Pan do społeczności działkowców, w ogrodach
działkowych zapanowała nadzieja na szybkie uchwalenie przez Sejm dobrej ustawy, która
zagwarantuje trwałość ogrodów działkowych w Polsce. Podstawą były Pana jednoznaczne
deklaracje, iż projekt obywatelski będzie bazą przyszłej ustawy, a działkowcy zachowają
swoje wszystkie prawa i własną silną organizację. Z pełnym zaufaniem przyjęliśmy
ustalenia, że jedyną kwestią jest wypracowanie odpowiedniego statusu dalszego
funkcjonowania dzisiejszego ogólnopolskiego zrzeszenia działkowców. W tym celu polecił
Pan rządowym prawnikom odbycie spotkania z reprezentantami działkowców i określenie
rozwiązań realizujących zaaprobowaną przez Pana koncepcję.

Z przykrością musimy stwierdzić, że ostatnie wydarzenia poddają w wątpliwość
realizację Pańskich deklaracji. Wynika to zwłaszcza z postawy i postulatów prawników
rządowych, które całkowicie przekreślają przedstawione przez Pana propozycje. Z
niezrozumiałych dla nas względów forsują likwidację ogólnopolskiej organizacji
działkowców i stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo prawne działkowców i
dalsze istnienie ogrodów. Ponadto, negując zaproponowane zapisy, nie przedstawiają
żadnych propozycji rozwiązań, czym uniemożliwiają wypracowywanie kompromisu i
niepotrzebnie przeciągają zakończenie prac.

Taka postawa budzi nasze zdumienie i każe zadać pytanie o prawdziwe zamiary
Platformy Obywatelskiej wobec miliona rodzin działkowców. Nasze wątpliwości pogłębia
również zachowanie posłów PO w podkomisji zajmującej się projektem ustawy. Ich
postępowanie nie wskazuje na wolę szybkiego uchwalenia ustawy. Świadczy o tym
chociażby dążenie do odroczenia terminu posiedzenia, a co za tym idzie - rozpoczęcia
procedowania nad ustawą.

Panie Premierze!

Pozostało naprawdę niewiele czasu na uchwalenie nowej ustawy. Sejm miał na to 18
miesięcy. Z tego okresu mija już prawie rok. W tym czasie prace parlamentarne niewiele
posunęły się naprzód. Trudno nie uniknąć podejrzeń, że jest to działanie zamierzone przez

List Otwarty
uczestników posiedzenia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

do
Prezesa Rady Ministrów RP Pana Donalda Tuska

Warszawa, dnia 27.06.2013 r.L.dz. 3730/13

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  D Z I A Ł K O W C Ó W
K R A J O WA  R A D A



niektóre środowiska polityczne. Mamy nadzieję, że nie jest to działanie polityczne
nakierowane na doprowadzenie do impasu i późniejsze wymuszenie na działkowcach, pod
presją upływającego czasu, akceptacji dla rozwiązań niemal identycznych do stanu bez
nowej ustawy.

Szanowny Panie Premierze!

Od Pańskiej decyzji zależy dalszy rozwój wypadków. W Sejmie złożony został projekt
obywatelski, który kompromisowo i kompleksowo rozwiązuje dalsze funkcjonowanie
ogrodnictwa działkowego. Posiada szerokie poparcie społeczne, o czym świadczy blisko
milion podpisów obywateli. Jego uchwalenie rozwiąże problem, który bezpośrednio dotyka
blisko 4 milionów Polaków. Będzie też dowodem, iż władze respektują wolę obywateli, a
publiczne deklaracje Premiera znajdują pokrycie w dalszych działaniach. Dlatego też,
pomimo niepokojących sygnałów, mamy nadzieję, że postawa Pańskich podwładnych, nie
jest zapowiedzią wycofania się z tych deklaracji.

Polscy działkowcy wciąż liczą, że Pańskie obietnice zostaną dotrzymane!

Podpisy 50 sygnatariuszy listu uczestniczących w posiedzeniu KR PZD
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Śro do wi sko dział ko we z za do wo le niem przy ję ło wia -
do mość, że licz ne wy stą pie nia, sta no wi ska i li sty, któ re od
wie lu mie się cy dział kow cy kie ru ją do Pre mie ra, zo sta ły
koń cu za uwa żo ne i od po wied nio po trak to wa ne. Wie lo -
mie sięcz ne mil cze nie w te ma cie za rów no wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go, jak i to czą cych się prac nad no wym
pro jek tem usta wy dział ko wej, a w szcze gól no ści wzglę -
dem nisz czy ciel skie go dla ogro dów i dział kow ców pro -
jek tu przy go to wa ne go przez po słów Plat for my Obywa-
tel skiej, po wo do wa ło nie po kój i wra że nie lek ce wa że nia
4-mi lio no wej spo łecz no ści. „Wszy scy dział kow cy od dłu -
gie go cza su ocze ki wa li na list od Pa na. To do sko na ły ruch
w do brym kie run ku. Sło wa skie ro wa ne do dział kow ców
po zwa la ją oży wić na dzie ję, że w ogro dach dział ko wych
na stą pi wy ci sze nie emo cji wy wo ła ne nie pew no ścią ju tra.
Wie rzy my, że za ry so wu je się do bry kli mat dla uchwa le nia
do bre go pra wa” – czy ta my w li ście dział kow ców szcze -
ciń skich. 

To czą ce się dys ku sje wo kół przy szłych roz wią zań praw -
nych po ka za ły, że wie lu po li ty ków z róż nych par tii po li -
tycz nych po pie ra pro jekt oby wa tel ski przy go to wa ny przez
śro do wi sko dział kow ców, któ ry od po wied nio za bez pie -
cza pra wa dział kow ców i ogro dów, a jed no cze śnie jest
zgod ny z wy ro kiem Try bu na łu. Je dy nie po sło wie Plat-
formy Obywatelskiej wbrew wo li spo łe czeń stwa, któ re ja -
sno da ło sy gnał swo je go po par cia dla ogro dów i dział kow -
ców po przez bli sko mi lion pod pi sów ze bra nych pod
pro jek tem oby wa tel skim, upar cie pro mo wa li wła sne, nie -
ko rzyst ne dla dział kow ców za pi sy, któ re wzbu dza ją wie -

le kon tro wer sji i pro te stów. „W tej sy tu acji szcze gól ne go
zna cze nia na bie ra wy ko na ny w stro nę dział kow ców gest
Pa na Pre mie ra i li de ra par tii rzą dzą cej oraz zro zu mie nie
na szych ra cji i ocze ki wań” – na pi sa li człon ko wie OZ 
w Lu bli nie dzię ku jąc Pre mie ro wi za oka za ne zro zu mie -
nie dla ro li, ja kie ogrod nic two dział ko we peł ni w spo łe -
czeń stwie, oraz za wspar cie dzia łań w obro nie ogro dów 
i Związ ku po przez upo wszech nia nie wśród po słów PO
spoj rze nia przez pry zmat in te re sów in dy wi du al ne go dział -
kow ca, a nie gmin i de we lo pe rów. „Wi ta my Pa na Pre mie -
ra wśród osób wspie ra ją cych ruch dział ko wy” – do da li na
za koń cze nie li stu dział kow cy z Lu bli na. Jed no cze śnie
dział kow cy są świa do mi, że spo ry i pod cho dy po li ty ków
w ce lu ode bra nia grun tów spod ogro dów są nie do unik -
nię cia i to wa rzy szą dział kow com nie mal od 20 lat, przez
co ko lej ne obiet ni ce rzą dzą cych od bie ra ne są z za do wo le -
niem, a jed no cze śnie du żą daw ką scep ty cy zmu. „W każ dej
ka den cji Sej mu znaj do wa ła się gru pa po słów, któ ra pró bo -
wa ła zmie niać na szą usta wę tyl ko po to, aby zli kwi do wać
PZD i uzy skać nie ogra ni czo ny do stęp do grun tów zaj mo -
wa nych przez ogro dy. Li czy my, że po de kla ra cji Pre mie ra
Rzą du i Prze wod ni czą ce go PO, tym ra zem po sło wie Plat -
for my Oby wa tel skiej nas nie oszu ka ją” – na pi sa li w li ście
do Do nal da Tu ska dział kow cy z ROD „Ko le jarz” w Cho -
dzie ży. „Opty mi zmem na pa wa fakt uzna nia przez Pa na
Pre mie ra oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych ja ko wio dą ce go w pra cach pod ko mi sji nad -
zwy czaj nej. (…) Nasz nie po kój wzbu dza ją jed nak że wy po -
wie dzi nie któ rych po słów Plat for my Oby wa tel skiej, któ rzy

Jak działkowcy oceniajà gest Premiera?
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ma ją od mien ne zda nie niż Pan Pre mier w kwe stii no wej
re gu la cji usta wo wej do ty czą cej ogro dów dział ko wych” 
– czy ta my z ko lei w li ście uczest ni ków Pre zy dium OZ
Pod kar pac kie go.

To co bu dzi za strze że nia śro do wi ska dział ko we go to
fakt, iż mil cze nie Pre mie ra trwa ło nie mal że rok. Ty sią ce li -
stów wciąż po zo sta je bez od po wie dzi. Tym cza sem, jak za
do tknię ciem cza ro dziej skiej różdż ki, wszyst ko to zmie ni -
ło się, gdy w me diach po ja wi ły się licz ne pu bli ka cje son -
da ży świad czą ce o zna czą cym spad ku po par cia spo-
łecz ne go dla Plat for my Oby wa tel skiej. Jed nak dział kow -
cy chcą wie rzyć w do brą wo lę Pre mie ra i po li ty ków, co
po twier dza ją w swo ich li stach pi sząc: „Dział kow cy zie mi
czę sto chow skiej są prze ko na ni, że wspar cie udzie lo ne
przez Pa na Pre mie ra dla idei ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go nie jest tyl ko grą po li tycz ną, ale wy ni ka z sza cun ku
dla mi lio na pol skich ro dzin osób star szych, dla któ rych
upra wa dział ki to sens ży cia. Li czy my na dal sze wspie ra -
nie przez Pa na Pre mie ra idei ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go i dzia łań ma ją cych na ce lu obro nę do rob ku ży cia
kil ku po ko leń mi lio na pol skich ro dzin”. Naj bar dziej zaś
cie szą dział kow ców sło wa Pre mie ra w od nie sie niu do Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Pre zes Ra dy Mi ni strów
pod czas spo tka nia z dział kow ca mi w ROD „Wa szyng to -
na” w War sza wie pod kre ślał, że „PZD po wi nien na dal ist -
nieć”. Sło wa te spo tka ły się z aplau zem, a tak że li stow nym
od ze wem wśród użyt kow ni ków dzia łek. „W ca łej roz cią -
gło ści po pie ra my sta no wi sko ja kie za jął Pan pod czas spo -
tka nia z dział kow ca mi oświad cza jąc, ze dział kow cy nie
zo sta ną po zba wie ni swo ich praw, że nie mu sza mar twić
się o swo je dział ki i ogro dy oraz o swo ją or ga ni za cję, któ -
ra nie zo sta nie zli kwi do wa na” – czy ta my w li ście człon -
ków Pre zy dium OZ w Gdań sku, któ rzy wy raź nie pod-
kre śli li, że dział kow cy chcą sa mi de cy do wać o tym, w ja -
ki spo sób ma ją się zrze szać i czy chcą, by ich or ga ni za cja
mia ła cha rak ter ogól no pol ski. Za ape lo wa li do po li ty ków,
by nie de cy do wa li za nich w tak istot nej spra wie. „Fakt
po twier dze nia po trze by dal sze go funk cjo no wa nia PZD i
usta le nia je dy nie je go no wej for my praw nej, da je gwa ran -
cje za cho wa nia obec nych ty tu łów do grun tów, a wraz z ni -
mi za bez pie cze nia słusz nie na by tych praw sa mych

użyt kow ni ków dzia łek” – na pi sa li człon ko wie OZ W Kiel -
cach. Po nad to dział kow cy nie go dzą się na utra tę swo jej
or ga ni za cji tak że dla te go, że nie chcą być od mien nie trak -
to wa ni, niż to ma miej sce w od nie sie niu do ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w kra jach unij nych. „Dla mnie naj-
waż niej sze jest to, że ta za cie kła ba ta lia wkrót ce do bie -
gnie koń ca i że dział kow cy bę dą mo gli da lej spo koj nie cie -
szyć się swo imi dział ka mi oraz zrze szać się tak jak ze chcą,
a PZD na dal bę dzie gwa ran to wał im spo kój i bez pie czeń -
stwo” – na pi sał z ko lei dział ko wiec Je rzy Kar piń ski 
z Wro cła wia. „Z ogrom ną ra do ścią i za do wo le niem przyj -
mu je my treść Pa na li stu do dział kow ców. Sło wa li stu to
sło wa, na któ re ocze ki wa li śmy z na dzie ją, te raz peł ni uf no -
ści ocze ku je my re ali za cji przy ję tych wo bec nas zo bo wią -
zań” – na pi sa li w li ście do Pre mie ra Do nal da Tu ska
człon ko wie OZ To ruń sko -Wło cław skie go. „Sza nu ję i do -
ce niam, że zdo był się Pan na od wa gę prze ciw sta wie nia
się tym nur tom w Pa na par tii i rzą dzie, któ re dą żą do de -
struk cji jed no ści dział kow ców, bar ba rzyń skie go za gar nię -
cia mie nia dział ko we go, ob ło że nia nas po dat ka mi,
opła ta mi, ka ra mi, itd.” – pod kre ślał w li ście do Do nal da
Tu ska dział ko wiec Le szek Sa wic ki z Byd gosz czy. 

Dział kow cy wie rzą, że głos Pre mie ra Rzą du Rzecz po -
spo li tej Pol skiej bę dzie rów nież wła ści wie ode bra ny
przez po słów pra cu ją cych nad no wą usta wą o ogro dach
dział ko wych, jak rów nież przyj mu ją cych no wą usta wę.
„Uwa żam, że uchwa le nie pro jek tu oby wa tel skie go, któ ry
po sia da sze ro kie po par cie spo łecz ne, bę dzie do wo dem
na to, że de kla ra cje Pa na Pre mie ra zło żo ne pu blicz nie
znaj du ją po kry cie w co dzien nym dzia ła niu” – na pi sał 
w li ście do Do nal da Tu ska dział ko wiec Ka rol Woj ty siak
z Ża ga nia. 

Na uchwa le nie no wej usta wy zo sta ło nie wie le cza su,
nie zmier nie waż ne dla dział kow ców jest to, czy Pre mier
ma po słuch wśród człon ków wła snej par tii i czy speł ni
obiet ni ce zło żo ne dział kow com. Sy gna ły pły ną ce w ko -
lej nych dniach po spo tka niu dział kow ców z Pre mie rem,
choć by od nie któ rych po słów PO czy od praw ni ków 
z Biu ra Le gi sla cyj ne go Rzą du są sprzecz ne, dla te go przy -
szłość ogro dów, dział kow ców i Związ ku wciąż po zo sta je
nie wia do mą. 

AH
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W dniu 11 lip ca br. w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów od by ło się spo tka nie przed sta wi cie li Polskiego
Zwiazku Działkowców, na cze le z Pre ze sem Eu ge niu szem
Kon drac kim, oraz peł no moc ni ków Ko mi te tu Ini cja ty wy
oby wa tel skiej mec. Bar ło mie ja Pie cha i mec. To ma sza
Ter lec kie go, z Pre mie rem Do nal dem Tu skiem oraz po sła -
mi Platformy Obywatelskiej z pod ko mi sji sej mo wej roz -
pa tru ją cej  oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD. W spo t-
ka niu uczest ni czy li rów nież Pre zes Rzą do we go Cen trum
Le gi sla cji Ma ciej Be rek oraz Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni -
ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
Piotr Sty czeń.

Spo tka nie od by ło z ini cja ty wy Pre mie ra, któ ry pod trzy -
mał swo je wcze śniej sze de kla ra cje, co do za cho wa nia
praw dział kow ców oraz utrzy ma nia pod mio to wo ści praw -
nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Pod kre ślił, że no wa
usta wa po win na być zgod na z Kon sty tu cją, aby jej za pi sy
nie mo gły zo stać już pod wa żo ne. Dla te go Pre mier za ofe -
ro wał po moc praw ni ków rzą do wych na dal szych eta pach
prac nad pro jek tem usta wy. Do nald Tusk za pro po no wał
tak że, aby po sło wie Plat for my, zaj mu ją cy się no wą usta -
wą dział ko wą, na wią za li współ pra cę z peł no moc ni ka mi
Ko mi te tu. W je go oce nie po zwo li to na szyb sze za koń cze -
nie prac le gi sla cyj nych nad pro jek tem oby wa tel skim. 

Pre zes Polskiego Związku Działkowców Eu ge niusz
Kon drac ki po in for mo wał Pre mie ra o ocze ki wa niach i na -

stro jach pa nu ją cych wśród dział kow ców. Wy ra ził na dzie -
ję, że uda się zna leźć roz wią za nia, któ re za pew nią po sza -
no wa nie praw dział kow ców oraz dal sze ist nie nie ogro -
dów. Pre zes Związ ku przy po mniał, że  mi ja do kład nie rok
od wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Zo sta ło więc za -
le d wie sześć mie się cy na wej ście w ży cie no wych za pi -
sów praw nych, któ re po zwo lą dział kow com spo koj nie
ko rzy stać z ogro dów. Na dal jest to czas wy star cza ją cy na
uchwa le nie do bre go pra wa, aby tak się sta ło po trzeb na jest
jed nak do bra wo la ze stro ny wszyst kich człon ków pod ko -
mi sji i chęć współ pra cy z Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców i Ko mi te tem Ini cja ty wy Oby wa tel skiej. 

W trak cie spo tka nia przed sta wi cie le dział kow ców po -
ru szy li rów nież kwe stię wnio sku po słów PO o od wo ła nie
prze wod ni czą ce go Pod ko mi sji. Wnie śli o roz wa że nie
moż li wo ści wy co fa nia tej ini cja ty wy, ar gu men tu jąc, że
mo że spo wo do wać spór po li tycz ny, a co za tym idzie,
opóź nić roz po czę cie prac me ry to rycz nych nad pro jek tem
oby wa tel skim. 

Prze bieg spo tka nia, zwłasz cza de kla ra cje pre mie ra,
wska zu ją, że zgod nie z po stu la tem zgła sza nym od sa me -
go po cząt ku przez Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw czej,
re al ną sta je się per spek ty wa, że pro jekt pod pi sa ny przez
bli sko mi lion oby wa te li, ma szan sę na po par cie wszyst -
kich klu bów par la men tar nych, w tym PO. 

MZ

1. Kolejne spotkanie przedstawicieli działkowców z premierem Donaldem Tuskiem

II. Z PRAC SEJMU

2. Blokowanie ju˝ spóênionych prac podkomisji 

Po mi mo sta rań prze wod ni czą ce go pod ko mi sji roz pa tru -
ją cej pro jekt oby wa tel ski jej pra ce jesz cze fak tycz nie nie
ru szy ły – głów nie za spra wą po słów Platformy Obywa-
telskiej. Te raz po ja wił się ko lej ny pro blem. PO chce od -
wo łać prze wod ni czą ce go.

21 stycz nia 2014 ro ku mu szą wejść w ży cie no we prze -
pi sy o funk cjo no wa niu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce. Po zo sta ło pół ro ku do te go cza su. Tym cza sem pra ce
me ry to rycz ne nad ty mi prze pi sa mi nie mo gą ru szyć 
z miej sca. Po wo ła no wpraw dzie pod ko mi sję do roz pa trze -
nia wszyst kich zgło szo nych pro jek tów ustaw, ale po mi -
mo sta rań prze wod ni czą ce go pod ko mi sji - po sła Bar to sza
Kow nac kie go (PiS) – par la men ta rzy ści z PO two rzą ko lej -
ne prze szko dy unie moż li wia ją ce roz pa trze nie pro jek tów.

Tym ra zem człon ko wie pod ko mi sji z PO zło ży li wnio -
sek o od wo ła nie Pa na Bar to sza Kow nac kie go z funk cji

prze wod ni czą ce go tej pod ko mi sji. Wnio sek ten nie zo stał
w ża den spo sób umo ty wo wa ny, wo bec cze go na le ży
uznać, że za bieg ten ma cha rak ter czy sto po li tycz ny.  Ro -
dzi się po dej rze nie, że ma na ce lu utrud nie nie przy ję cie
pro jek tu oby wa tel skie go. Wszak po seł Kow nac ki ni gdy
nie ukry wał, że po pie ra pro jekt oby wa tel ski i – po dob nie
jak sa mi dział kow cy - ma kry tycz ny sto su nek wo bec pro -
po zy cji par tii rzą dzą cej. Dla te go trud no nie od nieść wra -
że nia, że pró ba od wo ła nia prze wod ni czą ce go pod ko mi sji
zmie rza do prze cią gnię cia spóź nio nych już prac i osła bie -
nie szans na uchwa le nie usta wy na ba zie pro jek tu oby wa -
tel skie go. Jest to dzia ła nie, któ re stoi w wy raź nej
sprzecz no ści z nie daw ny mi de kla ra cja mi Pre mie ra, któ ry
uznał wła śnie pro jekt oby wa tel ski za naj lep szą pod sta wę
dla przy szłych re gu la cji do ty czą cych ogro dów dział ko -
wych w Pol sce. 

TT
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18 czerw ca br. od by ło się ko lej ne po sie dze nie Pod ko -
mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu, po wo ła nej przez Ko mi sję In -
fra struk tu ry i Ko mi sję Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Po-
li ty ki Re gio nal nej, któ ra zaj mu je się przy go to wy wa niem
pro jek tu no wej usta wy dział ko wej. Pod czas ob rad pod ko -
mi sji pod kie run kiem Prze wod ni czą ce go Pod ko mi sji Bar -
to sza Kow nac kie go (PiS) roz pa trzo no trzy po sel skie
pro jek tu ustaw o ogro dach dział ko wych. Jed nogłoś-
nie przy ję to wnio sek zgło szo ny przez po sła PSL Pio tra

Zgo rzel skie go, by pro jekt oby wa tel ski był wio dą cy w dal -
szych pra cach pod ko mi sji.

W ob ra dach pod ko mi sji uczest ni czy ła de le ga cja PZD
na cze le z Pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim oraz peł -
no moc ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej Pro jek -
tu Usta wy o ROD. Obec ni by li rów nież przed sta wi cie le
Mi ni ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej, Mi ni ster stwa Fi nan sów i Skar bu Pań stwa oraz
tzw. sto wa rzy szeń dział ko wych.

3. Projekt obywatelski wiodàcy w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej

Po seł De ra o pro jek cie So li dar nej Pol ski

Głów ne za ło że nie pro jek tu So li dar nej Pol ski przed sta -
wił po seł wnio sko daw ca An drzej De ra. W swo im wy stą -
pie niu pod kre ślał, że „pro jekt So li dar nej Pol ski jest
naj lep szy ze wszyst kich zło żo nych pro jek tów”. De ra mó -
wił o tym, że dział kow cy bę dą mu sie li pła cić po dat ki, bo
te go je go zda niem wy ma ga Try bu nał Kon sty tu cyj ny. 
W myśl pro jek tu SP 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. Po seł
De ra w dal szym cią gu nie wi dzi pro ble mu w tym, że gmi -
ny mo gą ma so wo li kwi do wać ogro dy prze zna cza jąc te re -
ny zie lo ne pod ko mer cję i bu dow nic two. Bo wiem
po cie sze niem dla dział kow ców ma ją być te re ny za mien -
ne, na któ rych użyt kow ni cy dzia łek bę dę mo gli od bu do -
wać stra co ny ogród.

De ra pre zen tu jąc pro jekt no wej usta wy dział ko wej, mó -
wił, iż So li dar na Pol ska chce, by ogro dy dział ko we funk -
cjo no wa ły „od do łu i na za sa dzie do bro wol no ści”.
Tym cza sem war to za uwa żyć, że przy go to wu jąc swój pro -
jekt po sło wie SP nie kon sul to wa li za pi sów z mi lio nem
dział kow ców zrze szo nych w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców, a je dy nie z tzw. sto wa rzy sze nia mi ogro do wy mi. Ich

człon ko wie, któ rych licz ba nie sta no wi na wet 1% dział -
kow ców PZD, nie mo gą le gi ty mo wać się pra wem do re -
pre zen to wa nia in te re sów dział kow ców, po nie waż, jak
pod kre śla ją sa mi dział kow cy – do pu ści li się ra żą ce go ła -
ma nia pra wa związ ko we go, a tak że po wszech nie obo wią -
zu ją ce go. Nie któ rzy z nich wy bu do wa li do my na
dział kach, w któ rych miesz ka ją i są za in te re so wa ni je dy -
nie le ga li za cją te go bez pra wia. „Nie wie le się zmie ni ło w
pro jek cie SP od kie dy zo stał od rzu co ny 3 la ta te mu przez
Sejm. Je śli cho dzi o na szych dział kow ców to nie spo tka li -
śmy się ni gdzie z po par ciem dla te go pro jek tu, bo ten pro -
jekt jest nie ko rzyst ny dla dział kow ców” – mó wił Pre zes
Polskiego Zwiazku Działkowców Eu ge niusz Kon drac ki.
Do po sła De ry kie ro wa no licz ne za py ta nia od no śnie te go,
dla cze go pro jekt SP prze wi du je zmia nę prze zna cze nia
dział ki, a tak że dla cze go i z czym zwią za ny jest pro po no -
wa ny prze pis zwięk sza nia jej wiel ko ści na wet do 1500
m²? Pod kre śla no tak że fakt, że tam gdzie de cy du je gmi na
trud no mó wić o nie za leż no ści dział kow ców. – Umo co wa -
nie praw ne wspól no ty jest du żo gor sze niż sto wa rzy szeń –
pod kre ślał z ko lei mec. To masz Ter lec ki z Ko mi te tu Ini -
cja ty wy Usta wo daw czej.

SLD po pie ra pro jekt oby wa tel ski

Ko lej ny pro jekt po sel ski au tor stwa SLD za pre zen to -
wał po seł Zby szek Za bo row ski. – Nasz pro jekt jest no we -
li za cją usta wy o ROD z 2005 r. w ta kim za kre sie, ja kim
wy ma ga te go Try bu nał Kon sty tu cyj ny – mó wił. Po seł
pod kre śli, że zgod nie z pro jek tem So ju szu Le wi cy De -
mo kra tycz nej Polski Związek Działkowców za cho wu je

wszyst kie pra wa i obo wiąz ki na by te przed wej ściem 
w ży cie usta wy. Ma to ogrom ne zna cze nie przede
wszyst kim w od nie sie niu do użyt ko wa nia wie czy ste go 
i praw dział kow ców. Za bo row ski za zna czył, że w gro -
nie po słów SLD z du żym zro zu mie niem i ak cep ta cją zo -
stał przy ję ty pro jekt oby wa tel ski.

PO wciąż wal czy z PZD o grun ty

Po sło wie PO nie chcą za ak cep to wać te go, co pre mier
Do nald Tusk obie cał dział kow com pod czas spo tka nia w

ROD „Wa szyng to na” 15 czerw ca br. Pre mier ja sno wy ra -
ził wów czas swo je in ten cje, iż nie chce na si łę uszczę śli -
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wiać dział kow ców, że nie prze szka dza mu ist nie nie PZD,
a wo kół pro jek tu oby wa tel skie go jest moż li wy kom pro -
mis. Tym cza sem, kie dy po seł Za bo row ski za pro po no wał
PO wy co fa nie pro jek tu i sku pie nie prac me ry to rycz nych
nad pro jek tem oby wa tel skim, ostro za re ago wa ła po słan ka
Kry sty na Si biń ska mó wiąc: „nie je ste śmy skłon ni wy co -
fy wać na sze go pro jek tu”.

W ro li wnio sko daw cy pro jek tu PO Sta ni sła wa Hu skow -
skie go, któ ry tak za cie kle wal czył z dział kow ca mi, za stą -
pił po seł An drzej Orze chow ski, któ ry za pre zen to wał
pod ko mi sji naj waż niej sze za pi sy pro jek tu Platformy
Obywatelskiej. Wy stą pie nie po sła opar te by ło je dy nie na
utar tych slo ga nach, któ re dział kow cy zna ją z wy stą pień
po przed nie go wnio sko daw cy, a tak że nie któ rych po słów
PO nie przy chyl nych ogro dom i dział kow com. „Chce my
po nie kąd wzmoc nić po zy cję dział kow ców i nadać im te
pra wa, któ re ma ją” – mó wił po seł PO. Z wy po wie dzi tej
ja sno wy ni ka więc, że Platforma Obywatelska naj pierw
chce dział kow com wszyst kie pra wa ode brać, bo prze cież
nie moż na nada wać cze goś, co dział kow cy od wie lu lat
już po sia da ją, je śli naj pierw się im te go nie od bie rze. Po -
seł Orze chow ski de kla ro wał, że dział kow cy w myśl usta -
wy PO za pła cą wła ści cie lom je dy nie ok. 30 zł z ty tu łu
po dat ków. Do tych słów na wią zał Pre zes Eu ge niusz Kon -
drac ki, któ ry mó wił: „te pro po zy cje nie spro wa dzą się do
30 zł opła ty, ale w su mie rocz nie dział kow cy bę dą od pro -
wa dzać po nad 98 mln do gmin i skar bu pań stwa. To jest
nie do przy ję cia, bo Try bu nał Kon sty tu cyj ny nie za kwe -
stio no wał zwol nień po dat ko wych dla dział kow ców”.

„Je ste śmy na sta wie ni pro dział ko wo i chce my w spo sób
bez kon flik to wy ure gu lo wać spra wy dział kow ców” – de -

kla ro wał Orze chow ski. Co war te są owe de kla ra cje świad -
czy wy po wiedź po słan ki Kry sty ny Si biń skiej, któ ra chwi -
lę póź niej bez skru pu łów ata ko wa ła dział kow ców, że
wy sy ła ją do niej li sty, mó wiąc: „ja się oby wa te li nie bo ję
i bę dę da lej kry ty ko wać ta kie dzia ła nia”. Głos oby wa te li
zo stał przez nią uzna ny za ma ni pu lo wa nie i two rze nie złe -
go kli ma tu wo kół roz mów o ogro dach. Na nie sto sow ność
na igry wa nia się z oby wa te li i z te go co pi szą, zwró cił uwa -
gę po słan ce PO Da riusz Dzia dzio z Ru chu Pa li ko ta.

Spo ro kon tro wer sji wy wo łał za pis PO do ty czą cy na cjo -
na li za cji mie nia dział kow ców. „Grun ty pod ogro da mi na -
le żą do gmin i skar bu pań stwa”– mó wił po seł Orze -
chow ski, któ ry w za par te twier dzi, że pro jekt nie zmie rza
do ko mu na li za cji i na cjo na li za cji mie nia. Tym cza sem
wska zał na to na wet Sąd Naj wyż szy w swo jej opi nii do -
ty czą cej wła śnie nie zgod no ści z Kon sty tu cją pro jek tu PO.
„Pro jekt PO nie prze wi du je od ręb nej wła sno ści ma jąt ku
dział kow ców. I to na tej pod sta wie mó wi my o na cjo na li za -
cji, bo dział kow cy utra cą wła sność, któ rą obec nie ma ją”
– wy ja śniał po sło wi Orze chow skie mu praw ne za wi ło ści
mec. To masz Ter lec ki z Ko mi te tu Ini cja ty wy Oby wa tel -
skiej. „Li kwi da cja PZD, ja ka jest za pi sa na w pro jek tach
SP i PO pro wa dzi do prze ję cia grun tów przez gmi ny 
i skarb pań stwa. W prak ty ce ozna cza to na cjo na li za cję i
ko mu na li za cję ma jąt ku wy pra co wa ne go przez dział kow -
ców. Je ste śmy te mu prze ciw ni” – mó wił tak że Pre zes PZD.
„Ma ją tek, któ ry po wstał ze skła dek dział kow ców to ma ją -
tek wspól ny i za rzą dza nim w imie niu wszyst kich dział -
kow ców or ga ni za cja zbio ro wa” – po wie dział z ko lei po seł
Za bo row ski, któ ry za rzu cił po słom PO, że chcą dział kow -
ców zmu sić do od ku pie nia wła sne go mie nia.

Pro jekt oby wa tel ski wio dą cy

„Pro jekt oby wa tel ski od po wia da na wszyst kie wy mo gi
TK. Two rząc ten pro jekt by ło dla nas naj waż niej sze, że by
za cho wać ogro dy dział ko we” – pod kre ślił w swo im wy stą -
pie niu Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki. „Trak tuj my tych
dział kow ców, tak jak oni na to za słu gu ją, bo wte dy bę dzie -
my funk cjo no wać w zgo dzie z dział kow ca mi” – mó wił Pre -
zes Kon drac ki pod kre śla jąc, że to wła śnie pro jekt oby-
wa tel ski ma wśród dział kow ców ogrom ne po par cie. „Ide -
ał mu si być je den, bo two rzy my pra wo na la ta” – mó wił
Da riusz Dzia dzio z Ru chu Pa li ko ta, któ ry za ape lo wał 

o wy co fa nie trzech pro jek tów po sel skich i pra ce pod ko mi -
sji wy łącz nie nad pro jek tem oby wa tel skim. W tym sa mym
du chu wy po wia dał się po seł Woj ciech Zu bow ski (PiS),
któ ry po stu lo wał sku pie nie się nad pro jek tem po pie ra nym
przez mi lion oby wa te li.

„Si ła pra wie mi lio na pod pi sów świad czy o tym, że to
pro jekt oby wa tel ski po wi nien być wio dą cy w dal szych pra -
cach” – po wie dział z ko lei po seł Piotr Zgo rzel ski zgła sza -
jąc wnio sek for mal ny w tej spra wie. Pro jekt oby wa tel ski
jed no gło śnie w gło so wa niu zo stał uzna ny za wio dą cy.

Sta no wi ska rzą do we go jesz cze nie ma

„Mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor -
skiej przed kła da jąc pro jekt opi nii dot. wszyst kich czte rech
pro jek tów za warł kon klu zje za le ca ją cą roz pa trze nie
wszyst kich czte rech pro jek tów z za strze że niem moż li wo ści

zgła sza nia do nich uwag i pro po zy cji” – po wie dział przed -
sta wi ciel Cen trum Le gi sla cyj ne go Rzą du, któ re w dal -
szym cią gu pra cu je nad sta no wi skiem rzą do wym ws.
wszyst kich 4 pro jek tów.
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Dla bez pie czeń stwa dział kow ców nie zmier nie istot ne
jest szyb kie uchwa le nie no wej usta wy. Dla te go też Prze -
wod ni czą cy Pod ko mi sji po seł Kow nac ki (PiS) chciał, aby
ko lej ne po sie dze nie pod ko mi sji od by ło się już za 2 dni, 
tj. w czwar tek 20 czerw ca br. Jed nak po słan ka Si biń ska
zło ży ła wnio sek o od ro cze nie tych ob rad. Pre zy dium Pod -
ko mi sji mia ło pro ble my z usta le niem ko lej ne go ter mi nu,
któ ry od po wia dał by wszyst kim po słom. Py ta niem re to -

rycz nym po zo sta je, czy po sło wie Platformy Obywa-
telskiej chcą wstrzy mać i opóź nić pra ce nad no wą usta -
wą, a je śli tak, to dla cze go? Wszak wia do mo, że cza su na
usta no wie nie no we go pra wa dla ogro dów i dział kow ców
jest co raz mniej. Na bra ku usta wy sko rzy sta ją je dy nie
gmi ny i skarb pań stwa, zaś dział kow cy mo gą wów czas
stra cić wszyst ko, co bu do wa li przez wie le lat.

AH

Za ku li so we za gryw ki

4. Ko mi sja Spra wie dli wo Êci i Praw Czło wie ka po zy tyw nie za opi nio wa ła
pro jekt oby wa tel ski

19 czerw ca br. Ko mi sja Spra wie dli wo ści i Praw Czło -
wie ka po za po zna niu się z oby wa tel skim pro jek tem usta -
wy o ROD i trze ma pro jek ta mi po sel ski mi (PO, SLD, SP)
oraz z opi nią Biu ra Ana liz Sej mo wych, za opi nio wa ła
wszyst kie pro jek ty po zy tyw nie. Jed no cze śnie za le co no,
by przy roz pa try wa niu pro jek tów roz wa żyć wnio ski z za -
łą czo nej opi nii Biu ra Ana liz Sej mo wych.

Na po sie dze niu Ko mi sji obec na by ła de le ga cja Związ -
ku na cze le z Pre ze sem PZD Eu ge niu szem Kon drac kim,
oraz peł no moc ni cy Ko mi te tu Ini cja ty wy Usta wo daw czej
Pro jek tu Usta wy o ROD mec. Bar tło miej Piech i mec. To -
masz Ter lec ki.

„Nie je ste śmy ko mi sją, któ ra bę dzie pro wa dzi ła szcze -
gó ło wą ana li zę tych 4 pro jek tów, bo zo sta ła do te go wy -
zna czo na ko mi sja in fra struk tu ry, a tak że spe cjal nie
po wo ła na Pod ko mi sja Nad zwy czaj na, dla te go nie prze wi -
du ję oma wia nia tych pro jek tów” – wy ja śnia ła prze wod ni -
czą ca Ko mi sji Spra wie dli wo ści i Praw Czło wie ka po s-
łan ka Sta ni sła wa Prząd ka (SLD).

Po seł Bo rys Bud ka (PO) pod kre ślił, że Sejm wszyst kie
pro jek ty skie ro wał do prac w Ko mi sjach, pra ce me ry to -

rycz ne już trwa ją, a wszyst kim za le ży na szyb kim stwo -
rze niu jed nej do brej usta wy, za pro po no wał więc, by po zy -
tyw nie za opi nio wać wszyst kie czte ry pro jek ty. Swój
sprze ciw wy ra ził klub Pra wa i Spra wie dli wo ści. „To są
bar dzo róż ne pro jek ty. My je ste śmy prze ciw ni pro jek to wi
PO – pod kre śla my to od pierw sze go czy ta nia w Sej mie 
i nie za mie rza my uda wać, że jest ina czej. Chce my mieć
moż li wość wy ra że nia ne ga tyw nej opi nii w uchwa le Ko mi -
sji” – mó wił po seł Ma riusz Ka miń ski (PiS), któ ry zgło sił
wnio sek, by gło so wa nie nad każ dym z pro jek tów od by ło
się od dziel nie. Po sło wie PiS są w swo ich dzia ła niach kon -
se kwent ni i od sa me go po cząt ku wy raź nie sprze ci wia ją
się pro jek to wi PO, któ ry jest nisz czy ciel ski dla ogro dów
i dział kow ców.

Pro jekt oby wa tel ski uzy skał jed no gło śnie po zy tyw ną
opi nie 17 człon ków Ko mi sji. Na to miast za pro jek tem PO
gło so wa ło za le d wie 9 po słów Ko mi sji - prze ciw by li po -
sło wie PiS, a wstrzy ma ło się od gło su 3 po słów (2 po słów
Ru chu Pa li ko ta i z SLD). Po zo sta łe pro jek ty po sel skie (SP
i SLD) rów nież uzy ska ły po zy tyw ną opi nie Ko mi sji Spra -
wie dli wo ści i Praw Czło wie ka.

AH

5. OÊwiad cze nie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej ws. wy po wie dzi po sła An drze ja De ry

OŚWIADCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ 

w spra wie wy po wie dzi po sła An drze ja De ry wy gło szo nej pod czas po sie dze nia 
Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu w dniu 18 czerw ca 2013 r. w spra wie no wej usta wy 

o ogro dach dział ko wych

My, ni żej pod pi sa ni człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ba da ją cy 

w cza sie ob rad Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu w dniu 
18 czerw ca 2013 ro ku spra woz da nie fi nan so we Związ ku
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za 2012 rok z obu rze niem przy ję li śmy za cho wa nie po sła
na Sejm RP An drze ja De ry.

Pro te stu je my prze ciw ko wy po wie dzi po sła An drze ja
De ry, „że brak jest kon tro li w PZD, a pie nią dze mo że wy -
da wać Kon drac ki”, bo wiem są one ewi dent ną ozna ką aro -
gan cji i bra ku ele men tar nej wie dzy, nie god nej Po sła na
Sejm RP!

Oświad cza my, że wy po wie dzia ne przez po sła An drze ja
De rę stwier dze nia są nie praw dzi we, by nie użyć w tym
miej scu bar dziej do sad ne go okre śle nia. Do opi nii pu blicz -
nej skie ro wał je po seł, któ ry jak sam twier dzi jest dział -
kow cem i po wi nien wo bec te go wie dzieć, na co i jak
wy da wa ne są pie nią dze w Je go ogro dzie.

Nie spo dzie wa li śmy się, choć po win ni śmy, że po seł na
Sejm RP mo że kie ro wać do opi nii pu blicz nej wręcz kłam -
li we in for ma cje po to tyl ko, by osią gnąć swój cel!

In for mu je my ad re sa tów na sze go oświad cze nia, że kon -
tro lę nad dzia łal no ścią me ry to rycz ną i fi nan so wą spra wu -
je ca ły pion re wi zyj ny Związ ku.

Po seł An drzej De ra swo imi, tak jak ostat nia, wy po wie -
dzia mi uwła cza spo łecz nej dzia łal no ści wszyst kim 25 ty -
siąc om dzia ła czy pio nu re wi zyj ne go i ca łe mu Związ ko wi
wy peł nia ją cym spo łecz nie swo je funk cje.

W na szej spo łecz nej, sa mo dziel nej, sa mo fi nan su ją cej
się po za rzą do wej or ga ni za cji funk cjo nu je 4 926 Ko mi sji
Re wi zyj nych ROD, 26 Okrę go wych Ko mi sji Re wi zyj -
nych PZD i Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD, któ ra spra -
wu je sta tu to wy nad zór nad ca łym pio nem re wi zyj nym i
nim kie ru je.

Stwier dza my, że Ko mi sje Re wi zyj ne Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców w każ dej jed no st ce or ga ni za cyj nej są or -
ga na mi kon tro li we wnętrz nej i do te go w peł ni nie za leż ne
od or ga nów za rzą dza ją cych i roz jem czych w Związ ku.

Ro lą każ dej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD jest bie żą ce spra -
wo wa nie kon tro li nad dzia łal no ścią or ga nów za rzą dza ją -
cych pod wzglę dem ce lo wo ści, pra wi dło wo ści i zgod no ści
z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi związ ko wy mi i pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go.

W związ ku z tą skan da licz ną wy po wie dzią po sła An -
drze ja De ry in for mu je my, że Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj -
na PZD zgod nie ze swo imi sta tu to wy mi kom pe ten cja mi
do ko nu je szcze gó ło we go ba da nia zbior cze go spra woz da -

nia fi nan so we go Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,
Okrę go wych Za rzą dów i Kra jo wej Ra dy PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD jest or ga nem nie za leż -
nym pod le ga ją cym wy łącz nie Zjaz do wi Związ ku i wy ko nu -
je swo je obo wiąz ki zgod nie z §§ 153 do 157 Sta tu tu PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD ze zdzi wie niem
stwier dza, że dział ko wiec An drzej De ra nie wie, że co rocz -
ne ba da nie bi lan su Związ ku prze pro wa dza się w opar ciu o:

– zba da ne spra woz da nia fi nan so we wszyst kich Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych przez Ko mi sje Re wi zyj ne
ROD i za twier dzo ne przez naj wyż szy or gan sa mo rzą du
Wal ne Ze bra nie ROD,

– zba da ne przez Okrę go we Ko mi sje Re wi zyj ne PZD
zbior cze spra woz da nia fi nan so we ROD i za twier dzo ne
przez Okrę go we Za rzą dy PZD,

– spra woz da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD zba da -
ne przez sta tu to wy or gan Związ ku, Kra jo wą Ko mi sję Re -
wi zyj ną PZD i za twier dzo ne przez Kra jo wą Ra dę Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Do ko nu je my tak że kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej w tym go spo dar ki fun du sza mi. Za wszyst kie na -
sze usta le nia do ko ny wa ne w trak cie tych kon tro li bie-
rze my peł ną od po wie dzial ność.

Nie zga dza my się z za rzu ta mi pod ad re sem Pre ze sa
Związ ku wy po wie dzia ny mi przez po sła An drze ja De rę na
po sie dze niu Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej, że Pre zes PZD
jed no oso bo wo de cy du je o wy dat kach Związ ku. Cho ro bli -
wa wprost nie na wiść po sła De ry do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i je go Pre ze sa, wręcz na ru sza ją ca Je go god -
ność oso bi stą nie ma nic wspól ne go z tzw. obro ną dział -
kow ców i obiek tyw nym przed sta wie niem rze czy wi sto ści.

Z me dial nej wy po wie dzi po sła An drze ja De ry nie wy -
ni ka, by bro nił do bra dział kow ców! Na le ża ło by w tym
miej scu za dać mu py ta nie: w czy jej sta je obro nie? Bo
prze cież nie dział kow ców.

Od po wiedź zna leźć mo że każ dy w pro jek cie usta wy
przy go to wa nym przez po sła!

Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD stwier -
dza ją, że na tręt ne ma ni pu lo wa nie in for ma cja mi jest uwła -
cza ją ce dla pra wie mi lio na człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, Kra jo wej Ra dy PZD i Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej PZD.

Z dział ko wym po zdro wie niem Spo łecz nie 
wy ko nu ją cy man dat wo bec człon ków i Związ ku
Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD 

w War sza wie bio rą cy udział w ba da niu spra woz da nia
fi nan so we go Związ ku za 2012 rok

Prze wod ni czą ca
/-/ Ma ria Fojt

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

Se kre tarz
/-/ Agniesz ka Bie sie kir ska

Człon ko wie:
/-/ Ja dwi ga Drze wiec ka

/-/ Ali cja Pa te rek
/-/ Do ro ta Ze rba
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My, człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, spo -
łecz nie dzia ła ją ce go or ga nu roz jem cze go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców je ste śmy zbul wer so wa ni udzia łem
w po sie dze niach Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu
przed sta wi cie li kil ku na sto oso bo wych sto wa rzy szeń, to
jest Ogól no pol skie go To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko -
wych, oraz Sto wa rzy sze nia Ogro du Dział ko we go „Zie lo -
na Do li na” w Swa rzę dzu na rów nych pra wach z przed-
sta wi cie la mi po nad mi lio no wej rze szy człon ków Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Człon ka mi tych sto wa rzy szeń
są w więk szo ści oso by do brze zna ne spo łecz no ści dział ko -
wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po nie waż zo sta ły
po zba wio ne człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki za ra żą ce na ru sze nie prze pi sów obo wią zu ją cych
w Związ ku oraz prze pi sów pra wa bu dow la ne go, po le ga -
ją ce go na sa mo wo li bu dow la nej. Jed ną z tych osób jest
Pan Ire ne usz Ja rzą bek.

Kim że jest ten czło wiek, któ ry jeż dżąc po Pol sce przed -
sta wia się ja ko od no wi ciel ogrod nic twa dział ko we go?

Pan Ire ne usz Ja rzą bek zo stał po zba wio ny człon ko stwa
Związ ku oraz pra wa użyt ko wa nia dział ki po tym, jak wy -
bu do wał „al ta nę" o po wierzch ni oko ło 60 m na ru sza jąc w
ra żą cy spo sób prze pi sy usta wy z dnia 7.07.1994 r. – Pra -
wo Bu dow la ne, któ re do pusz cza na ogro dach dział ko -
wych w mie ście za bu do wę do 25 m2. W do mu tym
za miesz kał z 4-oso bo wą ro dzi ną, co jest rów nież nie zgod -
ne z prze pi sa mi usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych z dnia 8 lip ca 2005 r. Spra wę sa mo wo li bu dow la nej
pro wa dził Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
do 2009 ro ku, któ re zo sta ło za koń czo ne w ro ku 2012 pra -
wo moc nym wy ro kiem Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go w Po zna niu na ka zu ją cym roz biór kę. Ire ne usz

Ja rzą bek zo stał rów nież pra wo moc nie ska za ny za nisz cze -
nie mie nia ogro do we go, a eg ze ku cję wy ro ku zo bo wią zu -
ją cą do po kry cia strat z te go ty tu łu prze ka za no do
Ko mor ni ka Są do we go.

Czy w tych oko licz no ściach za pra sza nie Pa na Ja rząb ka
i je mu po dob nych na rów nych pra wach z przed sta wi cie -
la mi po nad mi lio no wej rze szy dział kow ców nie uwła cza
po wa dze Sej mu RP?

Ko go te oso by re pre zen tu ją i z ja kie go ty tu łu ma ją pra -
wo do za bie ra nia gło su na fo rum Pod ko mi sji w spra wie
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych?

Czyż po stę po wa nie Pa na Ja rząb ka nie jest po dyk to wa -
ne wy łącz nie pry wa tą a nie dba ło ścią o in te res spo łecz no -
ści dział kow ców?

A kim że jest Pan Jan Świą tek – pre zes Ogól no pol skie -
go To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko wych?

Pan Jan Świą tek rów nież zo stał po zba wio ny człon ko -
stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki z ty tu łu sa mo -
wo li bu dow la nej po le ga ją cej na wy bu do wa niu na dział ce
w ROD „Sa san ka” w Byd gosz czy do mu wie lo kon dy gna -
cyj ne go prze kra cza ją ce go w spo sób znacz ny pa ra me try
okre ślo ne w prze pi sach obo wią zu ją cych w PZD, a przede
wszyst kim na ru sza jąc w ra żą cy spo sób prze pi sy pra wa bu -
dow la ne go. Już na eta pie po wsta wa nia do mu ów cze sny
pre zes ogro du na ka zał Pa nu Świąt ko wi za prze sta nia bu do -
wy tak wiel kie go bu dyn ku. Jed nak zo sta ło to cał ko wi cie
zi gno ro wa ne.

Czy ta cy lu dzie jak Pan Ire ne usz Ja rzą bek oraz Jan
Świą tek mo gą być ja kim kol wiek au to ry te tem dla Sej mu
RP?

Czy lu dzie ła mią cy pra wo mo gą być wia ry god ną, praw -

Ni niej sze oświad cze nie prze sy ła my do:
– człon ków Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej kie ro wa nej przez po sła Bar to sza Kow nac kie go,
– Prze wod ni czą cych Klu bów Par la men tar nych Plat for my Oby wa tel skiej, Pra wa i Spra wie dli wo ści, 
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, Ru chu Pa li ko ta, So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej i So li dar nej Pol ski 
oraz prze ka zu je my do wia do mo ści:
– Mar szał ka Sej mu RP Ewy Ko pacz,
– Pre mie ra RP Do nal da Tu ska,
– Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go.

War sza wa, dnia 19.06.2013 r.

6. Sta no wi sko Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej ws. uczest nic twa tzw. sto wa rzy szeƒ 
ogro do wych w pra cach Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu

STANOWISKO
w sprawie dezaprobaty dla uczestników przedstawicieli tzw. Stowarzyszeń Ogrodowych 

w pracach Podkomisji Nadzwyczajnej Sejmu 
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Ma my na dzie ję, że oby wa tel ski pro jekt usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, cie szą cy się po par ciem po -
nad mi lio no wej rze szy oby wa te li zo sta nie rów nież po par ty
przez człon ków Sej mo wej Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej, co
bę dzie nie wąt pli wym do wo dem po sza no wa nia spo łe czeń -
stwa dział ko we go i wy bor ców.

do mów ną stro ną w tak waż nej dla dział kow ców spra wie,
ja ką jest wa że nie się lo sów usta wy o ogro dach dzia ło -
wych?

Czy za pra sza nie tych osób na ob ra dy tak waż nej Pod ko -
mi sji Nad zwy czaj nej Do Spraw Ogro dów Dział ko wych
nie uwła cza po wa dze Sej mu RP.

/-/ Ta de usz Mań ko – Łódź
/-/ Jó zef Pie trzak – So lec Ku jaw ski

/-/ Jó zef Pi sar ski – Gdańsk
/-/ Ka zi mierz Pa weł Szy mań ski – Szcze cin

/-/ Sta ni sław Wy rost kie wicz – Lu blin
/-/ Je rzy An drzej Te luk – Zie lo na Gó ra

Otrzy mu ją:
1. Po seł Bar tosz Kow nac ki
2. Po seł An drzej Ka nia
3. Po seł Ma rek Ła piń ski
4. Po słan ka Ha li na Roz pon dek
5. Po słan ka Ka ta rzy na Ma tu sik -Li piec
6. Po seł Adam Ży liń ski
7. Po seł To masz Smo larz
8. Po słan ka Kry sty na Si biń ska
9. Po seł Woj ciech Zu bow ski
10. Po seł Grze gorz Schre iber
11. Po seł Ste fan Strzał kow ski
12. Po seł Piotr Zgo rzel ski
13. Po seł Da riusz Ce zar Dzia dzio
14. Po seł Zby szek Za bo row ski
15. Po seł Ja ro sław Ża czek

/-/ Ol ga Ochry miuk – Bia ły stok
/-/ Ro bert Mi ro sław Kli ma szew ski – Śrewm

/-/ Zbi gniew Ma li szew ski – Puł tusk
/-/ Zo fia Ma ria Mróz – No wy Sącz
/-/ Zo fia Pa de rew ska – War sza wa
/-/ Jan Kacz ma rzyk – Wro cław

Do wia do mo ści:
1. Pre mier Rzą du RP – Do nald Tusk
2. Mar sza łek Sej mu RP – Ewa Ko pacz
3. Prze wod ni czą cy Klu bów Par la men tar nych Sej mu RP
4. Pre zes PZD

W czerw cu 2012 ro ku Try bu nał Kon sty tu cyj ny na wnio -
sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go prof. Le cha Gar doc kie -
go za jął się usta wą o ROD z 2005 ro ku. Wnio sek o
uzna nie nie kon sty tu cyj no ści prze le żał w Try bu na le po nad
2 la ta bu dząc uza sad nio ny strach i oba wy wśród dział kow -
ców. 11 lip ca 2012 r. sę dzio wie za nie kon sty tu cyj ne uzna -
li 24 prze pi sy z 50 ar ty ku łów usta wy, któ ra jest pod sta wą
funk cjo no wa nia w Pol sce ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Usta wa nie zo sta ła uchy lo na w ca ło ści, po zo sta ły w

niej m.in. pierw sze ar ty ku ły usta wy mó wią ce o idei ogro -
dów, nie ma ją one jed nak fun da men tal ne go zna cze nia dla
funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Uchy -
lo no bo wiem wszyst kie naj bar dziej istot ne prze pi sy do ty -
czą ce dzia ła nia ogro dów i Związ ku. Uchy lo ne prze pi sy -
po za jed nym - stra cą moc 21 stycz nia 2014 ro ku. Try bu -
nał za zna czył, że w ra zie nie wy ko na nia we wska za nym
ter mi nie orze cze nia – tj. uchwa le nia no wej usta wy zgod -
nej z kon sty tu cją, wy ga śnie za rów no pra wo użyt ko wa nia

7. Minàł rok, a ustawy działkowej wcià˝ nie ma
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wie czy ste go, jak i pra wo użyt ko wa nia grun tów przy zna -
ne PZD, a peł nia praw rze czo wych wró ci do wła ści cie li
grun tów, na któ rych funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy dział -
ko we.  Ozna cza to, ze już za pół ro ku wła ści cie le te re nów
bę dą mo gli do wol nie i swo bod nie, nie li cząc się ze zda -
niem i wo lą dział kow ców, roz po rzą dzać te re na mi, któ re
słu żą pod ogro dy dział ko we. 

Wy rok Try bu na łu do ty czy po nad 966 ty się cy dzia łek 
o łącz nej po wierzch ni po nad 43,5 ty się cy hek ta rów. Do -
tych czas „pa ra so lem ochron nym” dla dział kow ców by ła
usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, któ ry w sy tu acjach ko niecz nych
stał na stra ży po sza no wa nia i prze strze ga nia praw dział -
kow ców i obo wią zu ją cej usta wy. W isto cie de cy zją Try bu -
na łu dział kow cy zo sta li po zba wie ni swo ich praw i przy-
wi le jów, ta kich jak zwol nie nia po dat ko we i pra wa do
grun tu. In te res miast, sta rostw, gmin zo stał po sta wio ny
po nad in te re sem nie za moż ne go oby wa te la. 

Kon tro wer syj ny wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go jest
czy tel ny dla dział kow ców. Są oni prze ko na ni, że wy ro -
kiem z dnia 11 lip ca 2012 roku ska za no pol skie ogrod nic -
two dział ko we na za gła dę i otwo rzo no 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 do le gli wo ściach, któ re do tkną dział -
kow ców. Te raz tyl ko czas po ka że kie dy to na stą pi. Z tre -
ści uza sad nie nia wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie
wy ni ka ją żad ne me ry to rycz ne i ra cjo nal ne ar gu men ty, aby
za prze czyć oba wom dział kow ców.

Tuż po wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go spra wa
dział kow ców sta ła się me dial nie chwy tli wa. Po ja wi ło się
za tem wie lu po li ty ków, któ rzy chcie li „na gle” ra to wać
ogro dy i dział kow ców. Od sa me go po cząt ku sprzecz ne sy -
gna ły pły nę ły od po słów Platformy Obywatelskiej. Pod -
czas gdy jed ni przed obiek ty wa mi ka mer pod kre śla li jak
waż ne jest za cho wa nie in te re sów dział kow ców, in ni mó -
wi li o tym, że „li czy się ran ga pla nów za go spo da ro wa nia
dla roz wo ju mia sta, a nie wspie ra nie okre ślo nych grup
spo łecz nych”. Przo do wał w tym Ste fan Nie sio łow ski, któ -
ry dział kow ców bro nią cych swo ich praw po przez wy sy ła -
nie sta no wisk i li stów dział kow ców, przy rów nał do
le żą cych i pro te stu ją cych pod Sej mem les bi jek, zaś 
o ogro dach i al tan kach mó wił, że to „ob skur ne bu dy, któ -
re blo ku ją roz wój miast”. Po sło wie SLD pod kre śla li, że
wy rok ten nie ude rza w Polski Związek Działkowców, ale
w dział kow ców. „Usta wa dla te go sta no wi ła sil ną po zy cję
Związ ku, że by ła to je dy na struk tu ra mo gą ca oprzeć się
po tęż nym lob by eko no micz nym i po li tycz nym” – mó wił
szef Le wi cy Le szek Mil ler su ge ru jąc, że po li ty ka by ła
obec na pod czas po dej mo wa nia tej de cy zji. Po sło wie Ru -
chu Pa li ko ta mó wi li, że ode bra nie ogro dów dział ko wych
stoi w sprzecz no ści z ele men tar nym po czu ciem spra wie -
dli wo ści. Tak że po sło wie pra wi cy w wy ro ku Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go wi dzie li re al ne za gro że nie, że te re ny te
mo gą paść łu pem de we lo pe rów. Wszy scy jed no gło śnie

pod kre śla li, że osiem na ście mie się cy to wy star cza ją co du -
żo cza su. Tym, cza sem mi nął rok, a za pi sy no wej usta wy
dział ko wej wciąż nie po wsta ły. 

Choć do Sej mu tra fi ły trzy pro jek ty po sel skie: PO, SP 
i SLD to nie zy ska ły one po par cia wśród spo łecz no ści
dział ko wej. Naj więk szy sprze ciw śro do wi ska dział ko we -
go wzbu dził pro jekt przy go to wa ny przez po słów Plat for -
my. Głów nym ce lem pro jek tu Platformy Obywatelskiej
jest wy ga sze nie wszyst kich praw do grun tów za ję tych dzi -
siaj przez 5 ty się cy ogro dów, a zwłasz cza pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go. Zmie rza do ko mu na li za cji i na cjo -
na li za cji mie nia dział kow ców. Praw nie ca łe to mie nie sta -
nie się wła sno ścią gmi ny lub Skar bu Pań stwa ja ko wła -
ści cie li grun tu. Pro po zy cje po słów PO zmie rza ją do osta-
tecz ne go prze kre śle nia do tych cza so we go do rob ku praw -
ne go i or ga ni za cyj ne go kil ku po ko leń pol skich dział kow -
ców. Dział kow cy nie cze ka jąc na speł nie nie obiet nic
po słów sa mi przy go to wa li swój pro jekt usta wy, pod któ -
rym ze bra no bli sko mi lion pod pi sów po par cia. Pro jekt ma
na ce lu przede wszyst kim mak sy mal ne za bez pie cze nie
praw dział kow ców przy uwzględ nie niu zgod no ści z kon -
sty tu cją i wy ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Co wię -
cej pro jekt ten po pie ra ją tak że sa mo rzą dow cy i po li ty cy 
z Ru chu Pa li ko ta, SLD, PiS i PSL. 

Na prze ło mie ma ja i czerw ca dział kow cy dwu krot nie
pi kie to wa li pod biu ra mi po słów Platformy Obywatelskiej.
Po nad to 5 czerw ca w ca łej Pol sce pod urzę da mi wo je -
wódz ki mi od by ły się ma ni fe sta cje dział kow ców. W od po -
wie dzi Pre mier Do nald Tusk zor ga ni zo wał spo tka nie 
z dział kow ca mi, któ re od by ło się w po ło wie czerw ca br.
Mó wił wów czas, że jest pe łen uzna nia dla za pi sów pro -
jek tu oby wa tel skie go i że pro jekt ten mo że stać się wio dą -
cy w pra cach pod ko mi sji, któ ra zaj mu je się przy-
go to wa niem za pi sów no wej usta wy. Nie ste ty mi mo obiet -
nic Prze wod ni czą ce go Plat for my Oby wa tel skiej, po sło -
wie tej par tii w dal szym cią gu dą żą do re ali za cji swo ich
wła snych ce lów i tym sa mym świa do mie opóź nia ją pra ce
w pod ko mi sji. Za miast kom pro mi su dla do bra dział kow -
ców i ogro dów, wpro wa dza ją za mie sza nie i prze py chan -
ki po li tycz ne. Ostat nio tuż przed pla no wa nym 2-dnio wym
po sie dze niem pod ko mi sji zło ży li bez pod staw ny wnio sek
o od wo ła nie prze wod ni czą ce go Bar to sza Kow nac kie go,
co by ły bez po śred nią przy czy ną od wo ła nia ob rad. Nie po -
ko ją ce wie ści pły ną rów nież z Cen trum Le gi sla cyj ne go
Rzą du. Ich po sta wa w du żym stop niu prze kre śla przed sta -
wio ne przez pre mie ra pro po zy cje. Z nie zro zu mia łych dla
nas wzglę dów rzą do wi praw ni cy for su ją li kwi da cję ogól -
no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców i sta wia ją pod zna -
kiem za py ta nia bez pie czeń stwo praw ne dział kow ców i
dal sze ist nie nie ogro dów. Ne gu jąc za pro po no wa ne za pi sy,
nie przed sta wia ją żad nych pro po zy cji roz wią zań, czym
unie moż li wia ją wy pra co wy wa nie kom pro mi su i nie po -
trzeb nie prze cią ga ją za koń cze nie prac. Tym cza sem czas
ucie ka. Ostat nie wy da rze nia spra wi ły, że wśród dział kow -
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ców zno wu za pa no wał nie po kój. Dział kow cy wie dzą, jak
waż ne jest utrzy ma nie jed no ści Związ ku, dla te go w tym
trud nym cza sie tym bar dziej oka zu ją swo je nie usta ją ce po -

par cie dla dal szych dzia łań Polskiego Związku Dział-
kowców w obro nie ru chu dział ko we go w Pol sce.

AH

11 lip ca 2012 roku za padł wy rok Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go uzna ją cy gros prze pi sów usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych za nie zgod ne z Kon sty tu cją RP.
Jed no cze śnie od ro czo no wej ście w ży cie wy ro ku i da no
18 mie się cy na stwo rze nie no wych re gu la cji, ma ją cych
wy peł nić po wsta łą w pra wie lu kę. Od tam te go mo men tu
mi ja wła śnie rok. 

Co zo sta ło zro bio ne, a ile jesz cze przed na mi?
Czte ry pro jek ty wy cho dzą ce od So li dar nej Pol ski, So ju -

szu Le wi cy De mo kra tycz nej, Plat for my Oby wa tel skiej
oraz ini cja ty wa spo łecz na po wsta ły i tra fi ły do Sej mu sto -
sun ko wo szyb ko. Po pierw szym czy ta niu na po sie dze niu
Sej mu, wszyst kie prze ka za ne zo sta ły do prac w Ko mi -
sjach, a na stęp nie da lej - w nad zwy czaj nej pod ko mi sji po -
wo ła nej spe cjal nie w tym ce lu. Pro jekt oby wa tel ski
wy bra ny zo stał wio dą cym, na któ re go ba zie po wstać ma -
ją no we prze pi sy re gu lu ją ce ogrod nic two dział ko we. Pra -
ce w pod ko mi sji trwa ją. Co cze ka pol skich dział kow ców
da lej? Do przy sło wio wej go dzi ny „ze ro” po zo sta ło jesz cze
6 mie się cy. Fi nal ny pro jekt mu si przejść jesz cze na stę pu -
ją ce eta py pro ce su le gi sla cyj ne go:

– wy ni kiem prac i ob rad Nad zwy czaj nej Pod ko mi sji bę -
dzie wspól ne sta no wi sko w for mie pi sem ne go spra woz -
da nia wraz z wnio skiem o przy ję cie pro jek tu bez po pra-
wek, przy ję cie pro jek tu z po praw ka mi bądź od rzu ce nie
pro jek tu; z po słów za sia da ją cych w pod ko mi sji wy bra ny
zo sta nie spra woz daw ca, któ re go za da niem bę dzie przed -
sta wie nie spra woz da nia pod czas dru gie go czy ta nia na po -
sie dze niu Sej mu;

– dru gie czy ta nie, któ re od by wa się za wsze na ple nar -
nym po sie dze niu Sej mu RP; po seł spra woz daw ca przed -
sta wia na nim spra woz da nie z prac pod ko mi sji, na stęp nie
od by wa się de ba ta, pod czas któ rej po sło wie i wnio sko -
daw cy pro jek tów mo gą zgła szać po praw ki i wnio ski; dru -
gie czy ta nie jest ostat nim mo men tem, w któ rym po sło wie
i wnio sko daw cy mo gą zgła szać po praw ki do pro jek tu 
– po tem jest to już nie moż li we; 

a) je że li po sło wie za pro po nu ją po praw ki, pro jekt po -
now nie tra fia do ko mi sji, któ ra je roz pa tru je i przed sta wia
Sej mo wi do dat ko we spra woz da nie, z wnio skiem o przy -

ję cie al bo od rzu ce nie pro jek tu; 
b) je że li po sło wie nie wnio są żad nych po pra wek, wów -

czas trze cie czy ta nie mo że od być się nie zwłocz nie;
– trze cie czy ta nie roz po czy na się od przed sta wie nia

ewen tu al ne go do dat ko we go spra woz da nia ko mi sji; na -
stęp nie w od po wied nim po rząd ku od by wa się gło so wa -
nie: naj pierw nad ewen tu al nym wnio skiem o od rzu ce nie
pro jek tu w ca ło ści, na stęp nie nad po praw ka mi do po szcze -
gól nych ar ty ku łów, a wresz cie nad przy ję ciem pro jek tu 
w ca ło ści w brzmie niu za pro po no wa nym przez ko mi sję,
wraz ze zmia na mi wy ni ka ją cy mi z ewen tu al nie prze gło so -
wa nych po pra wek; 

Sejm uchwa la usta wę zwy kłą więk szo ścią gło sów 
w obec no ści co naj mniej po ło wy licz by po słów. Je śli tak
się sta nie – Mar sza łek Sej mu prze ka zu je usta wę do Se na -
tu RP. 

– Se nat ma 30 dni na za ję cie sta no wi ska; usta wa tra fia
do od po wied nich se nac kich ko mi sji, któ re w ter mi nie 
14 dni mu szą ją prze ana li zo wać i opra co wać pro jekt sta -
no wi ska Se na tu; na stęp nie na po sie dze niu ple nar nym od -
by wa się de ba ta i gło so wa nie, któ re go efek tem jest
uchwa ła – mo że ona za wie rać wnio sek o przy ję cie usta wy
bez zmian, wnio sek  o od rzu ce nie ca ło ści lub o wpro wa -
dze nie po pra wek; je śli w ter mi nie 30 dni Se nat nie po dej -
mie sto sow nych de cy zji, wów czas usta wę uzna je się za
przy ję tą w brzmie niu pro po no wa nym przez Sejm;

a) je śli Se nat prze gło su je przy ję cie usta wy bez zmian,
wte dy jest ona prze ka zy wa na do pod pi su Pre zy den to wi
RP;

b) je że li Se nat wnio sku je o od rzu ce nie lub wpro wa dze -
nie po pra wek, wów czas usta wa tra fia po now nie do Sej -
mu RP; w ko mi sji, któ ra pra co wa ła wcze śniej nad
pro jek ta mi wraz z Se na to rem spra woz daw cą opra co wy -
wa ne jest ko lej ne spra woz da nie, w któ rym wnio sku je się
bądź o przy ję cie se nac kich po pra wek w ca ło ści lub w czę -
ści, bądź o ich od rzu ce nie; 

– po za koń cze niu prac w Se na cie, usta wa tra fia do Pre -
zy den ta RP, któ ry ma 21 dni na pod pi sa nie usta wy, a na -
stęp nie za rzą dza jej pu bli ka cję w Dzien ni ku Ustaw.

Anna Ślusarczyk 
OZ Kielce

8. Zostało 6 miesi´cy, a do zrobienia jeszcze du˝o…
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Pod rzą da mi Plat for my Oby wa tel skiej Po la kom mia ło
żyć się le piej, tym cza sem spo łe czeń stwo czu je się co raz
bar dziej oszu ka ne, a oby wa te lom ży je się co raz go rzej.
Nie ste ty mi mo obiet nic, ja kie nie speł na mie siąc te mu zło -
żył dział kow com pre mier, tak że i ta gru pa spo łecz na już
wkrót ce mo że do łą czyć do rze szy oszu ka nych i zma mio -
nych obiet ni ca mi Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Pa trząc na hi -
sto rię Do nal da Tu ska ja ko Pre mie ra od nieść moż na
nie od par te wra że nie, że do me ną je go rzą dów są set ki nie -
speł nio nych obiet nic, któ ry mi nie ustan nie kar mi Po la -
ków. Wy star czy spoj rzeć na pierw sze expo se, któ re
świe żo upie czo ny pre mier Tusk wy gło sił w 2007 ro ku.
Zło żył wte dy po nad 70 obiet nic, a naj czę ściej pa da ją cym
z ust pre mie ra  sło wem by ło „za ufa nie - wy po wie dział je
aż 44 ra zy, co skru pu lat nie wy li czy li dzien ni ka rze. Gdy -
by choć po ło wa tych obiet nic zo sta ła speł nio na, to Pol ska
by ła by praw dzi wie „zie lo ną wy spą”, a Po la cy ży li by 
w do bro by cie i spo ko ju. Za miast te go, już nie dłu go za
spra wą Plat for my Oby wa tel skiej nasz kraj mo że być „be -
to no wą wy spą”, gdzie na ty sią cach hek ta rów zie mi ogro -
dów bu du je się ko lej ne osie dla miesz ka nio we i stre fy
ko mer cyj ne.

Za ufa nie. Pre mier Tusk obie cał Po la kom nie jed no: bu -
do wę au to strad, mo der ni za cję ko lei, dy wer sy fi ka cję źró -
deł ener gii, de cen tra li za cję wła dzy, po pra wę ja ko ści
służ by zdro wia i ad mi ni stra cji, ogra ni cza nie przy wi le jów
wła dzy, wal kę z ko rup cją, uła twie nie mło dym star tu za -
wo do we go, itd. itp. Czy moż na jed nak ufać ko muś, kto
nie speł nia swo ich obiet nic? Czyż by te raz po dob nie rzecz
mia ła się z dział kow ca mi? 

Spo tka nie pre mie ra w ROD „Wa szyng to na” w War sza -
wie uspo ko iło nie mal że ca łą spo łecz ność dział ko wą.
Szcze gól nie opty mi stycz nie brzmia ły li sty i sta no wi ska
dział kow ców, któ re po ja wi ły się za le d wie kil ka dni po tym
spo tka niu, a któ re moż na prze czy tać w bie żą cym Biu le ty -
nie w ar ty ku le „Jak dział kow cy oce nia ją gest Pre mie ra?”.
Czy jed nak słusz nie?

Z przy kro ścią na le ży stwier dzić, że ostat nie wy da rze nia
pod da ją w wąt pli wość re ali za cję de kla ra cji zło żo nych
przez pre mie ra. Po sło wie Platformy Obywatelskiej sta ra -
ją się mar gi na li zo wać wy po wiedź sze fa par tii, a szcze gól -
nie te sło wa, któ re od no szą się do te go, iż pre mier nie
wi dzi po trze by li kwi da cji Polskiego Związku Dział-
kowców, a wo kół pro jek tu oby wa tel skie go jest moż li wy
kom pro mis. „Do ma ga my się, aby po sło wie za sia da ją cy w
Sej mie, wy wo dzą cy się z ugru po wa nia, na cze le któ re go
stoi Pan, w spo sób jed no znacz ny opo wie dzie li się za pro -
jek tem oby wa tel skim zło żo nym przez dział kow ców” – na -
pi sa li w li ście do Pre mie ra Do nal da Tu ska człon ko wie 
OZ w Gdań sku. Do wo dem na nie chęć po słów PO jest

choć by prze bieg i dys ku sje, ja kie to czy ły się pod czas po -
sie dze nia Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej w dniu 18 czerw ca
br. Po słan ka Kry sty na Si biń ska ja sno wy ra ża ła swo je opi -
nie mó wiąc, że nie wi dzi żad nych pod staw do te go, by PO
mia ło wy co fać swój pro jekt usta wy dział ko wej, a chwi le
póź niej bez skru pu łów ata ko wa ła słow nie dział kow ców,
że wy sy ła ją do niej li sty i wy gra ża jąc, że na nią ta kie rze -
czy nie dzia ła ją. 

„Sejm na przy go to wa nie i uchwa le nie no wej usta wy wy -
zna czył 18 mie się cy, z któ rych mi nę ło 12, nie bar dzo re al -
nym wy da je się do trzy ma nie ter mi nu te go zo bo wią za nia,
sko ro pod ko mi sja sej mo wa od ra cza ter mi ny po sie dze nia”
– za uwa ża dział ko wiec To masz Tro czyń ski ze Świe bo dzi -
na. Na uchwa le nie no wej usta wy po zo sta ło za le d wie sześć
mie się cy. To na praw dę nie wie le. „Czas mi ja szyb ko, stra -
ci my wszyst ko, je śli nie bę dzie uchwa lo nej no wej usta wy
dla dział kow ców – wszyst ko wska zu je, że jest to je dy nym
ce lem Plat for my Oby wa tel skiej” – pi szą dział kow cy 
z ROD „Przy le sie” w Byd gosz czy. Tym cza sem po słan ka
Si biń ska nie wi dzi pro ble mu w upły wa ją cym cza sie i ne -
gu jąc pro po zy cje prze wod ni czą ce go Pod ko mi sji Nad zwy -
czaj nej Bar to sza Kow nac kie go, by po sie dze nia od by wać
jak naj szyb ciej, sta ra się od ra czać ter mi ny ko lej nych spo -
tkań, któ re ma ją do pro wa dzić do po wsta nia za pi sów no -
wej usta wy dział ko wej. Te raz do dat ko wo po sło wie PO
zło ży li wnio sek o od wo ła nie Prze wod ni czą ce go Pod ko -
mi sji. „Dzia ła nia PO jed no znacz nie oce nia my ja ko po li -
tycz ne i zmie rza ją ce do za kłó ce nia i zde sta bi li zo wa nia
prac nad no wy mi prze pi sa mi re gu lu ją cy mi funk cjo no wa -
nie ogro dów” – na pi sa li człon ko wie OZ w Lu bli nie. „To
ko lej ne po li tycz ne sztucz ki, aby  nie zdą żyć uchwa lić do
stycz nia 2014 ro ku no wej usta wy, roz wią zać PZD, a grun -
ty prze ka zać gmi nom. Nas dział kow ców ta ki sce na riusz
nie in te re su je. Chce my za cho wa nia PZD, bo tyl ko on da -
je nam gwa ran cje na dal sze ist nie nie ogro dów” – na pi sa -
li dział kow cy z ROD „Ko le jarz” w Pi le. Wśród dział-
kow ców ro dzą się więc ko lej ne py ta nia: dla cze go po sło -
wie PO chcą wstrzy mać i opóź nić pra ce nad no wą usta wą?
„Ta kie dzia ła nie na zwło kę mo że do pro wa dzić do sy tu acji
pa to wej i nie uchwa le nia żad nej usta wy, co w kon se kwen -
cji do pro wa dzi do li kwi da cji ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce” – za uwa ża w swo im li ście  do pre mie ra dział -
ko wiec z Ochli Je rzy Wo gra lik. 

Każ de go dnia do Kra jo wej Ra dy PZD tra fia ją set ki sta -
no wisk dział kow ców, któ rzy wy ra ża ją swo je zde cy do wa -
ne po par cie dla Związ ku oraz dzia łań, ja kie po dej mu je. 
„Z więk szo ści tych pism i li stów jed no znacz nie wy ni ka, że
dział kow cy chcą tyl ko roz wią zań za war tych w oby wa tel -
skim pro jek cie usta wy i że nie ak cep tu ją roz wią zań pro -
po no wa nych w in nych pro jek tach ustaw, a zwłasz cza w

III. ZWIÑZEK WALCZY
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pro jek cie gru py po słów PO. Wy ni ka z nich tak że i to, że
chcą mieć wresz cie za pew nio ny spo koj ny byt na dział kach,
pra wo do swo je go mie nia i pra wo do swo bod ne go zrze -
sza nia się w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Chcą za cho -
wa nia te go Związ ku. Nie mo że cie więc nie uwzględ niać
te go sta nu rze czy. Nie mo że cie nie li czyć się z gło sem tak
du że go elek to ra tu oby wa te li, z któ rych wie lu w prze szło -
ści od da ło swój głos pod czas wy bie ra nia Was do Sej mu
RP. Dzia ła nie na Ich nie ko rzyść bę dzie więc z Wa szej stro -
ny zła ma niem przed wy bor czych obiet nic” – za uwa ża ją 
w swo im sta no wi sku człon ko wie OZ we Wro cła wiu.
Dział kow cy wie dzą bo wiem, że je że li Zwią zek zo sta nie
roz wią za ny, to w krót kim cza sie doj dzie do li kwi da cji
ogro dów dział ko wych w Pol sce, bo utra cą oni pra wo do
grun tów i ma jąt ku na dział ce. Je dy ną al ter na ty wą jest za -
cho wa nie Polskiego Związku Działkowców po przez je go
prze kształ ce nie w sto wa rzy sze nie, co zo sta ło za war te 
w pro jek cie oby wa tel skim usta wy o ROD. „Zwra ca my
uwa gę, że oby wa tel ski pro jekt usta wy o ROD uzy skał po -
par cie pra wie mi lio na oby wa te li na sze go kra ju. Uzy ska nie
tak zna czą ce go po par cia wska zu je, że te go gło su spo łecz -
ne go nie moż na lek ce wa żyć, a wręcz prze ciw nie – na le ży
go usza no wać” – pod kre śla ją w li ście do Pre mie ra dzia ła -
cze z OZ To ruń sko -Wło cław skie go.

Jak wy ni ka  z ostat nich wy da rzeń dział kow cy nie ma ją
po wo dów do te go, aby rze czy wi ście mo gli być spo koj ni.
Wy ni ka to nie tyl ko z za cho wa nia po słów PO, ale rów -
nież z po sta wy i po stu la tów praw ni ków z Rzą do we go
Cen trum Le gi sla cji, któ rzy dwu krot nie spo tka li się z praw -
ni ka mi re pre zen tu ją cy mi Ko mi tet Ini cja ty wy Usta wo daw -
czej Pro jek tu Usta wy o ROD. Ich po sta wa w du żym
stop niu prze kre śla przed sta wio ne przez pre mie ra pro po -
zy cje. Z nie zro zu mia łych wzglę dów rzą do wi praw ni cy
for su ją li kwi da cję ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow -
ców i sta wia ją pod zna kiem za py ta nia bez pie czeń stwo
praw ne dział kow ców i dal sze ist nie nie ogro dów. Po nad to,
ne gu jąc za pro po no wa ne za pi sy, nie przed sta wia ją żad nych
pro po zy cji roz wią zań, czym unie moż li wia ją wy pra co wy -
wa nie kom pro mi su i nie po trzeb nie prze cią ga ją za koń cze -
nie prac. Ta ka po sta wa bu dzi zdu mie nie i ka że za dać
py ta nie o praw dzi we za mia ry Plat for my Oby wa tel skiej
wo bec mi lio na ro dzin dział kow ców. Czy par tia Do nal da
Tu ska chce wy ko rzy stać w spo sób in stru men tal ny dział -
kow ców i ogro dy? „Czy ta my, roz wa ża my i oce nia my rze -
czy wi stość tj. nie zmien ną po sta wę po słów PO, a tym
sa mym praw ni ków rzą do wych, któ rzy za wszel ką ce nę
chcą prze for so wać w przy szłej usta wie li kwi da cję Związ -
ku. Ta ka po sta wa utwier dza nas w prze ko na niu, że po sło -
wie PO nie ma ją sza cun ku dla mi lio na ro dzin dział -
kow ców w Pol sce. W grun tach na szych ogro dów wi dzą
do brą przy szłość dla de we lo pe rów i in nych grup in te re -
su” – na pi sa li dział kow cy z ROD „Pod zam cze” w Wał -
brzy chu. „Dział kow cy nie go dzą się na utra tę swo jej
or ga ni za cji, któ ra po wsta ła i funk cjo nu je zgod nie z ich wo -

lą i kon sty tu cyj ną wol no ścią zrze sza nia się. Dział kow cy
chcą za cho wać swo je miej sce i po zy cję w de mo kra tycz -
nym pań stwie pra wa ja ko zrze szo na spo łecz ność, któ rą łą -
czy wspól ny cel” – pod kre śli li w li ście otwar tym do
po słów pod ko mi sji człon ko wie OZ Su dec kie go.

Po sło wie Platformy Obywaelskiej z upo rem ma nia ka
lan su ją swo ją wła sną teo rię, któ ra nie ma żad ne go po twier -
dze nia w rze czy wi sto ści, ja ko by Try bu nał Kon sty tu cyj ny
na ka zał w swo im wy ro ku li kwi da cję Polskiego Związku
Działkowców. „Jest to oczy wi sta nad in ter pre ta cja, skon -
stru owa na na po trze bę osią gnię cia ce lu za sad ni cze go 
- otwar cia dro gi do grun tów pod ogro da mi. Ta ki fi nał do -
pro wa dził by do ru iny sys te mu pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go z wiel ką krzyw dą dla ro dzin dział kow ców. To
mo że być rów nież mier ni kiem oce ny każ de go z Po słów,
któ ry bę dzie for so wał myśl o nie uchron no ści li kwi da cji
PZD” – czy ta my w li ście dział kow ców szcze ciń skich do
po słów Pod ko mi sji. „Jest to pró ba in stru men tal ne go wy -
ko rzy sta nia au to ry te tu Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go do
wpro wa dze nia zmian go dzą cych w kon sty tu cyj ne pra wa
mi lio na dział kow ców” – czy ta my w li ście Ko le gium Pre -
ze sów ROD w Kę dzie rzy nie -Koź lu. „Za sła nia nie się wy -
ro kiem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go to so cjo tech nicz na
za gryw ka, któ ra ma uza sad nić roz wią za nia pro po no wa ne
przez au to rów pro jek tu PO. W rze czy wi sto ści cho dzi prze -
cież o roz bi cie ru chu ogrod nic twa dział ko we go, po zba -
wie nie dział kow ców or ga ni za cyj nej i praw nej po mo cy
Związ ku” – pi szą w ape lu do po słów z pod ko mi sji człon -
ko wie OZ w Ło dzi. „Roz bi cie or ga ni za cji kra jo wej na po -
je dyn cze sła be sto wa rzy sze nia nie wpro wa dzi ni cze go
do bre go dla ogro dów dział ko wych. Po zo sta wio ne sa me
so bie, nie bę dą w sta nie sku tecz nie prze ciw sta wić się pró -
bom prze ję cia grun tów ogro dów pod re ali za cję róż ne go
ro dza ju in we sty cji. Wie le ra cji ma po wie dze nie, że tyl ko 
w jed no ści si ła” – za uwa ża dział ko wiec Zdzi sław Kluz 
z Łań cu ta. „Je ste śmy świa do mi, że bez no wej usta wy i bez
Pol skie go Związ ku Dział kow ców stra ci my wszyst ko, co
jest dla nas cen ne – dział kę i to co na niej po sia da my. Je -
ste śmy prze ciw ni li kwi da cji PZD. To jest nasz Zwią zek,
któ ry nas bro ni i wal czy o za cho wa nie dla nas na szych
ogro dów” – pi szą dział kow cy z ROD „Pod Li pa mi” w Pi -
le. „Po sło wie PO w grun tach na szych wi dzą do brą przy -
szłość dla de we lo pe rów, dla te go for su ją li kwi da cję
Pol skie go Związ ku Dział kow ców” – na pi sa li dział kow cy 
z ROD kpr. Be ne dy w Byd gosz czy. 

Dział kow cy ob ser wu jąc ostat nie wy da rze nia czu ją się
za nie po ko je ni, a tak że oszu ka ni. „Po mi mo szum nych za -
po wie dzi po li ty ków i po słów, na obec ną chwi lę je ste śmy
za nie po ko je ni wy po wie dzia mi i dzia ła nia mi po słów PO,
uzna ją cy mi ko niecz ność li kwi da cji Pol skie go Związ ku
Dział kow ców” – na pi sa li człon ko wie Ko mi sji Roz jem czej
ROD im. 100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go w Kro śnie
Od rzań skim. „W czerw cu gwa ran to wał pan dział kow com
bez pie czeń stwo i trwa łość ogro dów dział ko wych. Dzi siaj
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za sta na wia my się co war te są pa na de kla ra cje. My uwie -
rzy li śmy, że pre mier rzą du usza no wał wo lę mi lio na dział -
kow ców za pi sa ną w oby wa tel skim pro jek cie usta wy 
o ROD. Nie ste ty dzia ła nia po słów PO spo wo do wa ły, że
czu je my sie oszu ka ni” – na pi sa li w li ście do pre mie ra
dział kow cy z ROD „Mal wa” w Pi le. 

Dział kow cy są prze ko na ni, że wszyst kich po słów stać
na to, by na ogro dy spoj rzeć po nad po dzia ła mi. Dział kow -

cy ocze ku ją przede wszyst kim te go, że po sło wie wsłu cha -
ją się w głos oby wa te li, któ rzy wy raz swo jej wo li da li po -
przez bli sko mi lion pod pi sów zło żo nych pod pro jek tem
oraz w ty sią cach li stów wy sy ła nych po słów i władz RP.
Mi mo ostat nim wy da rzeń chcą na dal wie rzyć, że obiet ni -
ce zło żo ne przez po li ty ków, a więc przede wszyst kim za -
cho wa nie praw dział kow ców i Związ ku, znaj dą od zwier -
cie dle nie w sa tys fak cjo nu ją cej ich usta wie.

AH

Z dniem 1 lip ca 2013 r.oku za czę ły obo wią zy wać no -
we za sa dy wy wo zu śmie ci, w tym z te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Z czę ści te re nów ogro dów wy -
wo zem śmie ci zaj mie się fir ma wy bra na przez gmi nę w
dro dze prze tar gu, od biór śmie ci bę dzie za jed ną staw kę
(na te re nie ca łej lub czę ści gmi ny), bę dzie bar dziej opła -
cal na se gre ga cja śmie ci oraz bę dzie moż na od dać sta re
me ble czy ze psu ty sprzęt do punk tów se lek tyw ne go
zbie ra nia od pa dów.

Do te go cza su gmi ny mia ły obo wią zek usta le nia szcze -
gó ło wych za sad go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny -
mi na te re nie swo ich gmin i po in for mo wa nia o nich
miesz kań ców. Więk szość gmin opra co wa ła no we za sa dy
wy wo zu śmie ci. Z da nych Mi ni ster stwa Śro do wi ska wy -
ni ka, że na dzień 3.06.2013 roku 15% gmin nie zdą ży ło 
z wdro że niem no wych prze pi sów. W szcze gól no ści, gmi -
ny zno we li zo wa ły re gu la min utrzy ma nia czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach, okre śli ły spo sób i za kres świad cze nia
usług w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych i ich
za go spo da ro wa nia, do ko na ły wy bo ru me to dy usta la nia
wy so ko ści oraz staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi, okre śli ły ter min, czę sto tli wość i jej
tryb uisz cza nia oraz okre śli ły wzór de kla ra cji opła ty za
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Po za tym wie -
le gmin za de cy do wa ło, czy bę dzie od bie rać śmie ci rów -
nież od wła ści cie li/za rząd ców nie ru cho mo ści, na któ rych
nie za miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu -
nal ne (w tym z te re nów ROD). 

Do cza su roz po czę cia obo wią zy wa nia no wych za sad
wy wo zu śmie ci, za rzą dy ROD mia ły obo wią zek wy po -

wie dze nia umów na wy wóz śmie ci z do tych cza so wy mi
fir ma mi i zło że nia de kla ra cji, w któ rej na le ża ło wska zać
licz bę i okre ślo ną po jem ność po jem ni ków na śmie ci oraz
wy li czyć opła tę za ich wy wóz. 

Aby po móc ogro dom w przy swo je niu no wych za sad
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi, od grud nia
2012 r. KR PZD nie omal w każ dym Biu le ty nie In for ma -
cyj nym PZD, na stro nie in ter ne to wej, In for ma to rze
Dział kow ca oraz w Wy daw nic twie „Dział ko wiec” pu -
bli ko wa ła ma te ria ły w tym te ma cie. 

Jed no cze śnie KR PZD trzy krot nie wy stą pi ła do Mi ni -
stra Śro do wi ska – Mar ci na Ko rol ca o in ter pre ta cję no -
wych prze pi sów usta wy śmie cio wej (w dniu w dniu
3.12.2012 r., 28.02.2013 r. oraz w dniu 24.05.2013 r.). 
W pi smach tych, KR PZD po pro si ła o nie zwłocz ne udzie -
le nie od po wie dzi, aby umoż li wić wal nym ze bra niom
człon kom ROD pod ję cie uchwa ły w spra wie opłat na
rzecz ogro du, uwzględ nia ją cej no wą opła tę za wy wóz
śmie ci. Jed no cze śnie KR Polskiego Związku Dział-
kowców za zna czy ła, że dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych słu żą wy łącz nie ce lom re kre acyj nym i upra -
wo wym. Obo wią zu je na nich cał ko wi ty za kaz za miesz ki -
wa nia i za mel do wa nia. Dział kow cy ko rzy sta ją z dzia łek 
w okre sie we ge ta cyj nym, od kwiet nia do po ło wy li sto pa -
da. Dla te go też za sad ne jest po trak to wa nie te re nów ROD
ja ko miejsc nie za miesz ka nych, w któ rych śmie ci wy twa -
rza ne są se zo no wo. 

Po pół ro ku, dzię ki in ter wen cji po sła Ru chu Pa li ko ta 
– To ma sza Ma kow skie go (okręg olsz tyń ski) uda ło się 

IV. ÂMIECI NA TERENACH ROD

1. Sytuacja ogrodów i działkowców zwiàzana z ustawa Êmieciowà
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w dniu 17 czerw ca br. uzy skać od po wiedź Mi ni stra Śro -
do wi ska. Mi ni ster wska zał, że zgod nie z usta wą „śmie -
cio wą” gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do od bie ra nia śmie ci
z te re nów za miesz ka nych. Obo wią zek opła ty po wsta je za
każ dy mie siąc, w któ rym na da nej nie ru cho mo ści za -
miesz ku je miesz ka niec. Je że li więc użyt kow nik dział ki
za miesz ku je na te re nie ROD (a nie za miesz ku je w tym
cza sie na in nej nie ru cho mo ści) to ma obo wią zek uisz cza -
nia opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi na
te re nie ogro du. Przy czym „spo ra dycz ne prze by wa nie na
da nej nie ru cho mo ści np. w zw. z wy jaz dem week en do wym
w ce lach re kre acyj nych nie po win no być uzna ne za za -
miesz ki wa nie w ro zu mie niu usta wy o otrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku w gmi nach”. W przy pad ku, gdy dział ka jest za -
miesz ki wa na w okre ślo nych okre sach cza su (np. w mie -
sią cach let nich) wów czas to na le ży zło żyć do gmi ny
de kla ra cję z okre ślo ny mi ter mi na mi prze by wa nia na nie -
ru cho mo ści. Tak, aby prze by wa nie na róż nych nie ru cho -
mo ściach za pew nia ło w su mie opła tę za śmie ci za 12
mie się cy. Po nad to Mi ni ster jed no znacz nie prze są dził, kto
ma obo wią zek skła da nia i ak tu ali za cji da nych za war tych
w de kla ra cji opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi. W sto sun ku do te re nów ROD, de kla ra cję opła ty
za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi skła da za rząd
ROD. Na to miast użyt kow ni cy dzia łek uisz cza ją opła tę.
Na to miast, je że li gmi na po trak tu je te re ny ROD ja ko miej -
sca nie za miesz ka ne, na któ rych po wsta ją od pa dy ko mu -
nal ne to rów nież trze ba zło żyć de kla ra cję opła ty za
go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi i roz li czać wy -
wóz śmie ci we dług no wych za sad.

Zgod nie z in for ma cją uzy ska ną od OZ PZD no we za sa -
dy wy wo zu śmie ci nie obej mą ROD po ło żo nych w na stę -
pu ją cych gmi nach, gdzie swo je sie dzi by ma ją OZ PZD tj.
w Ka li szu, Ko sza li nie, Lu bli nie, Słup sku, Szczaw nie -
-Zdro ju, Szcze ci nie, Ka to wi cach i To ru niu. W tych mia -
stach ROD zo sta ły po trak to wa ne ja ko nie ru cho mo ści
nie za miesz ka ne (na któ rych po wsta ją od pa dy ko mu nal ne)
z któ rych gmi ny nie zde cy do wa ły się od bie rać od pa dów
al bo ja ko nie ru cho mo ści nie za miesz ka ne, na któ rych nie
po wsta ją od pa dy ko mu nal ne. Ogro dy w tych mia stach bę -
dą roz li cza ły wy wóz śmie ci we dług sta rych za sad. 

Staw ki za wy wóz śmie ci bę dą uza leż nio ne od po jem no -
ści po jem ni ka. Gmi ny po przyj mo wa ły róż ne wiel ko ści
po jem ni ków, w któ rych ma ją być gro ma dzo ne śmie ci.
Przy kła do wo, staw ki za opróż nie nia po jem ni ka o po jem -
no ści 120 l bę dą kształ to wa ły się od 10 zł do 71 zł (śmie -
ci zmie sza ne) oraz 5,60 zł (za pe wien ro dzaj od pa dów) do
47 zł (śmie ci po se gre go wa ne). Naj niż sze staw ki zo sta ły
uchwa lo ne w Gdań sku, a naj wyż sze w Rze szo wie. Im za -
mó wi my więk szy po jem nik na śmie ci tym opła ta za wy -
wóz śmie ci bę dzie niż sza (np. w Po zna niu opła ta za
opróż nie nie po jem ni ka o po jem no ści 120 l wy no si 26 zł,
a dwa ra zy ta kie go tyl ko 39 zł). Wpływ na opła tę za wy -
wóz śmie ci bę dzie mia ła rów nież czę sto tli wość ich wy -
wo zu. Przy kła do wo, w War sza wie śmie ci zmie sza ne
od bie ra ne bę dą 8 ra zy w mie sią cu. Na to miast w El blą gu,
Gdań sku, Go rzo wie Wlkp. Le gni cy, Ło dzi, Rze szo wie,
we Wro cła wiu – 4 ra zy w mie sią cu, a w Pi le, Bia łym sto -
ku, Po zna niu i Kiel cach – 2 ra zy w mie sią cu. 

Gmina Stawka opłaty za Êmieci zmieszane Stawka opłaty za Êmieci posegregowane  
(opró˝nienie 120 l pojemnika) w zł (opró˝nienie 120 l pojemnika) w zł

Bydgoszcz 35,12 17,56

Białystok 28,50 19

Gdaƒsk 10 7,50 za Êmieci posegregowane (odpady suche) 
i 6,50 – za Êmieci posegregowane (odpady mokre)

Gorzów Wlkp. 44 34

Legnica 14 5,60 za odpady surowcowe suche 
i 10,80 za pozostałe Êmieci

Łódê 20,41 9,20 za Êmieci posegregowane 
i 15,70 za pozostałe Êmieci

Opole 13,40 9,20

Poznaƒ 26 21

Przykładowo:
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Po za tym, wie le gmin od gór nie przy ję ło w re gu la mi nie
utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści w gmi nach śred nią ilość
śmie ci, któ re bę dą od bie ra ne z te re nów ROD. Tak zro bi ła
gmi na: El bląg, Gdańsk, Go rzów Wlkp., Le gni ca, Łódź,
Kra ków, Pi ła, Po znań, Bia ły stok. Olsz tyn i Wro cław. Nor -
my te kształ tu ją się od 3 l - 40 l ty go dnio wo z dział ki 
w okre sie od 1 mar ca do 31 paź dzier ni ka i od 0,75 l - 40 l
ty go dnio wo z dział ki po za tym okre sem. Naj niż sze nor my
przy ję to w Ło dzi, a naj wyż sze we Wro cła wiu. W El blą gu
usta lo no, że mie sięcz nie z te re nu ROD bę dzie od bie ra ny
kon te ner o poj. 1100 l w ilo ści nie mniej szej niż je den kon -

te ner przy każ dej bra nie ogro du. Na to miast w Kra ko wie
przy ję to, że ogro dzie dział ko wym o po wierzch ni 100 m2

pro du ko wa nych jest 40 l śmie ci mie sięcz nie i ty le co naj -
mniej śmie ci do wy wie zie nia trze ba bę dzie zgło sić w de -
kla ra cji opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu-
nal ny mi. W przy pad ku Gdań ska, w od po wie dzi na za rzu -
ty OZ PZD w Gdań sku, Pre zy dent od po wie dział, że „Ro -
dzin ne Ogro dy Dział ko we bę dą mo gły po sta wić na swo im
te re nie po jem ni ki o mniej szej po jem no ści, dba jąc jed no -
cze śnie, aby ich ilość i po jem ność by ła wy star cza ją ca i nie
skut ko wa ła two rze niem się wo kół nie le gal nych wy sy pisk.”

Gmina IloÊç Êmieci, która b´dzie odbierana z terenów ROD w sezonie 
(tygodniowo z działki w ROD)albo według innych zasad 

Elbląg kontener o poj. 1100 l w iloÊci nie mniejszej ni˝ jeden kontener przy ka˝dej branie ogrodu

Białystok 15 l

Gdaƒsk 20 l lub 10 l odpadów suchych i 10 l odpadów mokrych

Gorzów Wlkp. 10 l

Legnica 10 l Êmieci zmieszanych lub 7 l Êmieci posegregowanych

Kraków 0,04 m3 za 1 ar w miesiàcu

Łódê w okresie od 1 marca do 31 paêdziernika 3 l, a poza tym okresem – 0,75 l

Olsztyn 20 l

Piła 20 l 

Poznaƒ 20 l

Wrocław 40 l

Piła 15 10

Rzeszów 71 47

Âwi´tokrzyski 17 13

Wrocław 27,85 18,57 

Zielona Góra 11,50 8,80

Przykładowo:
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Zgod nie z in for ma cja mi od OZ PZD no we opła ty za wy -
wóz śmie ci bę dą 2, 3 ra zy wyż sze niż do tych cza so we,
chodź w nie któ rych gmi nach utrzy ma ją się na zbli żo nym
po zio mie. Z uwa gi na du żą licz bę firm i kon ku ren cyj ne
ce ny trud no okre ślić śred nią staw kę do tych cza so wych
opła ty za wy wóz śmie ci. 

Tam gdzie, za rzą dy ROD zde cy do wa ły się na se lek tyw -
ną zbiór kę od pa dów mu szą pa mię tać o ko niecz no ści wy -
po sa że nia te re nu ROD w od po wied nie po jem ni ki. W
wie lu gmi nach te po jem ni ki do star czy fir ma, któ ra bę dzie
zaj mo wa ła się wy wo zem śmie ci. Frak cje od pa dów oraz
ko lo ry po jem ni ków bę dą uza leż nio ne od da nej gmi ny.
Przy kła do wo w War sza wie, śmie ci zo sta ły po dzie lo ne na
3 gru py: se gre go wa ne su che np. pa pier, bu tel ki pla sti ko -
we (po jem nik czer wo ny), szkło opa ko wa nio we (po jem -
nik zie lo ny) i od pa dy zmie sza ne (po jem nik czar ny).
Na to miast we Wro cła wiu śmie ci po dzie lo no na 5 grup i
okre ślo no, że np. ma ku la tu rę na le ży skła do wać w po jem -

ni ku nie bie skim. Aby umoż li wić fir mom od bie ra ją cym
śmie ci cy klicz ny ich wy wóz, po win ny mieć one za pew -
nio ny swo bo dy do stęp do miejsc, w któ rych usta wio no
po jem ni ki do zbie ra nia od pa dów. Ich po ło że nie nie po -
win no rów nież unie moż li wiać ko rzy sta nia z dzia łek są -
sia du ją cych. 

W wie lu gmi nach po sta no wio no w spo sób szcze gól ny
po trak to wać od pa dy zie lo ne. Przy kła do wo w War sza wie,
w okre sie wio sen nym i je sien nym, w ra mach po bie ra nej
opła ty, bę dą od bie ra ne wor ki z ze bra ny mi li ść mi i od pa da -
mi zie lo ny mi. Na to miast w Po zna niu, od pa dy zie lo ne bę -
dą bez płat nie wy wo żo ne od kwiet nia do paź dzier ni ka, ale
tyl ko z nie ru cho mo ści o po wierzch ni zie lo nej nie więk -
szej niż 1000m2. Nie na le ży jed nak za po mi nać, że naj lep -
szym miej scem na li ście, ga łę zie i chwa sty jest
kom po stow nik, w któ ry po win na być wy po sa żo na każ da
dział ka ogro do wa. Jest to roz wią za ne naj bar dziej eko lo -
gicz ne, któ re przy czy ni się do znacz ne go zmniej sze nia
opłat za wy wóz śmie ci z te re nów ROD. 

przy go to wa ła 
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

W dniu 17 czerw ca wpły nę ła do KR PZD od po wiedź
Mi ni stra Śro do wi ska w spra wie usta wy „śmie cio wej”.
Sta ło się to dzię ki po mo cy po sła Ru chu Pa li ko ta – To ma -
sza Ma kow skie go (okręg olsz tyń ski). 

Mi ni ster wska zał, że zgod nie z usta wą „śmie cio wą”
gmi ny zo sta ły zo bo wią za ne do od bie ra nia śmie ci z te re -
nów za miesz ka nych. Obo wią zek opła ty po wsta je za każ -
dy mie siąc, w któ rym na da nej nie ru cho mo ści za mie-
sz ku je miesz ka niec. Je że li więc użyt kow nik dział ki za -
miesz ku je na te re nie Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
(a nie za miesz ku je w tym cza sie na in nej nie ru cho mo ści)
to ma obo wią zek uisz cza nia opła ty za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi na te re nie ogro du. Przy czym „spo -
ra dycz ne prze by wa nie na da nej nie ru cho mo ści np. w zw.
z wy jaz dem week en do wym w ce lach re kre acyj nych nie
po win no być uzna ne za za miesz ki wa nie w ro zu mie niu
usta wy o otrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach”.
W przy pad ku, gdy dział ka jest za miesz ki wa na w okre ślo -

nych okre sach cza su (np. w mie sią cach let nich) wów czas
to na le ży zło żyć do gmi ny de kla ra cję z okre ślo ny mi ter mi -
na mi prze by wa nia na nie ru cho mo ści. Tak, aby prze by wa -
nie na róż nych nie ru cho mo ściach za pew nia ło w su mie
opła tę za śmie ci za 12 mie się cy. 

Po nad to Mi ni ster jed no znacz nie prze są dził, kto ma obo -
wią zek skła da nia i ak tu ali za cji da nych za war tych w de -
kla ra cji opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu-
nal ny mi. W sto sun ku do te re nów Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, de kla ra cję opła ty za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi skła da za rząd ROD. Na to miast użyt -
kow ni cy dzia łek uisz cza ją opła tę. 

Na to miast, je że li gmi na po trak tu je te re ny ROD ja ko
miej sca nie za miesz ka ne, na któ rych po wsta ją od pa dy ko -
mu nal ne to rów nież trze ba zło żyć de kla ra cję opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi i roz li czać wy wóz
śmie ci we dług no wych za sad.

Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

2. Minister Ârodowiska odpowiedział w sprawie Êmieci

W załączeniu:
1) pismo Ministra Środowiska z dnia 13.06.13 r.
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Sza now ny Pa nie Prezesie,

W od po wie dzi na pi smo z dnia 24 ma ja br., znak: 2877/13, do ty czą ce in ter pre ta cji no wych
za sad go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi w sto sun ku do te re nów ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych uprzej mie in for mu ję, że zgod nie z art. 6c ust. 1 usta wy z dnia 13 wrze -
śnia 1996 r. o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 
z późn. zm.) gmi ny są obo wią za ne do zor ga ni zo wa nia od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych
od wła ści cie li nie ru cho mo ści, na któ rych za miesz ku ją miesz kań cy.

Sto sow nie do art. 6h ww. usta wy wła ści cie le nie ru cho mo ści są obo wią za ni po no sić na
rzecz gmi ny, na te re nie któ rej są po ło żo ne ich nie ru cho mo ści, opła tę za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi. Obo wią zek po no sze nia opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko -
mu nal ny mi, w przy pad ku nie ru cho mo ści za miesz ka łych, po wsta je za każ dy mie siąc, 
w któ rym na da nej nie ru cho mo ści za miesz ku je miesz ka niec.

Zo bo wią za nie z ty tu łu opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi jest więc zo bo -
wią za niem po wsta ją cym za okre sy mie sięcz ne. W tym okre sie mu si zajść zda rze nie wa run -
ku ją ce po wsta nie opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi - za miesz ki wa nie
miesz kań ca na nie ru cho mo ści. Wska zu je to wy raź nie, że obo wią zek za pła ty opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi mo że po wstać na wet, je że li ktoś za miesz ku je na da nej
nie ru cho mo ści tyl ko w jed nym mie sią cu w ro ku ka len da rzo wym, a w in nych mie sią cach za -
miesz ku je na in nej nie ru cho mo ści. Je że li da na oso ba za miesz ku je na da nej nie ru cho mo ści w
okre ślo nym mie sią cu, to ozna cza to rów nież, że przez ten okres oso ba ta nie za miesz ku je na
in nej nie ru cho mo ści. Istot ne jest więc za miesz ki wa nie da nej oso by na nie ru cho mo ści w da -
nym mie sią cu. W tym mie sią cu, w któ rym po wsta je obo wią zek za pła ty opła ty za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi nie ru cho mość mu si być za miesz ka na.

Za miesz ki wa nie ozna cza ro dzaj po by tu oso by, ce chu ją cy się za spo ka ja niem co dzien nych
po trzeb ży cio wych tej oso by na te re nie nie ru cho mo ści zaj mo wa nej, sta no wią cej jej cen trum
ży cia do mo we go w da nym okre sie, a w szcze gól no ści no co wa nia, sto ło wa nia się i wy po -
czyn ku po pra cy, czy na uce.

Spo ra dycz ne czy oka zjo nal ne (od wie dzi ny) prze by wa nie w da nym bu dyn ku (nie ru cho -
mo ści) nie jest i nie mo że być uzna ne za za miesz ka nie w po wy żej wska za nym zna cze niu.
Za za miesz ki wa nie na da nej nie ru cho mo ści nie mo że więc być uzna ne prze by wa nie da nej
oso by tyl ko spo ra dycz ne na da nej nie ru cho mo ści, np. w związ ku z wy jaz dem week en do -

Pan 
Eugeniusz Kondracki
Prezes 
Polskiego Związku Działkowców
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wym w ce lach re kre acyj nych, po by tem w ho te lu, itp. Ta kie spo ra dycz ne prze by wa nie na
nie ru cho mo ści nie po win no być uzna wa ne za za miesz ki wa nie na da nej nie ru cho mo ści 
w ro zu mie niu usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach.

Na le ży też pod kre ślić, że za miesz ka nie w ro zu mie niu usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach ma wy łącz nie fak tycz ny cha rak ter i nie na le ży go utoż sa miać z miej -
scem za miesz ka nia w ro zu mie niu Ko dek su cy wil ne go. Zgod nie z art. 25 Ko dek su
cy wil ne go miej scem za miesz ka nia oso by fi zycz nej jest miej sco wość, w któ rej oso ba ta
prze by wa z za mia rem sta łe go po by tu. W przy pad ku za miesz ka nia w ro zu mie niu prze pi sów
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach nie ma zna cze nia, czy da na oso ba ma
za miar i wo lę sta łe go po by tu na da nej nie ru cho mo ści. Istot ne jest je dy nie, że da na nie ru -
cho mość w da nym mie sią cu jest miej scem, w któ rym kon cen tru je się jej ak tyw ność ży cio -
wa. Za ło że nie ta kie wy ni ka z ce lu re gu la cji usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku 
w gmi nach, któ rym jest za pew nie nie od bio ru od pa dów ko mu nal nych z tych nie ru cho mo -
ści, na któ rych fak tycz nie prze by wa ją (by tu ją lu dzie), a w związ ku z tym prze by wa niem
po wsta ją od pa dy ko mu nal ne. W usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach ce -
lo wo nie po słu żo no się więc ka te go rią „miej sce za miesz ka nia”, lecz wy łącz nie po ję ciem
„za miesz ki wa nia”. Uży cie te go po ję cia jest świa do mym za bie giem le gi sla cyj nym, wska -
zu ją cym, że na grun cie tej usta wy żad ne go zna cze nia nie ma za miar sta łe go po by tu, a zna -
cze nie ma wy łącz nie fak tycz ne prze by wa nie da nej oso by na nie ru cho mo ści. Tym sa mym,
w usta wie o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach na cisk po ło żo ny jest na fak tycz -
ne prze by wa nie (by to wa nie) da nej oso by na nie ru cho mo ści, na kon cen tra cję ży cia w da -
nym miej scu, co po wo du je wy twa rza nie na tej nie ru cho mo ści od pa dów ko mu nal nych przez
tę oso bę i ko niecz ność za go spo da ro wa nia tych od pa dów.

Ozna cza to, że w przy pad ku po sia da nej dział ki re kre acyj nej w za leż no ści od spo so bu
użyt ko wa nia na le ży ją trak to wać al bo ja ko nie ru cho mość za miesz ka łą se zo no wo al bo ja -
ko nie ru cho mość nie za miesz ka łą.

W przy pad ku gdy jest to dział ka na któ rej miesz kań cy miesz ka ją w okre ślo nych okre sach
ro ku (np. mie sią ce let nie), wów czas na le ży zło żyć do gmi ny de kla ra cję z okre ślo ny mi ter -
mi na mi prze by wa nia na da nej nie ru cho mo ści. Tak, aby prze by wa nie w róż nych nie ru cho -
mo ściach za pew nia ło w su mie opła tę za 12 mie się cy. Na to miast w przy pad ku, gdy jest to
dział ka znaj du ją ca się na te re nie wspól nie z in ny mi dział ka mi (tzw. ogród ki dział ko we któ -
re po sia da ją za rząd cę), na któ rej wła ści ciel prze by wa np. w week en dy a od pa dy są zbie ra -
ne z ca łe go te re nu, wów czas za rząd ca dzia łek pod pi su je umo wę na od bie ra nie od pa dów
ko mu nal nych, a wła ści cie le po szcze gól nych dzia łek uisz cza ją opła tę. W przy pad ku, gdy
gmi na na pod sta wie art. 6c ust. 2 usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach po -
dej mie uchwa łę do ty czą cą po sta no wie nia o od bie ra niu od pa dów ko mu nal nych od wła ści -
cie li nie ru cho mo ści, na któ rych nie za miesz ku ją miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne
wów czas wła ści ciel nie ru cho mo ści (za rząd ca dzia łek) po wi nien zło żyć de kla ra cję do gmi -
ny w ter mi nie okre ślo nym w uchwa le, o któ rej mo wa w art. 6n ust. 1 ww. usta wy.
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W opar ciu o usta wę z dnia 1 lip ca 2011 r. o zmia nie usta -
wy o utrzy ma niu po rząd ku i czy sto ści w gmi nach, od 
1 lip ca b.r. za czę ły obo wią zy wać no we za sa dy wy wo zu
śmie ci, w tym z te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Do te go cza su gmi ny mia ły obo wią zek usta le nia
szcze gó ło wych za sad go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu -
nal ny mi na swo im te re nie. Z da nych Mi ni ster stwa Śro do -
wi ska wy ni ka, że na dzień 1.07.2013 r. zde cy do wa na
więk szość sa mo rzą dów bo aż 99% przy go to wa ła no wy
sys tem „śmie cio wy” W szcze gól no ści gmi ny: zno we li zo -
wa ły re gu la min utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach, okre śli ły spo sób i za kres świad cze nia usług w za-
kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu nal nych i ich za go spo -
da ro wa nia, do ko na ły wy bo ru me to dy usta la nia wy so ko -
ści oraz staw ki opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi, okre śli ły ter min, czę sto tli wość i jej tryb
uisz cza nia oraz okre śli ły wzór de kla ra cji opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. Po za tym wie le gmin
pod ję ło uchwa łę, że bę dzie od bie rać śmie ci od wła ści cie -
li/za rząd ców nie ru cho mo ści, na któ rych nie za miesz ku ją
miesz kań cy, a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne (w tym z te re -
nów ROD). 

W kon se kwen cji, z czę ści te re nów ROD śmie ci bę dą od -
bie ra ne przez fir mę wy bra ną przez gmi nę w dro dze prze -
tar gu, od biór śmie ci bę dzie za jed ną staw kę (na te re nie
ca łej lub czę ści gmi ny), bę dzie bar dziej opła cal na se gre -
ga cja śmie ci oraz po wsta ną punk ty se lek tyw ne go zbie ra -
nia od pa dów, gdzie bę dzie moż na od dać sta re me ble czy
ze psu ty sprzęt.

W prak ty ce, no we za sa dy wy wo zu śmie ci bę dą ozna -
cza ły brak umów, któ re do tej po ry mu sia ły pod pi sy wać
za rzą dy ROD z fir ma mi od bie ra ją cy mi śmie ci. Zmie ni się
rów nież wy so kość i staw ka opła ty za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi. Nie bę dzie ona, tak jak do tych czas
uza leż nio na od usta leń z fir mą od bie ra ją cą śmie ci, lecz
bę dzie od gór nie na rzu co na przez gmi nę. Śred nio bę dzie
ona 2, 3 ra zy wyż sza niż do tych czas m.in. z uwa gi na
kosz ty re cy klin gu, któ re go po ziom mu si być zwięk szo ny
zgod nie z wy tycz ny mi Unii Eu ro pej skiej. Opła ty za wy -
wóz śmie ci nie bę dą już uisz cza ne na pod sta wie umo wy,
lecz de kla ra cji, któ rą za rzą dy ROD mia ły obo wią zek wy -
peł nić i zło żyć w okre ślo nych ter mi nach (do koń ca czerw -
ca 2013 r.). W de kla ra cji na le ża ło wska zać licz bę
po jem ni ków na śmie ci (o okre ślo nej po jem no ści), któ re
bę dą do wy wie zie nia z te re nów ROD oraz na tej pod sta -
wie wy li czyć opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -

nal ny mi, któ ra to bę dzie do za pła ce nia gmi nie. Część za -
rzą dów ROD by ła zmu szo na po dać w de kla ra cji okre ślo -
ną przez gmi nę ilość śmie ci. Zwią za ne jest to z nor ma mi,
któ re nie któ re gmi ny usta li ły w sto sun ku do ogro dów
dział ko wych.

Aby usta lić, w ja ki spo sób po win na być na li cza na opła -
ta z te re nów ROD, KR PZD trzy krot nie wy stą pi ła do Mi -
ni stra Śro do wi ska o in ter pre ta cję no wych prze pi sów
usta wy śmie cio wej. W dniu 17 czerw ca b.r. Mi ni ster od -
po wie dział, że obo wią zek wno sze nia opła ty śmie cio wej
co do za sa dy do ty czy nie ru cho mo ści za miesz ka nych i po -
wsta je za każ dy mie siąc, w któ rym da na nie ru cho mość
by ła za miesz ki wa na. Zda niem Mi ni stra, je że li w da nym
mie sią cu użyt kow nik dział ki miesz kał by na te re nie ROD
(a nie miesz kał by w tym sa mym cza sie na te re nie in nej
nie ru cho mo ści) to bę dzie miał obo wią zek uisz cze nia opła -
ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi na te re nie
ogro du. Przy czym „spo ra dycz ne prze by wa nie na da nej
nie ru cho mo ści np. w zw. z wy jaz dem week en do wym 
w ce lach re kre acyj nych nie po win no być uzna ne za za -
miesz ki wa nie w ro zu mie niu usta wy o otrzy ma niu czy sto -
ści i po rząd ku w gmi nach”. Zgod nie z od po wie dzią
Mi ni stra, za miesz ki wa nie na róż nych nie ru cho mo ściach
ma za pew niać łącz nie opła tę za 12 mie się cy. Za tem, o ile
te re ny ROD bę dą wy ko rzy sty wa ne zgod nie z prze pi sa mi
związ ko wy mi (gdzie obo wią zu je cał ko wi ty za kaz za -
miesz ki wa nia), o ty le ten za pis nie bę dzie miał za sto so -
wa nia. Na to miast je że li gmi na po trak tu je ROD ja ko
nie ru cho mo ści nie za miesz ka ne, na któ rych po wsta ją od -
pa dy ko mu nal ne i zde cy du je się na od bie ra nie z nich śmie -
ci to za rząd ROD bę dzie mu siał zło żyć de kla ra cję opła ty
za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi i roz li czać
wy wóz śmie ci we dług no wych za sad (z opłat wnie sio nych
przez użyt kow ni ków dzia łek). 

Po za po zna niu się z sy tu acją ogro dów i dział kow ców
zwią za ną z usta wą śmie cio wą oraz od po wie dzią Mi ni stra
Śro do wi ska z dnia 17.06.2013 r., Pre zy dium KR PZD po -
sta no wi ło usta lić na stę pu ją ce wy tycz ne dla za rzą dów
ROD i ogro dów, ob ję tych usta wą śmie cio wą:

1) za rzą dy ROD, któ re do tych czas te go nie zro bi ły po -
win ny nie zwłocz nie za po znać się z no wy mi za sa da mi wy -
wo zu śmie ci, obo wią zu ją cy mi na te re nie gmi ny, gdzie
po ło żo ny jest ROD.

2) za rzą dy ROD po win ny na bie żą co śle dzić zmia ny od -
no szą ce się do no wych za sad go spo dar ki od pa da mi ko -

3. Wytyczne Krajowej Rady

Uchwa ła nr 182/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 11 lip ca 2013 ro ku
w spra wie wy tycz nych dla za rzą dów ROD i ogro dów ob ję tych usta wą śmie cio wą
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mu nal ny mi m.in. na stro nach in ter ne to wych gmin. 
W szcze gól no ści, za rzą dy ROD po win ny śle dzić ewen tu -
al ne zmia ny w staw kach opłat oraz ewen tu al ne zwol nie -
nia z opłat za wy wóz śmie ci, któ ry mi gmi na mo że ob jąć
pew ne frak cje od pa dów (np. od pa dy zie lo ne).

3) za rzą dy ROD, któ re do tych czas te go nie zro bi ły po -
win ny nie zwłocz nie wy po wie dzieć do tych cza so we umo -
wy na wy wóz śmie ci. W prze ciw nym wy pad ku bę dą
mu sia ły za pła cić po dwój nie tj. dla do tych cza so wej fir my
od bie ra ją cej śmie ci oraz dla fir my wy bra nej przez gmi nę
w dro dze prze tar gu.

4) za rzą dy ROD nie po win ny do pusz czać do za miesz ki -
wa nia na dział kach. W prze ciw nym ra zie, gmi na mo że
uznać te re ny ROD ja ko nie ru cho mo ści za miesz ki wa ne,
dla któ rych obo wią zu ją wyż sze staw ki opłat niż dla nie ru -
cho mo ści nie za miesz ka nych. W szcze gól no ści, że dział ki
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych słu żą wy łącz nie ce -
lom re kre acyj nym i upra wo wym. Obo wią zu je na nich cał -
ko wi ty za kaz za miesz ki wa nia i za mel do wa nia. 

5) za rzą dy ROD po win ny za pew nić fir mom, któ re wy -
gra ją prze tar gi na od biór od pa dów swo bod ny do stęp do
miejsc, w któ rych usy tu owa no po jem ni ki do zbie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych. Po jem ni ki win ny być usta wio ne 
w miej scu umoż li wia ją cym od biór tych od pa dów m.in.
po przez wjazd na te ren ogro du. Po jem ni ki win ny być
utrzy my wa ne w od po wied nim sta nie sa ni tar nym, po rząd -
kowym i tech nicz nym oraz od po wia dać frak cjom od pa -
dów, któ re bę dą w nich zbie ra ne. Po ło że nie po jem ni ków
nie po win no być uciąż li we dla użyt kow ni ków dzia łek są -
sia du ją cych.

6) w mia rę moż li wo ści, za rzą dy ROD po win ny za dbać,
aby w ogro dach by ła pro wa dzo na se gre ga cja śmie ci, co
przy czy ni się do zwięk sze nia po zio mu re cy klin gu i przy -
go to wa nia do po now ne go uży cia od pa dów ko mu nal nych,
ta kich jak pa pier, me tal, two rzy wa sztucz ne i szkło. Za -
rzą dy ROD po win ny spra wo wać kon tro lę, aby do po jem -
ni ków na śmie ci na te re nie ogro du nie by ły wrzu ca ne tzw.
elek tro śmie ci. Zu ży ty sprzęt elek tro nicz ny i elek trycz ny
(np. te le wi zo ry, ra dia, lap to py) po wi nien być od da wa ny
do punk tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych. 

7) za rzą dy ROD po win ny za dbać, aby każ da dział ka w
ROD by ła wy po sa żo na w kom po stow nik, któ ry jest naj -
lep szym miej scem na od pa dy zie lo ne. To roz wią za nie jest
nie tyl ko pro eko lo gicz ne, ale rów nież po zwo li na re duk -
cję opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. 

8) w przy pad ku od pa dów zie lo nych (sko szo na tra wa)
po wsta ją cych na te re nie ogól nym ROD za rzą dy ROD po -
win ny za dbać, aby rów nież one zo sta ły pod da ne kom po -
sto wa niu. W przy pad ku bra ku ta kiej moż li wo ści, za rzą dy

ROD po win ny spraw dzić w gmi nie, czy ist nie je moż li -
wość nie od płat ne go od da nia wor ków z od pa da mi zie lo -
ny mi. Zwa żyw szy, że w wie lu gmi nach po sta no wio no w
spo sób szcze gól ny po trak to wać od pa dy zie lo ne.

9) za rzą dy ROD po win ny nie do pusz czać do sy tu acji,
aby w ce lu zmniej sze nia opła ty za wy wóz śmie ci by ły one
spa la ne na dział kach w ROD. W szcze gól no ści, że na te -
re nie ROD obo wią zu je cał ko wi ty za kaz wy pa la nia traw
oraz spa la nia wszel kich od pa dów (np. pa pie ru, pla sti ków,
li ści). Wy jąt ko wo moż na spa lać tyl ko czę ści ro ślin po ra -
żo nych przez cho ro by i szkod ni ki. Ta kie go spa la nia nie
moż na jed nak wy ko ny wać w cią gu dnia w okre sie od 1
ma ja do 30 wrze śnia. Na le ży też pa mię tać, że gmi ny mo -
gą wpro wa dzać cał ko wi ty za kaz spa la nia na swo im te re -
nie, co rów nież obo wią zu je dział kow ców i wy łą cza
obo wią zy wa nie po wyż szych za sad. W ta kiej sy tu acji
dział kow cy po pro stu nie mo gą ni cze go spa lać. Na ru sze -
nie ta kie go za ka zu jest wy kro cze niem i pod le ga ka rze
grzyw ny. W tej sy tu acji, za rzą dy ROD po win ny bez -
względ nie po wstrzy my wać dział kow ców przed ja kim kol -
wiek spa la niem, je że li jest ono nie zgod ne z obo wiązu-
ją cym pra wem miej sco wym.

10) w przy pad ku zmia ny da nych za war tych w de kla ra -
cji do ty czą cej opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi na le ży pa mię tać o ko niecz no ści ich ak tu ali za cji.
Ak tu ali za cja da nych za war tych w de kla ra cji po win na
rów nież na stą pić w okre sie, kie dy nie dział kach nie prze -
by wa ją dział kow cy (za zwy czaj od po ło wy li sto pa da do
koń ca mar ca), o ile ta ką moż li wość do pusz cza ją prze pi sy
gmin ne. Tak, aby w tym okre sie za rząd ROD nie mu siał
uisz czać opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal -
ny mi.

11) za rzą dy ROD po win ny spraw dzić ter mi ny i pa mię -
tać o ko niecz no ści re gu lar ne go wno sze nia opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi. 

Po wyż sze wy tycz ne po zo sta ją w zgo dzie z usta wą o
ROD, Sta tu tem PZD i Re gu la mi nem ROD. Nie uwzględ -
nia ją wy jąt ków np. za miesz ki wa nia na dział kach w ROD,
któ re jest za bro nio ne i nie po win no mieć miej sca. W ta -
kich przy pad kach, za rzą dy ROD po win ny nie zwłocz nie
pod jąć współ pra cę z sa mo rzą dem te ry to rial nym i od po -
wied ni mi służ ba mi, ce lem in dy wi du al ne go roz wią za nia
te go pro ble mu. W szcze gól no ści, że nie le gal ne za miesz ki -
wa nie na dział kach w ROD przez kil ku dział kow ców mo -
że na ra zić po zo sta łych użyt kow ni ków dzia łek na wyż sze
opła ty za wy wóz śmie ci. Aby te go unik nąć ko niecz ne jest
po in for mo wa nie gmi ny o pro ble mie za miesz ki wa nia na
te re nie ROD i zwró ce nie się o od ręb ne po trak to wa nie
dział kow ców, któ rzy za miesz ku ją na te re nie ogro du. 

WICEPREZES
Win cen ty KULIK 

War sza wa, dnia 11 lip ca 2013 r.

PREZES
Eu ge niusz KONDRACKI
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V. INFORMACJE RÓ˚NE

1. List od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby

Poseł na Sejm RP
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poznań, dnia 18.06.2013 r.

Polski Związek Działkowców 
Zarząd Okręgowy w Pile

Stanisław Kalemba
Biuro Poselskie PSL
ul. Mickiewicza 33
60-837 Poznań

Pra gnę od nieść się do li stu Wa sze go Związ ku, skie ro wa ne go do mnie w dniu 10 czerw ca 
2013 ro ku, któ re go ton i treść świad czą o roz go ry cze niu dział kow ców okrę gu pil skie go oraz ich
wo li i de ter mi na cji prze for so wa nia w Sej mie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

W peł ni ro zu miem Wa sze in ten cje, dla te go też z po ko rą przy ją łem twar de sło wa pod mo im ad -
re sem.

Pra gnę wy ja śnić, że zda jąc so bie spra wę z te go, że po dej mu jąc się funk cji Mi ni stra Rol nic twa 
i Roz wo ju Wsi nie bę dę miał do sta tecz nie du żo cza su na peł ne bie żą ce an ga żo wa nie się w Wa -

sze spra wy, w dniu 10.10.2012 ro ku prze ka za łem pi sem ną proś bę do Ja na Bu re go – Prze wod ni -
czą ce go Klu bu Par la men tar ne go PSL o wy zna cze nie par la men ta rzy sty z ra mie nia na szej par tii,
któ ry z do brym, skut kiem, me ry to rycz nie, życz li wie i wni kli wie bę dzie kon ty nu ował mo ją do -
tych cza so wą owoc ną współ pra cę z dział kow ca mi. Do tej pra cy zo stał wy zna czo ny Po seł Piotr
Wal kow ski, któ ry w mo im od czu ciu da je rę koj mię na le ży te go kon ty nu owa nia spraw zwią za nych
z Ro dzin ny mi Ogro da mi Dział ko wy mi i Pol skim Związ kiem Dział kow ców, któ re pro wa dzi łem,
przez po nad 10 lat w imie niu Klu bu Par la men tar ne go PSL.

Prze ka za nie tych spraw w in ne rę ce nie ozna cza jed nak, że od cią łem się od tych pro ble mów.
Za wsze bo wiem w spo sób po waż ny wsłu chu ję się w gło sy dział kow ców, nie lek ce wa żę ich i nie
skła dam, pu stych de kla ra cji. Sta ram się tak że w mia rę moż li wo ści zna leźć dla nich czas i za pew -
niam, że po mi mo na tło ku obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy Mi ni stra bę dę wspie rał Wa sze kie -
run ko we dzia ła nia zmie rza ją ce do umoc nie nia po zy cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.
Uwa żam, że o przy szło ści ROD po win ni de cy do wać sa mi dział kow cy, a po li ty cy po win ni ich 
w tym wspie rać.

Chcę rów nież po in for mo wać, że z sa tys fak cją przy ją łem, de kla ra cję Pre mie ra Do nal da Tu ska,
do ty czą cą spraw zwią za nych z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry w dniu
15.06.2013 ro ku przy chy lał się na spe cjal nym spo tka niu z dział kow ca mi do ich po stu la tów i wy -
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Eu ro 2012 – tak na zy wa się no wy ogród, któ re go uro -
czy ste otwar cie od by ło się 22 czerwca 2012 r. na po znań -
skim Mi ni ko wie. Je go użyt kow ni ka mi bę dą przede
wszyst kim ci dział kow cy, któ rzy w wy ni ku róż ne go ty pu
li kwi da cji zo sta li po zba wie ni swo ich dzia łek.

„Każ da li kwi da cja ogro du, jest bo le snym prze ży ciem dla
wie lu lu dzi. Tak by ło z dział kow ca mi z ROD Ustro nie, któ -
rych ogród zo stał zli kwi do wa ny w wy ni ku przy go to wań
mia sta do Eu ro 2012. Dział kow cy mu sie li opu ścić te ren,
któ ry przy le gał do sta dio nu. Na szczę ście mia sto wy peł ni -
ło wszyst kie swo je obo wiąz ki, da ło te ren za stęp czy i prze -
ka za ło środ ki na od two rze nie ogro du” – mó wił pre zes OZ
PZD Po znań Zdzi sław Śli wa.

Rów no cze śnie Zdzi sław Śli wa przy po mniał, że w no -

wo otwar tym ogro dzie swo je dział ki ma ją tak że dział kow -
cy, któ rzy są o wie le bar dziej po szko do wa ni. Po cho dzą
oni z ROD im. T. We iner ta, ROD im. Kop czyń skie go,
ROD „Sło necz nik” oraz ROD 23 lu te go. Dział kow cy 
z tych ROD zo sta li wy rzu ce ni na bruk przez by łych wła -
ści cie li te re nu. Zwią zek sta ra się im po móc i pro po nu je
dział ki w ROD Eu ro 2012.

Zdzi sław Śli wa pod kre śli tak że, że po wsta nie ogro du
by ło moż li we przede wszyst kim dzię ki usta wie o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 roku, któ ra sku -
tecz nie za bez pie cza pra wa dział kow ców i gwa ran tu je te -
ren za stęp czy w mo men cie, kie dy ogród jest li kwi do wa ny
pod miej skie in we sty cje.

2. Otwarcie ogrodu EURO 2012 w Poznaniu

Dział kow cy po trze bu ją do bre go pra wa

O tym, że za pół ro ku usta wa o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych, któ ra tak do brze za bez pie cza ła do tych czas
wszyst kie pra wa dział kow ców prze sta nie funk cjo no wać
przy po mniał pre zes Polskiego Związku Działkowców Eu -
ge niusz Kon drac ki. „Czas nie jest dla nas ła twy. Na sku -
tek wy ro ku TK ko niecz ne by ło opra co wa nie pro jek tu
no wej usta wy. Cie szy się on nie kwe stio no wa nym po par -
ciem wśród dział kow ców. Jed nak te raz Zwią zek po dej mu -
je wie le dzia łań, by prze ko nań do nie go po słów, zwłasz cza
z Plat for my Oby wa tel skiej. Je śli pro jekt oby wa tel ski sta -
nie się pra wem, dział kow cy bę dą mo gli w spo ko ju ko rzy -
stać ze swo ich dzia łek”.

Pre zes Polskiego Związku Działkowców przy po mniał,
że nie zwy kle waż ne jest sta no wi sko, któ re w ostat nich
dniach w spra wie ogro dów dział ko wych za jął pre mier Do -
nald Tusk. Pod czas spo tka nia z dział kow ca mi w Ro-
dzinnym Ogrodzie Działkowym Wa szyng to na w War sza -
wie od niósł się bo wiem po zy tyw nie do pro jek tu oby wa tel -
skie go. Pod kre ślił tak że, że pra cach nad no wa usta wą głos
dział kow ców nie po wi nien być lek ce wa żo ny, bo to dla
nich jest two rzo ne no we pra wo i nie mo że on po wsta wać
z po mi ja niem ich gło su. Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki
przy po mniał tak że, że pre mier swo ją de kla ra cję po twier -
dził w li ście, któ ry kil ka dni póź niej skie ro wał do dział -

Z wy ra za mi sza cun ku

ra ził po gląd, że pro jekt oby wa tel ski do ty czą cy ogro dów dział ko wych mo że być wio dą cym pod -
czas sej mo wych prac nad no wy mi prze pi sa mi. Co praw da za zna czył on, że nie któ re za pi sy w pro -
jek cie oby wa tel skim być mo że bę dą jesz cze wy ma ga ły twar dych ne go cja cji – ale w mo im
prze ko na niu moż na już mieć na dzie ję, że za pad ną w trak cie spe cjal nych ne go cja cji ta kie roz strzy -
gnię cia, któ re za gwa ran tu ją ocze ki wa ne przez dział kow ców ich pra wa.
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kow ców. Za pew nił w nim, że mo gą być spo koj ni o przy -
szłość ogro dów dział ko wych, a on sam za an ga żo wał się w
pra ce nad no wą usta wą.

Na za koń cze nie pre zes Polskiego Związku Działkow-
ców Eu ge niusz Kon drac ki za ape lo wał do dział kow ców,

by dba li o ogród, któ ry dziś otrzy ma li. „Jest on na mia rę
XXI wie ku. Ko rzy staj cie z nie go tak, by mógł słu żyć wa -
szym dzie ciom, wnu kom, a tak że ko lej nym po ko le niom.
Gra tu lu ję wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do je go po -
wsta nia” – do dał pre zes PZD. 

Po znań otwar ty na no we ROD

Na stęp nie głos za brał pre zy dent Po zna nia Ry szard Gro -
bel ny, któ ry pod kre ślił, że w ta kim mie ście jak Po znań,
jest jesz cze wie le miejsc w któ rych no we ogro dy mo gą
po wsta wać. „Każ dy z nas wi dzi ile ma my jesz cze nie użyt -
ków, nie za go spo da ro wa nych te re nów. Nie wy obra żam so -
bie, że by śmy mo gli za be to no wać ca łe mia sto. Po trze-
bu je my jak naj wię cej zie le ni”. Pre zy dent Po zna nia stwier -
dził tak że, że w Po zna niu są par ki, la sy, te re ny zie lo ne, ale
ich utrzy ma nie du żo mia sto kosz tu je. Ogro dy dział ko we
są utrzy my wa ne ze środ ków dział kow ców i jest to du żą
oszczęd no ścią dla mia sta. „Dla te go do pó ki lu dzie chcą no -
wych ogro dów dział ko wych, to po win ny one po wsta wać”
– pod kre ślał pre zy dent Po zna nia.

Na stęp nie głos za bra ła po słan ka SLD Kry sty na Ły bac -
ka, któ ra w pierw szych sło wach po gra tu lo wa ła pre ze so -
wi Polskiego Związku Działkowców Eu ge niu szo wi
Kon drac kie mu i pre ze so wi OZ PZD Po znań Zdzi sła wo -
wi Śli wie, a tak że dział kow com, że w tak trud nej sy tu acji
PZD, uda ło im się im do pro wa dzić do po wsta nia tak
pięk ne go ogro du. Na stęp nie po słan ka Ły bac ka zwró ci ła
się do pre zy den ta Ry szar da Gro bel ne go przy wo łu jąc sta -
re po rze ka dło „Kto da je i za bie ra ten się w pie kle po nie -

wie ra”. W ten spo sób za ape lo wa ła, by prze ka zał dział -
kow com obie ca ny mi lion na wy bu do wa nie ka na li za cji.

O tym, że dział kow cy mo gą li czyć na po par cie klu bu
Ruch Pa li ko ta za pew niał po seł tej par tii Ma ciej Ba na szak.
Pod kre ślił, że RP po pie ra pro jekt oby wa tel ski i w oce nie
po słów tej par tii po wi nien stać się pra wem.  Ma ciej Ba na -
szak przy znał, że je mu sa me mu ogro dy dział ko we są bar -
dzo bli skie i jest z ni mi zwią za ny od wie lu lat.
„Dział kow cem był mój dzia dek. Do sko na le pa mię tam jak
w la tach 70-tych po sta wił  na dział ce pięk ną huś taw kę i
mnie na niej huś tał. Po kil ku na stu la tach ko rzy sta z niej
mo ja cór ka. Są to dla mnie nie po wta rzal ne mo men ty. Ży -
czę każ de mu dział kow co wi po dob nych prze żyć. Oby ogro -
dy mo gły słu żyć jesz cze wie lu po ko le niom Po la ków” –
do dał Ba na szak.

Swój list do dział kow ców skie ro wa ła tak że Ra da Wo je -
wódz ka SLD. W li ście za pew ni ła, że So jusz po pie rał i bę -
dzie po pie rał ist nie nie ogro dów dział ko wych. Ich roz wój jest
ko niecz ny nie tyl ko w Po zna niu, ale tak że w ca łej Pol sce.

Pod czas spo tka nia od sło nię ta zo sta ła tak że ta bli ca pa -
miąt ko wa oraz od by ło się po świę ce nie obiek tu, by do brze
słu żył dział kow com i by do brze się w nim dzia ło.

Ogród na mia rę XXI wie ku

W ostat niej czę ści za pla no wa no zwie dza nie ogro du, któ -
ry jak wy mie niał wi ce pre zes OZ Po znań Je rzy Kucz ne ro -
wicz li czy so bie aż 10 hek ta rów po wierzch ni. Znaj du ją się
na nim 164 dział ki, 213 miejsc par kin go wych, plac za baw,
sa ni ta riat, miej sce do skła do wa nia od pa dów. Wy bu do wa -
ny zo stał tak że no wo cze sny i bar dzo funk cjo nal ny Dom
Dział kow ca (pow.316 m2) z sa lą po sie dzeń, biu rem za rzą -
du, ma ga zy nem, klu bem dział kow ca, dwo ma ko min ka mi.

Au to rem pro jek tu jest pro jek tant prze strze ni Je rzy Gu -
raw ski. Obiekt zo stał tak że ogro dzo ny – po sta wio no bra -
my i furt ki, jed nak ma on być ogro dem otwar tym.
Dział kow cy z ROD Eu ro 2012 zo sta li za opa trze ni w sieć
ener ge tycz ną. Cze ka ją na bu do wę ka na li za cji. Ma ją na -
dzie je, że pre zy dent mia sta Ry szard Gro bel ny do trzy ma
sło wa i prze ka że mi lion zło tych na re ali za cję tej in we -
sty cji.

MZ

3. Fał szy we ste reo ty py przy sła nia jà praw d´ o no wej usta wie

W dniu 20 czerw ca 2013 r. na ła mach Dzien ni ka Ga ze -
ta Praw na uka zał się ar ty kuł pt. „Dział kow cy wy gra li
pierw szą ba ta lię”. Już na wstę pie au tor tej pu bli ka cji w
spo sób bez za sad ny prze są dza, że oby wa tel ski pro jekt

usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych „po wie la błę -
dy sta rej usta wy”. Sfor mu ło wa nie to zo sta ło zresz tą wy -
tłusz czo ne dla pod kre śle nia za sad ni czej te zy ar ty ku łu,
któ ra jest nie praw dzi wa i krzyw dzą ca dla ini cja ty wy, któ -
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iste mu prze pad ko wi. Dział kow cy mu sie li by więc nie tyl -
ko od bu do wy wać od po cząt ku swo je struk tu ry or ga ni za -
cyj ne, ale rów nież by li by zmu sze ni „wy pra szać” od gmin
i Skar bu Pań stwa od po wied nie pra wa do swo je go wła sne -
go ma jąt ku!

Za cho wa nie pod mio to wo ści praw nej PZD unie moż li wi
tak gro te sko wy roz wój wy pad ków. Za zna czyć jed nak na -
le ży, że pro jekt oby wa tel ski nie ogra ni cza się do pro ste go
utrzy ma nia Polskiego Związku Działkowców, lecz pro po -
nu je je go głę bo ką re for mę ustro jo wą. Cho dzi o stwo rze -
nie wa run ków do wpro wa dze nia plu ra li zmu w pro wa -
dze niu ogro dów dział ko wych. Dla te go pro po nu je się, aby
z wej ściem w ży cie pro jek tu na stą pi ło prze kształ ce nie
PZD w sto wa rzy sze nie. W efek cie po szcze gól ne ogro dy
sta ły by się jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi te go sto wa rzy -
sze nia. W ar ty ku le wy eks po no wa no bez za sad ny za rzut ja -
ko by po zba wia ło to ogro dy sa mo dziel no ści. Trud no
po dzie lić to za strze że nie, sko ro na wet ja ko jed nost ki or ga -
ni za cyj ne sto wa rzy sze nia ogól no kra jo we go, ogro dy mo -
gły by na być oso bo wość praw ną, co umoż li wia im usta wa
– Pra wo o sto wa rzy sze niach. Ta kie roz wią za nie nie wąt -
pli wie za pew nia sze ro ki za kres sa mo dziel no ści i za da je
kłam po wyż sze mu za rzu to wi.

Pro jekt oby wa tel ski idzie jed nak da lej. Umoż li wia bo -
wiem wy od ręb nie nie się ogro dów ze struk tur przy szłe go
sto wa rzy sze nia ogól no kra jo we go. Ta kie wy od ręb nie nie
bę dzie moż li we na pod sta wie de cy zji sa mych dział kow -
ców pod ję tej w spo sób w peł ni de mo kra tycz ny pod czas
wal ne go ze bra nia. Na sku tek ta kiej de cy zji po wo ła ne zo -
sta nie no we sto wa rzy sze nie. Ale utwo rze nie ta kiej or ga ni -
za cji nie bę dzie ce lem sa mym w so bie. Dzię ki za cho wa niu
wszel kich praw ma jąt ko wych po przez utrzy ma nie pod -
mio to wo ści Polskiego Związku Działkowców, po wo ła ne
sto wa rzy sze nie przej mie nie od płat nie (z mo cy pra wa)
wszyst kie pra wa i obo wiąz ki zwią za ne z da nym ogro dem
dział ko wym – w ce lu je go dal sze go pro wa dze nia. Ozna -
cza to, że przej mie w szcze gól no ści pra wa do grun tów, in -
fra struk tu ry oraz środ ków fi nan so wych zgro ma dzo nych
na ra chun kach ban ko wych.

Za pro po no wa ne za sa dy wy od ręb nia nia są czy tel ne, pro -
ste i nie za leż ne od zgo dy ko go kol wiek in ne go niż sa mych
za in te re so wa nych dział kow ców. Jed nak nie wąt pli we za le -
ty te go no wa tor skie go roz wią za nia są po mi ja ne, a w ar ty -
ku le eks po nu je się je dy nie za rzut co do dwu let nie go
okre su na pod ję cie de cy zji o wy od ręb nie niu. Tym cza sem
ogra ni cze nie to po dyk to wa ne jest je dy nie wo lą za pew nie -
nia sta bil no ści or ga ni za cyj nej, za pew nia ją ce dział kow com
od po wied ni czas na za de cy do wa nie o dal szym lo sie swo -
je go ogro du. Jest to więc kwe stia o zna cze niu dru go rzęd -
nym, któ ra obec nie sta no wi przed miot dys ku sji co do jej
ewen tu al nej mo dy fi ka cji w dal szych pra cach par la men -
tar nych. Dla te go nie po win na prze sła niać oczy wi stych ko -
rzy ści, ja kie pro jekt oby wa tel ski gwa ran tu je dział-
kow com. 

rą po par ła bez pre ce den so wa licz ba po nad 924 000 oby -
wa te li. 

Z tre ści przed mio to we go ar ty ku łu wy ni ka, że pro jekt
oby wa tel ski jest nie kon sty tu cyj ny. Ta nie zro zu mia ła su -
ge stia zo sta ła bez pod staw nie wy pro wa dzo na z wąt pli wo -
ści sy gna li zo wa nych w nie któ rych opi niach do te go
pro jek tu. War to jed nak za uwa żyć, że w żad nym z tych do -
ku men tów nie prze są dzo no jed no znacz nie, że pro jekt oby -
wa tel ski jest nie zgod ny z Kon sty tu cją. Pod nie sio ne uwa gi
sku pia ją się ra czej wo kół kwe stii przy szłe go sta tu su 
i kształ tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców (PZD).

W tym za kre sie pro jekt oby wa tel ski re ali zu je wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go (TK). Pro po nu je bo wiem da -
le ko po su nię tą re for mę or ga ni za cyj ną PZD w ce lu stwo -
rze nia dział kow com wa run ków do re ali za cji przy słu gu -
ją cej im wol no ści zrze sza nia się. Za sad ni czym za ło że niem
pro jek tu oby wa tel skie go jest bo wiem prze ka za nie sa mym
dział kow com de cy zji co do ich przy na leż no ści or ga ni za -
cyj nej. Tak więc to nie po li ty cy, ale sa mi za in te re so wa ni
bę dą roz strzy gać o tym, czy w ogó le przy na le żeć do ja -
kiej kol wiek or ga ni za cji, a je że li tak – to w ja kich struk tu -
rach or ga ni za cyj nych. Pro jekt oby wa tel ski nie zmu sza
bo wiem dział kow ców do człon ko stwa w ja kim kol wiek
zrze sze niu – mo gą ogra ni czyć się tyl ko do użyt ko wa nia
swo jej dział ki. Na to miast w ra zie chę ci udzia łu w or ga ni -
za cji, mo gą sa mi za de cy do wać, czy po zo stać w struk tu -
rze ogól no kra jo wej, czy też po wo łać wła sne sto wa-
rzy sze nie, któ re przej mie pro wa dze nie ogro du dział ko we -
go oraz wszel kie pra wa i obo wiąz ki z tym zwią za ne. Trud -
no o bar dziej ko rzyst ne, przej rzy ste i kon sty tu cyj ne
roz wią za nie. Wszak Trybunał Konstytucyjny wie lo krot -
nie pod kre ślał, że be ne fi cjen tem no wych prze pi sów po -
win ni być sa mi dział kow cy.

Pro jekt oby wa tel ski ni cze go dział kow com nie na rzu ca.
Gwa ran tu je im przy tym dwie fun da men tal ne war to ści:
peł ną swo bo dę or ga ni za cyj ną oraz za cho wa nie praw ma -
jąt ko wych. Re ali za cja obu z nich uza leż nio na jest jed nak
od za cho wa nie pod mio to wo ści praw nej Polskiego Związ-
ku Działkowców. Dla cze go? Po nie waż utra ta tej pod mio -
to wo ści, czy li li kwi da cja, ozna cza nie tyl ko po zba wie nie
dział kow ców ich wła snej or ga ni za cji (w tym or ga nów za -
rzą dza ją cych ogro da mi), ale rów nież spo wo du je wy ga -
śnię cie praw ma jąt ko wych, a więc praw do grun tów 
(np. użyt ko wa nie wie czy ste) i wła sno ści in fra struk tu ry
(np. świe tli ce). To z ko lei nie uchron nie po cią gnę ło by za
so bą wy ga śnię cie pra wa sa mych dział kow ców do ich
dzia łek oraz wła sno ści pry wat ne go ma jąt ku, a zwłasz cza
al tan. Na tak dra stycz ne kon se kwen cje kil ka krot nie zwra -
cał uwa gę Trybunał Konstytucyjny. Wszyst kie te pra wa
„po wró ci ły by” do wła ści cie li grun tów za ję tych przez
ogro dy, a więc głów nie do gmin lub Skar bu Pań stwa. Na -
stą pi ła by za tem ko mu na li za cja i na cjo na li za cja ma jąt ku
dział kow ców. Mie li by śmy do czy nie nia z „re se tem” or -
ga ni za cyj nym i praw nym. Ca ły ten do ro bek uległ by swo -
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wa tel skim. Szko da, że w ar ty ku le po mi nię to tak zna mien -
ny po gląd Sa du Naj wyż sze go, choć był przy ta cza ny au to -
ro wi ma te ria łu.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze moż na mieć za sad ne pre -
ten sje do au to ra ar ty ku łu, że tak nie spra wie dli wie oce nił
pro jekt oby wa tel ski. Do ku ment ten nie tyl ko bo wiem nie
po wie la błę dy sta rej usta wy, ale rów nież nie na ru sza Kon -
sty tu cji. Świad czy o tym cho ciaż by po zy tyw na oce na Pre -
mie ra, któ ry uznał, że pro jekt ten po wi nien być do ku-
men tem wio dą cym w pra cach nad no wą usta wą. Trud no
przy pusz czać, aby szef rzą du za jął ta kie sta no wi sko, gdy -
by rze czy wi ście pro jekt oby wa tel ski był nie kon sty tu cyj ny.
W isto cie pro jekt ten jest do ku men tem naj bar dziej kom -
plet nym i re ali zu ją cym wy rok Trybunału Konstytu-
cyjnego. W szcze gól no ści wpro wa dza plu ra lizm w funk -
cjo no wa niu ogro dów i za cho wu je wszel kie pra wa dział -
kow ców. Co istot ne, po zo sta wia sa mym dział kow com
de cy zje co do swo ich spraw. Pro jekt wpro wa dza głę bo kie
zmia ny, ale w spo sób ewo lu cyj ny, z po sza no wa niem do -
tych cza so we go do rob ku or ga ni za cyj ne go i praw ne go śro -
do wi ska dział ko we go, a nie do ko nu je re wo lu cji
ude rza ją cej w ogrod nic two dział ko we. Z te go wła śnie
wzglę du pro jekt oby wa tel ski spo tkał się z tak ogrom nym
po par ciem dział kow ców, cze go świa dec twem jest po nad
924 ty sią ce pod pi sów pol skich oby wa te li.

War to to usza no wać.

TT

Przed mio to wy ar ty kuł sku pia się jed nak na wy cin ko -
wych za strze że niach, two rząc myl ne wra że nie ja ko by pro -
jekt oby wa tel ski zo stał cał ko wi cie zdys kwa li fi ko wa ny
przez na czel ne au to ry te ty praw ne. Przy wo ła no zwłasz cza
frag ment opi nii Są du Naj wyż sze go, któ ry oce nił po wyż -
szy tryb wy od ręb nia nia się ogro dów ja ko nie uza sad nio ne
i nie pro por cjo nal ne ogra ni cze nie swo bo dy zrze sza nia się.
Nie przy to czo no jed nak in nej opi nii Są du Naj wyż sze go,
któ ry - od no sząc się do prze pi su z in ne go pro jek tu usta wy
nie prze wi du ją ce go wy od ręb nia nia się ogro dów - uznał, że
„Oczy wi ście trud no wprost za rzu cić nie zgod ność z Kon -
sty tu cją dal sze go funk cjo no wa nia Związ ku na pra wach
sto wa rzy sze nia czy też za cho wa nia prze zeń praw i obo -
wiąz ków, któ re le gal nie na był. Na to miast nie mo że być tak,
że po szcze gól ne ro dzin ne ogro dy dział ko we ja ko jed nost -
ki or ga ni za cyj ne Związ ku, któ re do tych czas ‘przy mu so wo’
by ły w nim zrze szo ne, te raz po zba wio ne bę dą za rów no
moż li wo ści wy łą cze nia się ze struk tur PZD, jak i prze ję cia
skład ni ków ma jąt ku, z któ rych wspól nie ko rzy sta ją użyt -
kow ni cy dzia łek w da nym ROD. oma wia ny prze pis cał ko -
wi cie po mi ja moż li wo ści prze kształ ceń or ga ni za cyj nych
PZD, je go po dzia łu oraz – je że li ta ka bę dzie wo la człon -
ków Związ ku użyt ku ją cych dział ki w po szcze gól nych ogro -
dach – ukon sty tu owa nia się tych ogro dów ja ko sa mo-
dziel nych pod mio tów pra wa”. Ten frag ment wska zu je na
kon sty tu cyj ność mo de lu za sto so wa ne go w pro jek cie oby -

4. Kan ce la ria Pre mie ra o dział kow cach na Twit te rze 

19 czerw ca br. na Twit te rze Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów po ja wił się wpis do ty czą cy dział kow ców. Pre -
mier wy raź nie ak cen tu je to, co obie cał dział kow com pod -
czas spo tka nia w ROD „Wa szyng to na” w War sza wie. Tuż
po spo tka niu na Twit te re Kan ce la rii Pre mie ra po ja wił się
wów czas ta ki wpis:

„Chce my usta wy, któ ra za gwa ran tu je dział kow com
wszyst ko to, o co za bie ga ją i zgod nej z wer dyk tem Trybu-

nału Konstytucyjnego”.
Tym cza sem kil ka dni póź niej, po przy ję ciu przez Pod -

ko mi sję Nad zwy czaj ną pro jek tu oby wa tel skie go ja ko wio -
dą ce go w dal szych pra cach Pod ko mi sji, na Twit te rze
po ja wił się ko lej ny, zna czą cy ko men tarz:

„Bez żad ne go ry zy ka nie kon sty tu cyj no ści moż na przy -
jąć pro jekt oby wa tel ski ja ko wio dą cy.”

AH

5. „Cie szyƒ skie ogro dy, co da lej z ogród ka mi dział ko wy mi” – kon fe ren cja 

W dniu 3 czerw ca 2013 r. na Zam ku w Cie szy nie od by -
ła się kon fe ren cja na te mat „Cie szyń skie ogro dy, co da lej

z ogród ka mi dział ko wy mi”.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców Okrę go wy Za rząd Ślą ski
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usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa Plat for my
Oby wa tel skiej. Wska za ła, iż użyt kow ni cy dzia łek ro dzin -
nych bę dą mie li za pew nio ną peł ną wol ność zrze sza nia
oraz po win ni we dług pro jek tu po no sić opła tę za ko rzy sta -
nie z nie ru cho mo ści w śred niej wy so ko ści oko ło 30 zł od
dział ki. Pa ni po seł nie po tra fi ła jed nak od po wie dzieć na
py ta nie w ja ki spo sób do ko na no wy li czeń oraz ja ką po -
wierzch nię mia ła dział ka ro dzin na słu żą ca za pod sta wę
kal ku la cji.

W od po wie dzi Krzysztof Tekla z Za rzą du Ślą skie go
przed sta wił pod sta wo we za ło że nia oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy. Od niósł się rów nież do ulot ki pro mo cyj nej
PO roz da wa nej na spo tka niu przez Pa nią Alek san drę Try -
buś. Wska zał na opi nię Są du Naj wyż sze go z dnia 24
kwiet nia 2013 roku, od no śnie pro jek tu Platformy
Obywatelskiej, któ ra po twier dza wąt pli wo ści Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Stwier dził, iż przed mio to wa ulot -
ka za wie ra in for ma cje nie praw dzi we. Z bro szu ry wy ni ka,
że działko wiec bę dzie wła ści cie lem skład ni ków ro ślin -
nych i bu dow la nych znaj du ją cych się na dział ce po mi mo,
iż pro jekt Platformy Obywatelskiej w żad nym punk cie o
tym nie sta no wi. No wo ścią jest „gwa ran cja umów naj mu”,
cze go pro jekt PO zło żo ny do Sej mu zu peł nie nie prze wi -
du je. Treść bro szu ry znaj du je się więc w ode rwa niu od
rze czy wi ste go pro jek tu Platformy Obywatelskiej.

Pre zes ROD „Lo tos” w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach Pan
Je rzy Chło sta wska zał, że skład ki człon kow skie po zo sta -
ją w więk szo ści w ogro dach, po nad to PZD OZ Ślą ski do -
to wał ogród w związ ku z po wo dzią w 2010 r. Pod kre ślił,
że kwo ta po da na przez Po słan kę Alek san drę Try buś bę -
dzie wpła ca na przez użyt kow ni ków i ni gdy nie wró ci do
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go na wet w czę ści.

W dal szej czę ści spo tka nia głos za bie ra li Pre ze si ROD
z Cie szy na, Cze cho wic -Dzie dzic oraz Biel ska -Bia łej.
Każ dy z nich wy ra żał po par cie dla oby wa tel skie go pro -
jek tu usta wy oraz swo je wąt pli wo ści od no śnie za pi sów
pro jek tu Platformy Obywatelskiej. Na za koń cze nie Pa ni
Alek san dra Try buś stwier dzi ła, iż te go ty pu spo tka nia są
bar dzo twór cze, a zgło szo ne przez uczest ni ków wąt pli wo -
ści bę dą przed kła da ne da lej w ra mach prac nad „usta wą
dział ko wą”.

Spo tka nie by ło pro wa dzo ne w bar dzo przy ja znej at mos -
fe rze i da ło moż li wość wy mia ny zdań na wszyst kie te ma -
ty zwią za ne z użyt ko wa niem dział ki ro dzin nej. 

OZŚ

re pre zen to wa ny był przez Kie row ni ka De le ga tu ry Re jo -
no wej w Biel sku -Bia łej Pa na Ka zi mie rza Chmie la oraz
pra cow ni ków Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go Pa nią Ma -
rię No coń oraz Pa na Krzysz to fa Te kla.

W kon fe ren cji uczest ni czy ła Po słan ka Plat for my Oby -
wa tel skiej Pa ni Alek san dra Try buś, Wi ce prze wod ni czą ca
Ra dy Miej skiej w Cie szy nie oraz Bur mistrz Mia sta Cie -
szyn Pan Bro ni sław Szczu rek.

Kon fe ren cję roz po czę ła Pa ni Ewa Go łę biow ska – dy -
rek tor Zam ku Cie szyn. Na stęp nie Pa ni Mag da le na Zych 
z Mu zeum Et no gra ficz ne go im. Se we ry na Udzie li w Kra -
ko wie przed sta wi ła te mat „Miej scy ogrod ni cy. Czy prze -
strzeń pu blicz na mo że stać się wła snym miej scem?”. 
W swo im wy stą pie niu na wią za ła do ogro dów dział ko -
wych po ło żo nych w Mar sy lii, Lon dy nie oraz Ber li nie.
Wska za ła na ogrom ne za po trze bo wa nie na ogród ki dział -
ko we w Lon dy nie, gdzie na wol ną dział kę cze ka się oko -
ło 20 lat. Na stęp nie przed sta wi ła wy daw nic two „Dzie ło
dział ka” wraz fo to gra fia mi uka zu ją cy mi Ro dzin ny Ogród
Dział ko wy zlo ka li zo wa ny przy ul. Fran ce sco Nul lo 
w Kra ko wie oraz „dzi kie dział ki” w Kra ko wie (nie zrze -
szo ne w Polskim Związku Działkowców). W swo jej wy -
po wie dzi pod kre śli ła, że ogro dy po wsta wa ły na naj-
gor szych te re nach ta kich jak m.in. wy sy pi ska śmie ci, co
do dat ko wo da je wy obra że nie o ogrom nej pra cy wło żo nej
w za go spo da ro wa nie nie ru cho mo ści, na któ rych dzi siaj
funk cjo nu ją ogro dy dział ko we.

Wy świe tlo no frag men ty fil mu od no śnie wy ro ku Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go oraz je go skut ków dla użyt kow ni -
ków dzia łek ro dzin nych. Kie row nik De le ga tu ry
Re jo no wej OZ PZD w Biel sku -Bia łej Pan Ka zi mierz
Chmiel przed sta wił zwięź le ogro dy sku pio ne w De le ga tu -
rze oraz na wią zał do oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych, pod kre śla jąc ogrom ne po par cie
spo łe czeń stwa cze go wy ra zem jest po nad 920 tys pod pi -
sów oby wa te li.

Bur mistrz Mia sta Cie szyn w swo im wy stą pie niu skry ty -
ko wał za ło że nia pro jek tu usta wy au tor stwa Plat for my
Oby wa tel skiej w za kre sie moż li wo ści two rze nia kil ku
(wie lu) sto wa rzy szeń w jed nym ogro dzie dział ko wym.
Stwier dził, iż ta ka moż li wość spo wo du je cią głe spo ry 
w sa mym ROD oraz unie moż li wi pra wi dło wą współ pra -
cę sto wa rzy sze nia (sto wa rzy szeń) ogro do wych z sa mo -
rzą dem te ry to rial nym.

Po słan ka Alek san dra Try buś za pre zen to wa ła pro jekt
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6. Ko mi sje oce nia jà uczest ni ków zgło szo nych do kon kur sów kra jo wych

Od po cząt ku lip ca br. od by wa ją się lu stra cje kon kur so -
we w ogro dach dział ko wych oraz dział kach i do mach
dział kow ca zgło szo nych do kon kur sów kra jo wych: „Ro -
dzin ny Ogród Dział ko wy Ro ku 2013”, „Wzo ro wa Dział -
ka Ro ku 2013”, „Ład ny i przy ja zny Dom Dział kow ca
2013” oraz „Mo der ni za cja dział ki 2013”.

Lu stra cje prze pro wa dza ją dwu oso bo we ko mi sje kon -
kur so we, w skład któ rych wcho dzi czło nek kra jo wej ko -
mi sji ds. za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i
dzia łek oraz in struk tor SSI PZD. 

War to za uwa żyć, że kon kur sy kra jo we któ re we szły już

na sta łe do tra dy cji PZD wy wo łu ją bar dzo po zy tyw ną ry -
wa li za cję mię dzy ogro da mi oraz in dy wi du al ny mi dział -
ka mi, któ ra wpły wa na po pra wę za go spo da ro wa nia,
es te ty ki, funk cjo nal no ści ogro dów i dzia łek. Kon kur sy te
są rów nież oka zją do za pre zen to wa nia wie lo let nie go do -
rob ku Związ ku, za rzą dów po szcze gól nych ogro dów i in -
dy wi du al nych dział kow ców. 

W od po wie dzi na ogło szo ne przez Kra jo wą Ra dę PZD
w dniu 19 grud nia 2012 ro ku kon kur sy kra jo we na rok
2013 Okrę go we Za rzą dy PZD zgło si ły na stę pu ją ce ogro -
dy, dział ki, do my dział kow ca oraz kro ni ki:

„WZOROWA DZIAŁKA ro ku 2013”

Do kon kur su zgło si ło się 19 dzia łek z 16 Okrę go wych Za rzą dów PZD

– OZ War miń sko -Ma zur ski – ROD „Grząd ka” 
w Iła wie, dział ka 103

– OZ Wro cław – ROD „Ju bi lat” Jelcz -La sko wi ce, 
dział ka nr 32

– OZ Ka lisz – ROD „Sza rot ka” w Ko ni nie, 
dział ka nr 259

– OZ Ślą ski – ROD im. A. Mic kie wi cza
– Biel sko-Bia ła, dział ka nr 51

– OZ Szcze cin – ROD im. Po wstań ców Wlkp. 
W Szcze ci nie, dział ka nr 355

– OZ Pi ła – ROD „Ko le jarz” w Pi le, dział ka nr 59
– OZ Byd goszcz – ROD „Mal wa” 

w Byd gosz czy
– OZ Ma zo wiec ki – ROD „Skow ro nek” w Ka je ta nach

– dział ki nr 385 i 495
– OZ Pod kar pac ki – ROD „Zo rza” w Dę bi cy, 

dział ka nr 140

– OZ Gdańsk: – ROD im. F. Cey no wy Wej he ro wo,
dział ka nr 60

– ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie, dział ka nr 97
– ROD „Obroń ców Kę py Oksyw skiej” – Po gó rze,

dział ka nr 282
– OZ Ma ło pol ski – ROD „Sza rot ka” w No wym Są czu,

dział ka nr 83
– OZ Su dec ki – ROD „No wy Świat” w Kłodz ku, 

dział ka nr 1
– OZ Po znań – ROD „Pod Li pa mi” we Wrze śni, 

dział ka nr 119
– OZ Opo le – ROD”40-le cia”w Strzel cach Opol skich,

dział ka nr 62
– OZ Lu blin – ROD „Pio truś” w Strzyń cu, 

dział ka nr 305
– OZ To ruń sko -Wło cław ski – ROD „Oa za” 

w Alek san dro wie Kuj – dział ka 65

„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2013”

Do kon kur su zgło si ło się 17 ROD z 14 Okrę go wych Za rzą dów PZD

– OZ War miń sko-Ma zur ski – ROD „Grząd ka” 
w Iła wie

– OZ Wro cław – ROD „Fre zja” we Wro cła wiu
– OZ Le gni ca – ROD „Re lax” 

w Po lko wi cach

– OZ Ślą ski – ROD im. A. Mic kie wi cza 
– Biel sko -Bia ła

– ROD „Poch” w Gli wi cach
– OZ Szcze cin – ROD im. Po wstań ców Wlkp. 

w Szcze ci nie,
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– OZ Byd goszcz
– ROD im. „Ire na” – Ino wro cław

– OZ Czę sto cho wa
– ROD „1000-le cia” w Czę sto cho wie

– OZ Gdańsk
– ROD im. „Obroń ców Pocz ty Pol skiej w Gdań sku „
– ROD Ka spro wi cza – Tczew

Kon kurs Kro nik

Do kon kur su zgło szo no 49 kro nik z ogro dów z 18 Okręgowych Zarządów

– OZ Pi ła – ROD „Sło necz nik” w Trzcian ce
– OZ Byd goszcz – ROD „Za ci sze” w Sę pól nie Kra j. 
– OZ Gdańsk: - ROD im. F. Cey no wy Wej he ro wo

– ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie,
– OZ Ma ło pol ski – ROD „Se nior” w No wym Są czu,
– OZ Su dec ki – ROD „Sza fran” w Kłodz ku, 

– OZ Po znań – ROD „Syp nie wo” w Po zna niu
– ROD im. Gro du Le cha w Gnieź nie

– OZ Opo le – ROD „Re lax” w Brze gu
– OZ Lu blin – ROD „Pio truś” w Strzyń cu, 
– OZ To ruń sko -Wło cław ski – ROD „Che mik” 

w Gru dzią dzu

„ŁADNY I PRZYJAZNY DOM DZIAŁKOWCA  ROKU 2013”

– OZ War miń sko- Ma zur ski - ROD im. M. Ko per ni ka
w Lidz bar ku Warm.
– ROD „Sło necz nik” w Iła wie
– ROD „Grząd ka” w Iła wie

– OZ Zie lo na Gó ra – ROD im. 35-le cia 
w Zie lo nej Gó rze 

– OZ Wro cław – ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
– ROD „Szcze pin”  we Wro cła wiu

– OZ Ka lisz – ROD  im. Ks. Nie sio łow skie go 
w Ple sze wie
– ROD „Ró ża” w Słup cy

– OZ Ślą ski – ROD „Ka ro lin ka” w Cie szy nie
– ROD „Ma gno lia” w Mi ło sła wiu
– ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu

– OZ Ma zo wiec ki – ROD „Skow ro nek” w Ka je ta nach
– OZ Ma ło pol ski – ROD im. T. Ko ściusz ki 

w Gor li cach
– OZ Po znań – ROD im. M. Ko per ni ka w Śre mie

– ROD im. Nie sio łow skie go w Śro dzie Wlkp.
– OZ Opo le – ROD „Zgo da” w Kie trzu
– OZ To ruń sko -Wło cław ski – ROD „Sa san ka” 

w Lu bie niu Ku jaw skim

Do kon kur su zgło szo no 17 do mów dział kow ca z 10 Okrę go wych Za rzą dów 

Lu stra cje kon kur su „MODERNIZACJA DZIAŁKI ROKU 2013”

Do kon kur su zgło si ły się 4 dział ki z 4 Okregowych Zarządów

– OZ Le gni ca – ROD „Re laks” 
w Po lko wi cach

– OZ Po znań – ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go 
w Po zna niu

– OZ Szcze cin – ROD im. Po wstań ców Wlkp. 
w Szcze ci nie – dział ka nr 76

– OZ Ślą ski – ROD „Sto krot ka” w My sło wi cach 
– dział ka nr 84

– ROD Ko le jarz – Mal bork

– OZ Go rzów Wiel ko pol ski
– ROD „Ju trzen ka” w Słu bi cach

– OZ Ka lisz
– ROD im. ks Ka zi mie rza Nie sio łow skie go 
w Ple sze wie
– ROD „Ró ża” w Słup cy
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– OZ Łódz ki
– ROD „Sło necz na Po la na” w Paw li ko wi cach
– ROD „Lot nia” w Alek san dro wie Łódz kim

– OZ Ma ło pol ski
– ROD „Gwa rek” w Kra ko wie
– ROD „Se nior” w No wym Są czu

– OZ Ma zo wiec ki 
– ROD „Wir nik” w War sza wie
– ROD „Sło necz ko” w So ko ło wie Pod la skim
– ROD „Ra ko wiec” w War sza wie

– OZ Opol ski 
– ROD „Re laks” w Ole śnie
– ROD „Gar ni zo no wy” w Ny sie
– ROD „Zgo da” w Kie trzu
– ROD „XXX-le cia” w Strzel cach Opol skich

– OZ Pi ła
– ROD im. Sło necz nik w Trzcian ce

– OZ Pod la ski
– ROD im. Pia sta Ko ło dzie ja w Bia łym sto ku
– ROD im. M. Ko per ni ka w Bia łym sto ku
– ROD Za le sia ny w Nie wod ni cy Ko ściel nej

– OZ Po znań
– ROD im. II Ar mii WP
– ROD im. mjr Do brzyc kie go w Obor ni kach

– OZ Szcze cin – ROD „Cu krow nik” w Gry fi cach
– OZ Ślą ski – ROD „Owoc Na szej Pra cy” 
w Pszczy nie

– ROD „Spo łem” w Ty chach

7. Zmia na usta wy – Ko deks pra cy w za kre sie urlo pów ma cie rzyƒ skich

Zgodnie z Ustawą Sejmu RP z dnia 28 ma ja 2013 r.  od
dnia 17 czerw ca 2013 r. we szły w ży cie no we prze pi sy do -
ty czą ce urlo pów ma cie rzyń skich. O 2 ty go dnie wy dłu żo -
ny zo stał do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski oraz
wpro wa dzo ny urlop ro dzi ciel ski w wy mia rze 26 ty go dni.
No we prze pi sy do ty czą ro dzi ców wszyst kich dzie ci uro -
dzo nych w 2013 r. a w przy pad kach tzw. po ro dów mno -
gich, któ re upraw nia ją do wyż sze go wy mia ru urlo pu
ma cie rzyń skie go rów nież  niektórych dzie ci uro dzo nych
w 2012 r.

Obec nie dłu gość płat ne go urlo pu zwią za ne go z uro dze -
niem dziec ka mo że wy no sić 52 ty go dnie w przy pad ku
uro dze nia jed ne go dziec ka i od 65 do 71 ty go dni w przy -

pad ku uro dze nia więk szej licz by dzie ci.
Pod sta wo wy urlop ma cie rzyń ski – no we li za cja wpro -

wa dzi ła wy łącz nie jed ną zmia nę po le ga ją ca na tym, że
pra cow ni ca mo że wy ko rzy stać przed po ro dem mak sy mal -
nie 6 ty go dni urlo pu ma cie rzyń skie go (przed no we li za cją
co naj mniej 2 ty go dnie). Pra cow ni ca, któ ra chce sko rzy -
stać z urlo pu ma cie rzyń skie go przed po ro dem po win na
zło żyć w tej spra wie wnio sek do pra co daw cy. Pod sta wo -
wy urlop ma cie rzyń ski jest dla pra cow ni cy – mat ki obo -
wiąz ko wy. Ko deks pra cy prze wi du je 3 sy tu acje, w któ-
rych z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go mo że sko rzy stać
pra cow nik – oj ciec:

– ROD „Po la na” w Ty chach
– ROD „Nad Po to kiem” w Ty chach
– ROD „Ślą zacz ka” w My sło wi cach
– ROD „Ja śmin” w My sło wi cach
– ROD „Ju trzen ka” w My sło wi cach
– ROD „Roz dzian ka” w Ka to wi cach
– ROD „Bia ła Ró ża” w Za brzu
– ROD „Łuk Tę czy” w By to miu
– ROD „Wol ność” w Biel sku Bia łej
– ROD „Za ci sze” w Ustro niu

– OZ To ruń sko -Wło cław ski
– ROD „Agro met -Unia” – Gru dziądz
– ROD „Stor czyk II” w To ru niu

– OZ War miń sko -Ma zur ski
– ROD „Grząd ka” w Iła wie
– ROD „ Sło necz nik” w Iła wie

– OZ Wro cław 
– ROD „Ko le jarz” w Strze li nie

– ROD „Obroń ca” we Wro cła wiu
– ROD „Po święt ne” we Wro cła wiu
– ROD „Pier wio snek” w Oła wie
– ROD „Ra dość” we Wro cła wiu
– ROD „Szcze pin” we Wro cła wiu

– OZ Zie lo na Gó ra
– ROD „100-le cia Ogrod nic twa Dział ko we go” 
w Kro śnie Od rzań skim

Wy ni ki kon kur su zo sta ną ogło szo ne 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.

AH
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1. Gdy pra cow ni ca – mat ka dziec ka re zy gnu je z czę ści
urlo pu po wy ko rzy sta niu przez nią pierw szych 14 ty go -
dni urlo pu po po ro dzie.

Od by wa się to na na stę pu ją cych za sa dach: W pierw szej
ko lej no ści pra cow nik - oj ciec dziec ka skła da wnio sek do
swo je go pra co daw cy o część urlo pu ma cie rzyń skie go, 
a pra co daw ca pra cow ni ka udzie la mu urlo pu ma cie rzyń -
skie go i wy sta wia za świad cze nie dla mat ki dziec ka po -
twier dza ją ce fakt udzie le nia urlo pu. Do pie ro wte dy
pra cow ni ca zgła sza swo je mu pra co daw cy pi sem ny wnio -
sek (za łą cza jąc za świad cze nie) w spra wie re zy gna cji 
z czę ści urlo pu ma cie rzyń skie go – naj póź niej na 7 dni
przed przy stą pie niem do pra cy. 

2.Gdy pra cow ni ca – mat ka cho ru je i ko niecz na jest jej
ho spi ta li za cja. Pra cow ni ca mo że prze rwać urlop w ra zie
swo jej cho ro by i po by tu w szpi ta lu po wy ko rzy sta niu urlo -
pu ma cie rzyń skie go w wy mia rze 8 ty go dni. Pra cow ni ko -
wi –oj cu dziec ka przy słu gu je pra wo do czę ści urlo pu
ma cie rzyń skie go od po wia da ją cej okre so wi, w któ rym pra -
cow ni ca upraw nio na do urlo pu wy ma ga opie ki szpi tal nej.
W tym przy pad ku za rów no pra cow ni ca -mat ka jak i pra -
cow nik- oj ciec mu szą zło żyć u swo ich pra co daw ców sto -
sow ne do ku men ty z tym zwią za ne.

3. Gdy pra cow ni ca – mat ka umrze. W ra zie zgo nu pra -
cow ni cy w cza sie urlo pu ma cie rzyń skie go pra cow ni ko wi
–oj cu wy cho wu ją ce mu dziec ko przy słu gu je pra wo do nie -
wy ko rzy sta nej czę ści te go urlo pu. 

Do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski – jest nie obo wiąz ko -
wy i na dal mo że być udzie la ny na pi sem ny wnio sek pra -
cow ni ka (art.182¹ § 3 Ko dek su pra cy). Je że li zo stał
zło żo ny w pra wi dło wej for mie i nie póź niej niż 14 dni po
po ro dzie jest dla pra co daw cy wią żą cy.

Po zmia nie prze pi sów tj. od 17 czerw ca br. do dat ko wy
urlop ma cie rzyń ski w wy mia rze 6 lub 8 ty go dni przy słu -
gu je na rów nych pra wach pra cow ni cy – mat ce dziec ka 
i pra cow ni ko wi – oj cu dziec ka. Do tych czas do dat ko wy
urlop ma cie rzyń ski mógł być wy ko rzy sta ny tyl ko jed no -
ra zo wo. Obec nie mo że być po dzie lo ny na dwie czę ści, 
z tym, że dru ga część mu si przy pa dać bez po śred nio po
pierw szej czę ści, a każ da część mu si obej mo wać ty dzień
lub je go wie lo krot ność. Moż li wość ta po wo du je, że ro dzi -
ce dziec ka mo gą po dzie lić się tym urlo pem. Nie wy ko rzy -
sta nie ja kiej kol wiek czę ści do dat ko we go urlo pu
ma cie rzyń skie go au to ma tycz nie za my ka pra cow ni ko wi
pra wo do uzy ska nia urlo pu ro dzi ciel skie go. No wo ścią jest
moż li wość łą cze nia do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie -
go z wy ko ny wa niem pra cy u pra co daw cy, któ ry te go urlo -
pu udzie lił w wy mia rze nie wyż szym niż po ło wa peł ne go
wy mia ru cza su pra cy, w ta kim wy pad ku do dat ko we go
urlo pu ma cie rzyń skie go udzie la się na po zo sta łą część wy -
mia ru cza su pra cy. Pod ję cie pra cy na stę pu je na pi sem ny
wnio sek pra cow ni ka. Pra co daw ca mo że od mó wić pra -

cow ni ko wi łą cze nia pra cy z do dat ko wym urlo pem ma cie -
rzyń skim ze wzglę du na or ga ni za cję pra cy lub ro dzaj pra -
cy wy ko ny wa nej przez pra cow ni ka. Nie mu si rów nież się
zgo dzić na roz kład cza su pra cy pro po no wa ny przez pra -
cow ni ka. 

Urlop ro dzi ciel ski – jest no wym płat nym urlo pem zwią -
za nym z uro dze niem dziec ka. Tak jak do dat ko wy urlop
ma cie rzyń ski jest to urlop nie obo wiąz ko wy. Wy miar urlo -
pu ro dzi ciel skie go wy no si 26 ty go dni nie za leż nie od licz -
by uro dzo nych dzie ci. Nie zbęd nym wa run kiem
sko rzy sta nia z te go urlo pu jest wy ko rzy sta nie do dat ko we -
go urlo pu ma cie rzyń skie go w peł nym wy mia rze. Urlop ro -
dzi ciel ski mu si się roz po cząć bez po śred nio po za koń cze niu
do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go. Ja ka kol wiek prze -
rwa po wo du je utra tę pra wa do urlo pu ro dzi ciel skie go.
Urlop mo że być wy ko rzy sta ny jed no ra zo wo lub w trzech
czę ściach, przy czym żad na część nie mo że być krót sza niż
8 ty go dni i mu si obej mo wać wie lo krot ność ty go dnia. Po -
nad to ina czej niż do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski urlop ro -
dzi ciel ski mo że być wy ko rzy sty wa ny jed no cze śnie przez
obo je ro dzi ców, przy za cho wa niu mak sy mal ne go wy mia -
ru 26 ty go dni. Pra co daw ca nie mo że od mó wić pra cow ni -
ko wi udzie le nia urlo pu ro dzi ciel skie go, je że li otrzy ma od
nie go wnio sek w tej spra wie z co naj mniej 14-dnio wym
wy prze dze niem. Łą cze nie urlo pu ro dzi ciel skie go z wy ko -
ny wa niem pra cy od by wa się na ta kich sa mych za sa dach
jak w przy pad ku do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go.

Wy so kość za sił ku ma cie rzyń skie go
Od 17 czerw ca 2013r. ro dzi com wszyst kich dzie ci uro -

dzo nych po 31 grud nia 2012r.przy słu gu je w ra zie uro dze -
nia jed ne go dziec ka 20 ty go dni za sił ku ma cie rzyń skie go
i 6 ty go dni za sił ku do dat ko we go oraz 26 ty go dni za sił ku
ma cie rzyń skie go za czas urlo pu ro dzi ciel skie go. Wy so -
kość za sił ku ma cie rzyń skie go, ja ki przy słu gu je pra cow -
ni kom w cza sie tych urlo pów uza leż nio na jest od wnio s-
ków o urlop do dat ko wy i ro dzi ciel ski. 

W przy pad ku zło że nia dwóch osob nych wnio sków pra -
cow ni ko wi przy słu gu je za si łek ma cie rzyń ski w wy so ko -
ści 100% pod sta wy wy mia ru za sił ku za okres urlo pu
ma cie rzyń skie go i do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go
oraz 60% pod sta wy wy mia ru za sił ku za okres urlo pu ro -
dzi ciel skie go.

Je że li do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski i urlop ro dzi ciel -
ski udzie lo ny jest na je den wnio sek – to przy słu gu je mu
za si łek ma cie rzyń ski w wy so ko ści 80% pod sta wy wy mia -
ru za sił ku za okres wszyst kich urlo pów, tj. urlo pu ma cie -
rzyń skie go, do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go i urlo -
pu ro dzi ciel skie go.

Moż li wość re zy gna cji z urlo pów lub ich czę ści
Zło że nie jed ne go łącz ne go wnio sku o udzie le nie urlo -

pów nie po zba wia pra cow ni ka moż li wo ści zre zy gno wa nia
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z do dat ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go w ca ło ści lub w
czę ści i po wro tu do pra cy. Je że li pra cow ni ca po bie ra ła za -
si łek ma cie rzyń ski w wy so ko ści 80% pod sta wy wy mia ru
i zre zy gno wa ła z urlo pu ro dzi ciel skie go, przy słu gu je jej
jed no ra zo we wy rów na nie do 100% pod sta wy wy mia ru
za sił ku.

Na le ży pa mię tać, że za rów no pra wo do do dat ko we go i

ro dzi ciel skie go urlo pu ma cie rzyń skie go jest upraw nie -
niem pra cow ni czym, tj. przy słu gu je tyl ko w okre sie po -
zo sta wa nia w sto sun ku pra cy.

Tekst usta wy z 28 ma ja 2013r. oraz prak tycz ne po ra dy
do stęp ne są na stro nie Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo -
łecz nej: www.ro dzi ciel ski.gov.pl

JP

8. Ogro dy dział ko we re cep tà na dłu go wiecz noÊç i sym bo lem do brej 
or ga ni za cji Po la ków

Przez Pol skę, ni czym tor na do przez Ame ry kę, prze cho -
dzi nisz czy ciel ska dla ogro dów dział ko wych de ba ta. Wie -
lu mar nych po li ty ków wi dzi w ogro dach dział ko wych i
Pol skim Związ ku Dział kow ców źró dło wszel kie go zła. A
li kwi da cja ogro dów dział ko wych i PZD ma być ich zda -
niem re cep tą na uzdro wie nie Pol ski.

Ogro dy dział ko we bez prze sa dy to pol skie dzie dzic two
na ro do we, to ka pi tał któ ry po win ni śmy chro nić w Pol sce
trwa le. Ogród dział ko wy to miej sce pra cy, spo tkań po ko -
leń Po la ków, ale to głów nie ka wa łek zie mi, w któ rym mu -
szą być upra wia ne wa rzy wa, drze wa owo co we i krze wy
owo co we a dla ozdo by i re kre acji kwia ty i traw ni ki. Ten
kto ja da wa rzy wa z dzia łek ten zna praw dzi wy smak po -
mi do ra, sa ła ty, tru skaw ki i in nych wa rzyw i owo ców. W
cza sach gdy che mi za cja ma ruj nu ją cy wpływ na na sze
zdro wie, wszel ki mi spo so ba mi mu si my za chę cać lu dzi do
eko lo gicz nej upra wy wa rzyw i owo ców na wła snych
dział kach. Pra ca na dział ce jest obar czo na du żym wy sił -
kiem, stad wie lu mło dych Po la ków nie zbyt chęt nie kon ty -
nu uje tra dy cje ro dzi ców. A gdy pro mi nent ni po li ty cy i
chór le ni wych, ode rwa nych od lu dzi pol skich dzien ni ka -
rzy, wkłu wa tru ją cy jad w ogro dy dział ko we, to nie ma co
się dzi wić ta kie mu po dej ściu mło de go po ko le nia. Ob ser -
wu je my roz wój Pol ski, któ re go ce chą są no we do my jed -
no ro dzin ne i ogro dy przy do mo we. Ale te w prze wa ża ją cej
więk szo ści są te re nem re kre acyj nym, jest tam faj na zie -
leń gdzie naj czę ściej co kil ka dni po ja wia się ogrod nik do
pie lę gna cji, bo wła ści ciel ma co raz mniej cza su. A gdzież -
by tam za sob na Pa ni do mu mia ła upra wiać pie trusz kę,
szczy pior, prze cież to ob ciach i nie pa su je do kom po zy cji.
Te pięk ne przy do mo we ogro dy bar dziej przy po mi na ją
słyn ne an giel skie ogro dy niż do bre pol skie ogro dy dział -
ko we. Dla od mia ny w ogro dach dział ko wych wa rzyw -
nych, ca łe po ko le nia Po la ków uczy ły się sza cun ku do
zie mi i jej owo ców, do cięż kiej pra cy w ogro dzie, ale też
do świad cza ły sma ko wi tych efek tów swo jej pra cy. Pol skie
ogro dy dział ko we, są nie mal jak bez płat ne odzia ły re ha bi -
li ta cji zdro wot nej, bo pra ca w ogro dzie za stą pi naj lep szy
lek na zdro wie fi zycz ne i psy chicz ne. Gdy pa trzę na mo -

ich ro dzi ców, obo je po nad 80 lat cięż kie go ży cia i wi dzę
ich ży wot ność, to wła śnie w pra cy ogro do wej znaj du ję od -
po wiedź na ich dłu go wiecz ność i har mo nię ży cia.

Oni so bie nie wy obra ża ją ży cia beż wła sne go po mi do -
ra, ce bu li, pie trusz ki i co raz czę ściej no wych ziół. Ogród
to ich sens ży cia, tak też dla wie lu pol skich ro dzin z po ko -
le nia na szych ro dzi ców, oni bez pra cy na dział ce czu ją się
bez u ży tecz ni. Pło dy z wła sne go ogród ka bę dą ce wy two -
rem ich pra cy sta no wią pod sta wę har mo nii ży cia i cią głej
zdol no ści two rze nia.

Obo je z żo ną kon ty nu uje my tą do brą tra dy cję ro dzin ną.
Pie lę gnu je my ogro dy wa rzyw ne. Ma my nie mal wszyst ko
co po win no być na pol skiej dział ce. Nie ste ty więk szość
na szych zna jo mych nie chce sa mo dziel nie upra wiać ogro -
du. Im bo gat si, tym mniej ser ca do wła snych wa rzyw.

Tro chę nie wie dzą jak, tro chę brak im po ra dy, a tro chę
bo ją się sa mot no ści w ogro dzie. I tu po ja wia ją się zba -
wien na i po moc ni cza ro la Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. PZD to jed na z naj bar dziej za słu żo nych i naj rze tel -
niej szych pol skich or ga ni za cji. Po świę ce nie dla pie lę gno -
wa nia tra dy cji dział ko wej za słu gu je na naj wyż sze uzna -
nie. Gdy by nie PZD, nie by ło by już w Pol sce ogro dów
dział ko wych. Ta or ga ni za cja zrze sza ją ca ty sią ce a na wet
mi lio ny Po la ków, ma to klu czo we za da nie, tro skę o tra -
dy cję ogrod ni czą i zdro wą or ga ni za cję ogro dów. My, Po -
la cy ma my wie le do brych cech na ro do wych, ale i wie le
złych. Ta, któ ra nas naj bar dziej ruj nu je to brak zdol no ści
or ga ni zo wa nia się, a do te go nie chęć zrze sza nia się i nie -
umie jęt ność współ pra cy w du żych or ga ni za cjach spo łecz -
nych. Stąd tak wie lu Po la ków stoi z bo ku, izo lu je się,
ogra dza wiel kim pło tem od in nych a są siad są sia do wi wil -
kiem. Ten pol ski pies ogrod ni ka i ra dość są sia da, ośmie -
sza na w ka wa łach, z ra cji pa dłej po są siedz ku kro wy, to
jed nak nasz po waż ny pro blem na ro do wy. Po win ni śmy
być dum ni i wszel ki mi spo so ba mi wspie rać ta kie or ga ni -
za cje jak Pol ski Zwią zek Dział kow ców, bo on na prze kór
złym ten den cjom i trud no ściom ła mie ten pol ski sche ma -
tyzm. PZD dzię ki Bo gu trwa i oby jak naj dłu żej ta or ga -
ni za cja sta ła na stra ży pol skiej po li ty ki ogrod nic two
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dział ko we go. Bez PZD nie da się w Pol sce sku tecz nie za -
ło żyć no wych ogro dów dział ko wych i dbać o ich roz wój.
Gdy by łem bur mi strzem Gu bi na uda ło się za ło żyć no wy
ogród dział ko wy na ul. Ko sy nie rów. Tam wie le gu biń -
skich ro dzin do dziś z po wo dze niem utrzy mu je pięk ne
ogro dy dział ko we.

To wła śnie PZD był głów nym or ga ni za to rem te go ogro -
du. Tak po wsta wa ły nie mal wszyst kie ogro dy dział ko we.
Gdy by zli kwi do wać PZD lub zna czą co ogra ni czyć ich
władz two, to ogro dy dział ko we w Pol sce umrą. Pró ba po -
pu li stcz ne go uwłasz cze nia każ de go na wła snym ogród ku
dział ko wym to po czą tek woj ny do mo wej na ogród kach.
Na sza kłó tli wość, sta wia nie na swo im, in dy wi du alizm
spra wić mo że prze kształ ce nie ogro dów dział ko wych w la -
bi rynt po sia da czy. Gdzie „wol ność Tom ku w swo im dom -
ku”, gdzie ta na sza na ro do wa nie za leż ność „nikt mi
ni cze go nie bę dzie na rzu cał” mo że mieć za bój cze skut ki.
Każ dy z ogro dów bę dą cy na tym sa mym ob sza rze wy ma -
ga że la znej dys cy pli ny nie tyl ko po rząd ko wej ale i pie lę -
gna cji ro ślin. Moż na przez za nie dba nie za chwa ścić
są sied nie ogro dy, roz siać cho ro by ro ślin, dać po żyw kę ro -
bac twu i grzy bom, za cie nić szko dli we plan ta cje wa rzyw,
al bo wie le in nych szkód uczy nić bliź nie mu. Dziś PZD jak
ten stra żak, ale i do bry go spo darz strze że tych że la znych
re guł w imię wspól ne go do bra i go dze nia trud nych in te re -
sów dział ko wi czów. Za rzut o upo li tycz nie niu PZD jest
kom plet nie nie po waż ny. Sko ro są par tie, sto ją ce mu rem
po stro nie dział kow ców to dział kow cy wspie ra ją te par -
tie. Tak jak przed się bior cy, rol ni cy, na ukow cy, le ka rze, na -
uczy cie le, związ kow cy nie tyl ko z So li dar no ści i OPZZ
ale i z PZD ma ją swój ro zum, swo je in te re sy i ra cjo nal nie
od czy tu ją in ten cje po li ty ków. Na wet PO mo że stać się
pol ską par tią dział kow ców, gdy ta w koń cu doj rze je do
obro ny pol skie go ru chu dział ko we go. Od wie lu lat współ -
pra cu ję z Niem ca mi. Tam też dział kow cy ma ją swo je
Schre ber gar ten. Niem cy są też dział ko wi cza mi, choć
mniej upra wia ją wa rzyw, to na ogro dach dział ko wych spę -
dza ją po dob nie du żo cza su. Nikt my ślą cy w Niem czech
nie ma od wa gi pod no sić rę ki na ogro dy dział ko we. Prze -
cież to naj pięk niej sze i naj tań sze ogro dy ko mu nal ne. Gmi -
ny w Pol sce i w Niem czech wy da ją mi lio ny na utrzy ma nie
zie le ni a i tak zie le ni z miast uby wa. Wiel kie blo ko wi ska,
be to ny, dro gi za bru ko wa ne i za as fal to wa ne wy pie ra ją tra -
dy cyj ną zie leń. Zwie rzę ta, owa dy, pta ki nie ma ją miej sca
do ży cia, du si my się w mia stach bo zie lo ne płu ca się kur -
czą a emi tu je my co raz wię cej CO2. Ogro dy dział ko we ra -
tu ją swo istą rów no wa gę w na tu rze urba ni zu ją ce go się
świa ta. Są czę sto je dy nym ra tun kiem na wszech ogar nia ją -
ce uprze my sło wie nie i zmo to ry zo wa nie miast.

Każ dy ogród dział ko wy PZD pro wa dzi swo ją ra cjo nal -
ną po li ty kę sprzy ja ją cą roz wo jo wi miast. Ma my wie le po -
zy tyw nych przy kła dów gdy ten Zwią zek po tra fi do ga dać
się z wła dza mi miast w spra wie bu do wy in fra struk tu ry ko -
mu nal nej, ko niecz nej dro gi a na wet osie dla miesz ka nio -
we go.

Ale nie moż na me cha nicz nie, wie lo let niej pra cy wie lu
po ko leń Po la ków na dział kach, przy pad ko wą uchwa łą ra dy
gmi ny zmie niać w pla nie za go spo da ro wa nia na ko lej ny su -
per mar ket al bo blo ko wi sko. Niech de we lo pe rzy zaj mą się
wy ko rzy sta niem obiek tów po prze my sło wych na blo ki, a ta -
kie nie mal w każ dym mie ście psu ją ob raz mia sta. Wku rza
mnie pod ły za rzut po li ty ków o wy ko rzy sta niu pie nię dzy
skład ko wych na utrzy ma nie eta tów ad mi ni stra cji PZD. 

W każ dym eu ro pej skim kra ju, w każ dej du żej or ga ni za -
cji, klu bie spor to wym są ja kieś eta ty bo mu szą być, by
wy ko ny wać trud ną pra cę na rzecz swo ich człon ków. Dla
za rzą dza nia la sa mi, par ka mi, te re na mi rol ni czy mi gdzie
po dob nie jak na dział kach trze ba dbać o drze wa i ro śli ny,
wie lu lu dzi po bie ra wy na gro dze nie za pra cę. Ty sią ce hek -
ta rów ogro dów dział ko wych i garst ka urzęd ni ków PZD
jest jed nak so lą w oku dla pew nej gru py za wist nych Po la -
ków. A czy w in nych or ga ni za cjach jest le piej? Nie mal ni -
gdzie nie ma tak wiel kiej gru py wo lon ta riu szy, spo-
łecz ni ków ści śle współ pra cu ją cych z tą nie zbęd ną ad mi -
ni stra cją dział ko wą.

Sta wia my jest też cza sa mi za rzut o wie lo let nim peł nie -
niu funk cji przez pre ze sów ogro dów dział ko wych. To ko -
lej ny strzał ku lą w płot. Je stem fa nem in te gra cji eu ro-
pej skiej, sta ram się prze no sić do bre roz wią za nia z in nych
kra jów UE. To wła śnie w La at zen (Dol na Sak so nia), 
w mie ście któ re go je stem ho no ro wym oby wa te lem, uczo -
no mnie, że cią głość i sta bil ność peł nio nych funk cji jest
gwa ran cją rze tel nej pra cy. Tam w Eu ro pie je śli ktoś so bie
do brze ra dzi to trwa na sta no wi sku przez kil ka dzie siąt lat.
Nie ma sen su i zbyt du żo kosz tu ją bez sen sow ne zmia ny.
U nas pol skie pie kło to ta ka ru ze la cią głych zmian. Są ta -
kie par tie co nie dłu go na wet w kół ku ró żań co wym wy mu -
szą ogra ni cze nie do jed nej ka den cji. A mo że by tak ci
krew cy re for ma to rzy sa mi re zy gno wa li po dwóch ka den -
cjach za sia da nia w sej mie, w se na cie. A po co tak dłu go
być par la men ta rzy stą, gdy tak wie le spraw idzie w złym
kie run ku a to sejm i se nat na rzu ca ją wszyst kie re gu ły. Zo -
staw cie w spo ko ju tych za cnych pre ze sów co swo je ży cie
od da li pol skim ogro dom dział ko wym. Oni za słu gu ją na
sza cu nek, na sło wa uzna nia i war to po słu chać tej „ogro do -
wej ra dy mę dr ców” nie tyl ko w spra wach ogrod ni czych.

Cze sław Fie do ro wicz
Bur mistrz Gu bi na – 1990-1998

Po seł Unii Wol no ści i Plat for my Oby wa tel skiej – 1993-
1997, 1997-2001 i 2005-2007 Pre zes Eu ro re gio nu „Spra -
wa -Ny sa -Bóbr” od 1993 ro ku Rad ny Sej mi ku Lu bu skie go
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go od 2010 ro ku.
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Sto sow nie do po sta no wień uchwa ły nr 44/2011 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 30 mar ca 2011 roku 
w spra wie spo rzą dza nia spra woz dań z pla nu i re ali za cji
in we sty cji i re mon tów w ROD, okrę go we za rzą dy PZD
prze ka za ły do Kra jo wej Ra dy PZD in for ma cje w za kre sie
wy ko na nia przy ję tych pla nów in we sty cji i re mon tów 
w 2012 ro ku. 

Mi mo wy zna czo ne go ter mi nu do nad sy ła nia spra woz -
dań w za kre sie re ali za cji pla nów in we sty cji i re mon tów w
ROD tj. do 30 kwiet nia 2013 ro ku, nie wszyst kie okrę go -
we za rzą dy PZD wy wią za ły się z na ło żo ne go na nich obo -
wiąz ku. Do wy zna czo ne go dnia wy ma ga ne da ne prze sła ły
na stę pu ją ce okrę go we za rzą dy PZD: w Ka li szu, w Le gni -
cy, Łódz ki i w Szcze ci nie. Z ko lei naj trud niej by ło uzy -
skać ta be le z na stę pu ją cych okrę go wych za rzą dów PZD:
Gdańsk (da ne prze sła ne 11.06), Go rzów Wlkp. (13.06),
Lu blin (4.06), Ma ło pol ski (06.06.), Po znań (04.06), Świę -
to krzy ski (06.06), To ruń sko-Wło cław ski (05.06) i Zie lo na
Gó ra (04.06).

Ko lej nym pro ble mem w prze pro wa dze niu przed mio to -
wej ana li zy by ły czę ste błę dy po peł nia ne przez oso by wy -
peł nia ją ce ta be le. W więk szo ści błę dy mia ły cha rak ter
ra chun ko wy, bądź wy ni ka ły z bra ku do sta tecz ne go za po -
zna nia się z ta be la mi. W wie lu okrę go wych za rzą dach
PZD da ne do ty czą ce wiel ko ści po szcze gól nych za dań 
w ta be li B, by ły roz bież ne z wiel ko ścia mi za dań uwi docz -
nio ny mi w ta be li C. Po nad to, nie wszyst kie okrę go we za -
rzą dy PZD prze czy ta ły ob ja śnie nia umiesz czo ne pod
ta be la mi, z któ rych wy ni ka ło, iż w przy pad ku tzw. „za dań
in nych”, na le ży wska zać, ja kie są te za da nia oraz po dać
wła ści wą jed nost kę mia ry.

Zgod nie z § 1 ust. 3 uchwa ły nr 44/2011 w przy pad ku
włą cze nia do pla nu no wych in we sty cji lub re mon tów,
okrę gi zo sta ły zo bo wią za ne do prze sy ła nia zak tu ali zo wa -
nych da nych. Po wyż sze ak tu ali za cje prze sła ły na stę pu ją -
ce okrę go we za rzą dy PZD: w Byd gosz czy, w Ka li szu, w

Le gni cy, w Lu bli nie, Łódz ki, Ma zo wiec ki, w Szcze ci nie,
To ruń sko – Wło cław ski i w Zie lo nej Gó rze.    

Po zak tu ali zo wa niu pla nów in we sty cji i re mon tów przez
część okrę go wych za rzą dów PZD na le ży stwier dzić, iż 
w 2012 ro ku, na 4 941 ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, pla na mi in we sty cji i re mon tów zo sta ło ob ję tych
1 707 ogro dów, co sta no wi 35% wszyst kich ROD 
w Pol sce. Łącz nie za pla no wa no 2 319 za dań in we sty -
cyj no-re mon to wych (bu do wa no wych i re mont ist nie ją -
cej in fra struk tu ry), co ozna cza, iż w nie któ rych ogro dach
za pla no wa no prze pro wa dzić wię cej niż jed no za da nie. 

Bio rąc pod uwa gę ilość ROD, w któ rych prze pro wa -
dzo no za dania re mon to wo-in we sty cyj ne w sto sun ku
do wszyst kich ogro dów dział ko wych funk cjo nu ją cych
na te re nie ca łe go kra ju, na le ży stwier dzić, iż za da nia
prze pro wa dzo no w 31% ogro dów dział ko wych.  

Z po wyż szych za pla no wa nych za dań ro dzin ne ogro -
dy dział ko we wy ko na ły 1 983 za da nia in we sty cyj no -
re mon to we w 1 515 ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Łącz nie ro dzin ne ogro dy dział ko we zre ali zo wa ły za -
pla no wa ne za da nia w 85%. War tość wszyst kich zre -
ali zo wa nych za dań in we sty cyj nych i re mon to wych
wy nio sła 46 653 804 zł. 

W 100% wy ko na nie za pla no wa nych za dań na stą pi ło w
ta kich okrę gach jak: OZ PZD w Lu bli nie, OZ PZD w Po -
zna niu, OZ Ślą ski PZD i OZ To ruń sko – Wło cław ski
PZD. Z ko lei w ta kich okrę gach jak: OZ PZD w El blą gu,
OZ PZD w Gdań sku, OZ PZD w Ka li szu, OZ Ma zo wiec -
ki, OZ Pod la ski PZD, OZ Su dec ki PZD i OZ Świę to krzy -
ski PZD wy ko na no wię cej za dań niż by ło za pla no wa nych.
Na to miast w ta kich OZ PZD jak: Ko sza lin i Ma ło pol ski
pro cent wy ko na nych za dań w sto sun ku do za pla no wa nych
nie prze kro czył 50%. 

VI. INFORMACJA DOTYCZÑCA REALIZACJI PLANÓW
INWESTYCJI I REMONTÓW W ROD PRZYJ¢TYCH
PRZEZ OZ PZD ZA ROK 2012.

BUDOWA NOWEJ INFRATSRUKTURY TECHNICZNEJ W ROD W 2012 ROKU.

W za kre sie bu do wy no wej in fra struk tu ry w ROD,  ro -
dzin ne ogro dy dział ko we wy ko na ły na stę pu ją ce za da nia

(szcze gó ło wo za kres prac z po dzia łem na po szcze gól ne
okrę gi za miesz czo ny zo stał w ta be li nr 2):



42

� W za kre sie ogro dzeń wy ko na no:
− 20 259 m² ogro dze nia;
− 44 bra my;
− 31 fur tek;

Łącz ny koszt ww. za dań wy niósł 979 894 zł.

� W za kre sie sie ci wo do cią go wej wy ko na no
m.in.:
− 6 szt. hy dro for ni;
− 30 pomp wod nych:
− 17 szt. in nych urzą dzeń  hy dro for ni; 
− 370 punk tów czer pal nych wo dy;
− 21 159 mb sie ci wo do cią go wej.

Łącz ny koszt – 2 132 693 zł.

� 79 933 mb sie ci ener ge tycz nej na kwo tę 
6 230 463 zł.

� W za kre sie do mów dział kow ca i in nych 
bu dyn ków wy bu do wa no m.in.:
− 903 m² biur;
− 1 233 m² świe tlic;
− 614 m² bu dyn ków go spo dar czych;

Łącz ny koszt – 4 278 473 zł.

� W za kre sie ochro ny śro do wi ska wy ko na no m.in.:
− 1 234 m² pa sów zie le ni;
− 465 mb ka na li za cji sa ni tar nej;
− 7 sa ni ta ria tów.

Łącz ny koszt – 670 560 zł.

� W za kre sie dróg i alej ogro do wych wy ko na no
m.in.:
− 11 273 m² dróg i alej;
− 2 189 m² par kin gów;

Łącz ny koszt – 626 379 zł.

� W za kre sie te re nów re kre acyj nych wy ko na no 
450 m² pla ców za baw. Łącz ny koszt – 72 190 zł.

Po nad to, wy ko na no sze reg in nych za dań in we sty cyj -
nych, ta kich jak no we ta bli ce in for ma cyj ne, pla ny za go -
spo da ro wa nia ogro dów, bu do wa wiat czy ro wów
od wad nia ją cych. 

Ana li zu jąc kwe stię ilo ści ROD, w któ rych prze pro wa -
dzo no ww. pra ce na le ży stwier dzić, iż naj wię cej za dań
zwią za nych by ło z bu do wą no wych sie ci ener ge tycz nych
(w 124 ROD). Na to miast naj mniej za dań do ty czy ło te re -
nów re kre acyj nych. Szcze gó ło wy wy kres przed sta wia się
na stę pu ją co:
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REMONTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY W ROD W 2012 ROKU
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wartoÊç zadaƒ w tysiàcach

Podobnie, jak przy ilości zadań, najdroższymi zadaniami były prace związane z budową sieci energetycznych.
Wartość poszczególnych zadań dla wszystkich ROD:

Okrę go we za rzą dy PZD wy ka za ły, iż w 2012 ro ku ro -
dzin ne ogro dy dział ko we wy ko na ły na stę pu ją ce ro dza je
za dań w za kre sie re mon tów i mo der ni za cji ist nie ją cej in -
fra struk tu ry w ROD: 
� W za kre sie ogro dzeń wy re mon to wa no lub zmo -

der ni zo wa no na łącz ną kwo tę 6 109 126 zł, m.in.:
− 101 877 m² ogro dzeń;
− 105 bram;
− 105 fur tek;

� W za kre sie sie ci wo do cią go wej - na kwo tę 7 206
845 zł - wy re mon to wa no lub zmo der ni zo wa no:

− 26 szt. hy dro for ni;
− 52 pom py wod ne;
− 17 in nych urzą dzeń hy dro for ni;
− 119 punk tów czer pal nych wo dy;
− 106 535 mb sie ci wo do cią go wej.

� Wy re mon to wa no 77 386 mb sie ci ener ge tycz nej
na kwo tę 6 316 082 zł.
� W za kre sie do mów dział kow ca i in nych bu dyn -

ków na kwo tę 8 063 210 zł zmo der ni zo wa no m.in.:
− 7 106 m² biur;
− 9 805 m² świe tlic;
− 2 383 m² bu dyn ków go spo dar czych.

� W za kre sie ochro ny śro do wi ska - na kwo tę 
486 790 zł - wy re mon to wa no:
− 3 526 m² pa sów zie le ni;
− 102 mb ka na li za cji sa ni tar nej;
− 6 szt. sa ni ta ria tów.

� W za kre sie dróg i alej – na kwo tę 1 982 598 zł 
– zmo der ni zo wa no:

− 50 192 m² dróg i alej ogro do wych;
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− 8 356 m² par kin gów;
� W za kre sie te re nów re kre acyj nych wy re mon to -

wa no  1 390 m² pla ców za baw i wy ko na no in ne pra ce mo -
der ni za cyj ne na kwo tę 96 940 zł.

W za kre sie re mon tów i mo der ni za cji ROD, naj wię cej
za dań do ty czy ło do mów dział kow ca i bu dyn ków ad mi ni -
stra cyj nych (425 ROD) i ogro dzeń (398 ROD).
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Wartość poszczególnych zadań remontowo-modernizacyjnych dla wszystkich ROD:
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Z prze sła nych przez okrę go we za rzą dy PZD in for ma cji
wy ni ka, iż ro dzin ne ogro dy dział ko we za pla no wa ły 
wy dat ki na łącz ną kwo tę 52 361 863  zł, na to miast 
wy ko na nie za dań re mon to wo-in we sty cyj nych  wy nio sło 
46 653 804 zł. Ma jąc na uwa dze war tość za dań na le ży
stwier dzić, iż plan zo stał wy ko na ny w 89%.

Naj bli żej re al ne go osza co wa nia za pla no wa nych za dań
by ły okrę go we za rzą dy PZD: w Le gni cy (99%), Su dec ki
(102%) i w Ko sza li nie (98%). 

31 621 711 zł sta no wi ły środ ki wła sne ROD. Za tem
głów nym źró dłem fi nan so wa nia za dań in we sty cyj no – re -
mon to wych by ły pie nią dze sa mych dział kow ców, któ re
sta no wi ły 68% wszyst kich źró deł fi nan so wa nia. Jed nak że
ma jąc na uwa dze plan in we sty cji i re mon tów, z któ re go
wy ni ka ło, iż środ ki wła sne ROD bę dą sta no wić aż 
75% wszyst kich źró deł fi nan so wa nia, na le ży stwier dzić, iż
po wyż szy wkład dział kow ców był mniej szy. W nie któ -
rych okrę gach pro cent po kry cia za dań in we sty cyj no-re -
mon to wych ze środ ków wła snych ROD prze kro czył 95%.
Ta ka sy tu acja wy stą pi ła w OZ PZD: w Ko sza li nie 
i w Łódz kim. Jed nak w wie lu okrę gach pro cent po kry cia
kosz tów prac przez ogro dy był sto sun ko wo ni ski np. 
w okrę gu el blą skim (61%), lu bel skim (71%), Pod kar pac -
kim (56%), su dec kim (63%), szcze ciń skim (40%), Ślą -
skim (51%), Świę to krzy skim (65%), wro cław skim (55%)
i zie lo no gór skim (66%).  

Z in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy
PZD wy ni ka, że 31% środ ków na za dania re mon to wo -
-in we sty cyj ne po cho dzi ło z do ta cji przy zna nych przez
or ga ny wyż sze PZD: okrę go we za rzą dy PZD oraz
Kra jo wą Ra dę PZD. Pro cent ten wzrósł w sto sun ku do
pla nu o 6%, bo wiem w pla nie okrę gi prze wi dzia ły, iż łącz -
ny koszt do ta cji dla ogro dów dział ko wych na in we sty cje
i re mon ty w 2012 ro ku wy nie sie 12 503 498 zł i bę dzie
sta no wić 24% wszyst kich kosz tów, na to miast po wyż sza
kwo ta wy nio sła 14 627 198 zł i w sto sun ku do war to ści
wy ko na nych za dań in we sty cyj no – re mon to wych wzro -
sła do 31%. Naj więk szy pro cent po kry cia kosz tów prac 
z do ta cji PZD wy stą pił w okrę gu el blą skim (39%), pod la -
skim (36%), szcze ciń skim (60%), ślą skim (49%), świę to -
krzy skim (33%), wro cław skim (45%) i zie lo no gór skim
(34%). 

Na to miast w ta kich okrę go wych za rzą dach PZD jak
Byd goszcz, Czę sto cho wa, Ko sza lin, Ka lisz Łódz ki, Opol -
ski i Po znań pro cent do ta cji z PZD w sto sun ku do war to -
ści za dań nie prze kro czył 10%. 

Po wyż sze wy ni ki po ka zu ją, iż są okrę gi, któ re prze zna -
cza ją znacz ne środ ki fi nan so we na do ta cje dla ROD. Jed -

nak że za le ży to rów nież od po sia da nych przez te okrę gi
środ ków fi nan so wych na Fun du szu Roz wo ju ROD OZ
PZD. Nie mniej jed nak są i ta kie okrę go we za rzą dy PZD,
któ re mi mo po sia da nych środ ków, zbyt ma łą kwo tę prze -
zna cza ją na ten cel. Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią za ła
wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD, aby w pre li mi na rzach
na 2012 r. za pla no wa ły du żo więk szą kwo tę na do ta cje dla
ogro dów dział ko wych. Wszyst kie struk tu ry Związ ku
za pla no wa ły na te ce le po nad 51 mi lio nów zło tych. Jak
po ka zu je spra woz da nie plan nie zo stał zre ali zo wa ny,
gdyż okrę gi prze zna czy ły na do ta cje du żo mniej szą
kwo tę niż by ło to w pla nie. Jed nak że bio rąc pod uwa gę
pro cent do ta cji przy zna ny w 2011 ro ku na rzecz ROD na -
le ży stwier dzić wzrost o 11% (w 2011 ro ku do ta cje z PZD
sta no wi ły 20% war to ści za dań ogó łem).     

Ostat nim źró dłem fi nan so wa nia in we sty cji i re mon tów
w ROD by ły środ ki ze wnętrz ne, w skład któ rych wcho dzą
m.in. do ta cje z jed no stek sa mo rzą dów te ry to rial nych 
i Skar bu Pań stwa. Z prze ka za nych przez okrę go we za rzą -
dy PZD in for ma cji wy ni ka, iż za le d wie 1% środ ków po -
cho dzi ło z ze wnętrz nych źró deł (tj. 404 895 zł). Po wyż szy
wy nik pro cen to wy nie zmie nił się w sto sun ku do pla nu.
Naj więk szy pro cent fi nan so wa nia ro bót re mon to wo – in -
we sty cyj nych z tzw. środ ków ze wnętrz nych wy stą pił w
OZ PZD: w Ka li szu (21%), w Pod kar pac kim (7%) oraz
w Su dec kim (10%). Z ko lei ta kie okrę go we za rzą dy PZD
jak w Czę sto cho wie, w El blą gu, w Gdań sku, w Go rzo wie
Wlkp., w Ko sza li nie, w Lu bli nie, Ma ło pol ski, Ma zo wiec -
ki, War miń sko – Ma zur ski, Opol ski, w Pi le, Pod la ski,  w
Słup sku, w Szcze ci nie, Ślą ski, To ruń sko -Wło cław ski, we
Wro cła wiu i Zie lo nej Gó rze w ogó le nie otrzy ma ły żad ne -
go wspar cia z ze wnątrz. Na le ży za zna czyć, iż wy nik ten
jest gor szy niż w 2011 ro ku, gdy środ ki ze wnętrz ne sta -
no wi ły 2% ogól nej war to ści za dań. Bio rąc pod uwa gę,
iż w ubie głym ro ku ta kwo ta wy nio sła 817 374 zł, na -
le ży stwier dzić spa dek po mo cy aż o 50%.

Mi mo po wyż sze go, ta ka sy tu acja by ła przez okrę gi
prze wi dy wa na. Świad czy to o nie zmien nym bra ku współ -
pra cy nie któ rych jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go z ro -
dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi.  

Pod su mo wu jąc na le ży przy jąć, iż 99% za dań re mon -
to wo -in we sty cyj nych w 2012 ro ku fi nan so wa nych by -
ło ze środ ków wła snych Polskiego Związku Dział-
kowców: środ ków ROD oraz z do ta cji z or ga nów wyż -
szych PZD. Na to miast za le d wie 1% war to ści za dań po -
kry tych zo sta ło ze środ ków ze wnętrz nych. Po wyż sza
re ali za cja po kry ła się z pla na mi okrę go wych za rzą dów
PZD. Je dy ną róż ni cą by ła więk sza ilość do ta cji przy -
zna nych przez struk tu ry Związ ku, niż by ło to pla no -
wa ne.

ŻRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH W ROD.
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Z in for ma cji przed sta wio nych przez okrę go we za -
rzą dy PZD wy ni ka, iż w 2012 ro ku 35% ro dzin nych
ogro dów dział ko wych pla no wa ło przy stą pić do re ali -
za cji za dań in we sty cyj no – re mon to wych, z cze go 
w 31% ROD w sto sun ku do ca łe go kra ju ta kie za da nia
uda ło się przepro wa dzić. Ozna cza to, iż w więk szo ści
za pla no wa nych ogro dach in we sty cje lub re mon ty zo -
sta ły prze pro wa dzo ne. Na to miast bio rąc pod uwa gę,
iż za da nia in we sty cyj no -re mon to we wy ko na no w 1 515
ogro dach, a pla nowa no, że bę dą prze pro wa dzo ne w  
1 707 ROD, na le ży stwier dzić, iż w sto sun ku do 89%
plan zo stał wy ko na ny. 

Po rów nu jąc spra woz da nia z re ali za cji in we sty cji i re -
mon tów za 2012 rok prze sła ne przez okrę go we za rzą dy
Polskiego Zwiazku Działkowców do pla nów, na le ży
stwier dzić, iż w więk szo ści przy pad ków ro dzin ne ogro -
dy dział ko we re al nie za pla no wa ły przed mio to we za da -
nia. Rów nież war to ści za dań w prze wa ża ją cej
więk szo ści by ły pra wi dło wo za pla no wa ne i tyl ko w nie -
licz nych przy pad kach na stą pi ło spo re prze sza co wa nie
war to ści tych za dań. 

Ma jąc jed nak na uwa dze po trze by in we sty cyj no-re mon -
to we w ro dzin nych ogro dach dział ko wych na le ży stwier -
dzić, iż prze pro wa dzo nych za dań w 2012 ro ku by ło
sta now czo za ma ło. Do ty czy ły one za le d wie 31% wszyst -
kich ROD. W związ ku z po wyż szym na le ży pod jąć in ten -
syw ne dzia ła nia, aby pro cent ogro dów, w któ rych bę dą
prze pro wa dza ne za da nia znacz nie wzrósł. Ko niecz ne jest
rów nież roz pro pa go wa nie wśród ro dzin nych ogro dów
dział ko wych uchwa ły nr 2/VIII/2012 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 20 grud nia 2012 ro ku, w spra wie pro gra mu „Uno -
wo cze śnia nie In fra struk tu ry Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych – ROD XXI wie ku”, któ rej ce lem jest uno wo-
cze śnie nie in fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych po przez bu do wę no wej in fra struk tu ry, re mont i mo -
der ni za cję ist nie ją cej oraz do sto so wa nie jej do po trzeb
zwią za nych z ochro ną śro do wi ska, bez pie czeń stwem,
edu ka cją oraz kon cep cją „otwar tych ogro dów”.

opra co wa ła: 
Agniesz ka Ru daw ska 

Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi KR PZD

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r.

wielkoÊç zadaƒ 

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ         

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

wielkoÊç zadaƒ

wartoÊç zadaƒ

iloÊç ROD

zakres zadania

Êrodki zewn´trzne

dotacje PZD

Êrodki w∏asne ROD (partycypacja finansowa
cz∏onków ROD + praca na rzecz zadania)

wartoÊç zadaƒ ogó∏em (suma od 5 do 7)

iloÊç zadaƒ w planie inwestycji i remontów ogółem (liczba
zadaƒ nie musi byç to˝sama z iloÊcià ROD obj´tych planem)

% ROD, objętych planem inwestycji
i remontów w stosunku do wszystkich ROD

iloÊç ROD objętych planem
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0      

1 512,538 920,737 2 433,275 424,773 967,788 1 392,561

55 55 110 35 59 94

116,895 132,1 248,995 72,190 96,940 169,13

15 19 34 7 6 13

2 872,796 654,9 3 527,696 670,560 486,790 1 157,35

51 77 128 26 50 76

20 095 49 537,8 69 632,8 13 617 58 017,3 71 634,3

480,59 1 566,554 2 047,144 626,379 1 982,598 2 608,977

35 126 161 33 103 136

5 556,4 30 293,7 35 850,1 4 266,1 24 923,2 29 189,3

2 670,053 8 872,914 11 542,967 4 287,473 8 063,210 12 350,683

110 421 531 97 425 522

98 977 87 379 186 356 79 488 73 758 153 246

7 196,903 6 872,473 14 069,376 6 230,463 6 316,082 12 546,545

168 219 387 124 211 335

59 924 109 111,6 169 035,600 21 887 105 509,3 127 396,3

329,221 7 508,933 7 838,154 2 132,693 7 206,845 9 339,539

86 297 383 64 285 349

33 562 134 706 168 268 21 815,92 98 946,5 120 762,42

1 220,293 6 543,956 7 764,249 979,894 6 109,126 7 089,02

77 450 527 73 398 471

387,940 404,895

12 503,498 223,380 14 627,198

39 470,425 31 621,711

52 361,863 46 653,804

3 219

35,00%

1 707

WSZYSTKIE OZ PZD

PLANY REALIZACJA

Realizacja planu inwestycji i remontów w ROD za rok 2012 
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Ogro dy dział ko we to nie tyl ko miej sce wy po czyn ku czy
upra wy wła snej mar chew ki i pie trusz ki. To tak że miej sca
ra do snych spo tkań ro dzi ny, przy ja ciół, zna jo mych oraz
ca łej spo łecz no ści lo kal nej. Ro dzin ne ogro dy są za wsze
go to we słu żyć spo łecz no ściom lo kal nym w or ga ni za cji
spo tkań, wy cie czek, lek cji przy ro dy. Bia ło stoc kie Sto wa -
rzy sze nie Po mo cy Oso bom Cho rym na Al zha ime ra zor -
ga ni zo wa ło w czerw cu w ROD „Re laks” w Bia łym sto ku
spo tka nie in te gra cyj ne, w któ rym uczest ni czy li człon ko -
wie sto wa rzy sze nia i ich pod opiecz ni. „Chce my, by to co
uda ło nam się stwo rzyć żmud ną, wie lo let nią pra cą słu ży -
ło lu dziom, któ rzy z wie lu po wo dów nie mo gą się wy rwać
z za be to no wa ne go mia sta” – po wie dzie li dział kow cy z te -
go ogro du, któ rzy chęt nie otwie ra ją bra my swo je go ogro -
du dla po trzeb lo kal nej spo łecz no ści. Po dob ne wy da rze nie
mia ło miej sce w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im.
Po wstań ców Wiel ko pol skich w Szcze ci nie, gdzie użyt -
kow ni cy dzia łek go ści li miesz kań ców Do mu Kom ba tan -
ta i Pio nie ra Zie mi Szcze ciń skiej. Uczest ni cy spo tka nia
mo gli od po cząć od co dzien nych kło po tów, wy mie nić się
po moc ny mi ra da mi a przede wszyst kim po dzi wiać pięk -
no oj czy stej przy ro dy i efek ty co dzien nej pra cy dział kow -
ców.

Każ de go ro ku w wie lu ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych or ga ni zo wa ne są fe sty ny i im pre zy otwar te, któ re
przy cią ga ją tłu my za in te re so wa nych. Tra dy cje w or ga ni -
zo wa niu po szcze gól nych uro czy sto ści są róż ne dla po -
szcze gól nych ogro dów. Tra dy cją ROD „Ga jów ka” 
w Wo dzi sła wiu Ślą skim są or ga ni zo wa ne fe sty ny dla dzie -
ci. W tym ro ku im pre zę w ogro dzie za szczy cił swo ją obec -
no ścią Pre zy dent Mia sta, któ ry wrę czył dzie ciom
sło dy cze. By ły gry, za ba wy, a tak że pięk na po go da, któ ra
sprzy ja ła ra do snej im pre zie na ło nie na tu ry. Fe styn z oka -
zji Dnia Dziec ka od był się też na te re nie Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Lesz czyn ko” w Lesz nie. Zgro ma -
dzo ne na pla cu przed świe tli cą dzie ci w wie ku do 12 lat
uczest ni czy ły w wie lu kon ku ren cjach spraw no ścio wych,
ta kich jak np. kon kurs hu la -ho op, bie gi w wor kach, rzu ca -
nie pi łecz ka mi do ce lu, a tak że po pi sy wa ły się zdol no ścia -
mi wo kal ny mi i re cy ta tor ski mi. We wcze śniej ogło szo nym
kon kur sie pla stycz nym dzie ci za pre zen to wa ły pra ce wy -
ko na ne róż ny mi tech ni ka mi. Na za koń cze nie za sa dy
udzie la nia pierw szej po mo cy na fan to mie do ro słe go 
i dziec ka, w bar dzo przy stęp nej for mie, za pre zen to wa li
dzie ciom przed sta wi cie le Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża.
Dzie ci mia ły tak że moż li wość za po zna nia się z wy po sa że -

niem ka ret ki po go to wia. Ob cho dy dnia dziec ka pod ha -
słem „Pik nik Ro dzin ny” hucz nie ob cho dzo no też w ROD
im. „Szy mo na Wa cho wia ka” w Wą grow cu, któ ry jest naj -
star szym ogro dem na zie mi pa łuc kiej. W im pre zie uczest -
ni czy ło po nad 500 osób, a tak że przed sta wi cie le lo kal ne go
sa mo rzą du. Dzie ci uczest ni czą ce w kon kur sach na gra dza -
ne by ły upo min ka mi i sło dy cza mi, któ re ufun do wa ła Ra -
da Po wia tu. Na to miast mło dzież z Ośrod ka Szkol no
Wy cho waw cze go w An to nie wie, przed sta wi ła, w ogro do -
wej sce ne rii wspa nia łą in sce ni za cję „Rzep ki” Ja na Brze -
chwy. Tak że w Pi le w ROD im. St. Sem po łow skiej oraz 
w ROD „Mal wa” zor ga ni zo wa no ob cho dy Dnia Dziec ka.
W im pre zę za an ga żo wa no Pań stwo wą Straż Po żar ną, któ -
ra prze pro wa dzi ła po kaz moż li wo ści dzia ła nia – kur ty na
wod na, si ła po da nia wo dy przy uży ciu prą dow ni cy oraz
prysz nic dla dzie ci. By ły tez mo to cy klo we prze jażdż ki dla
dzie ci i ro dzi ców. Nie za bra kło rów nież sze re gu za baw,
ta kich jak: pusz cza nie ba niek, cho dze nie na szczu dłach,
ro bie nie bran so le tek szczę ścia, war ko czy ków, strze la nie
z łu ku i in ne. Dzie ci zaś na pi sa ły pe ty cje do Pa na Pre mie -
ra o tre ści: „Pa nie Pre mie rze chce my wy po czy wać na
dział ce”, „Ko cha my na sze dział ki”.

W ROD „Po ziom ka” w Za krze wie od był się na to miast
Pik nik In te gra cyj ny. W ra mach im pre zy zor ga ni zo wa no
gry i za ba wy dla dzie ci i do ro słych. W spo tka niu uczest -
ni czy li za pro sze ni go ście z władz, m.in. Hen ryk Do bro -
siel ski, wójt gmi ny Za krze wo. Uczest ni cy pik ni ku nie
tyl ko bie sia do wa li, ale też roz ma wia li o sy tu acji ogro dów.
Efek tem tych dys ku sji jest list w spra wie po par cia dla
uchwa le nia oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał skie ro wa ny do Bar -
to sza Kow nac kie go Po sła na Sejm RP, Prze wod ni czą ce go
Sej mo wej Ko mi sji Nad zwy czaj nej. 

To tyl ko kil ka z dzie sią tek im prez, któ re w ca łym kra ju
od by wa ją się w ogro dach dział ko wych. Świąt w ka len da -
rzu nie bra ku je. Dzień Dziec ka świę tu ją po nad to ogro dy
m.in. w Wej he ro wie, Cho dzie ży, No wej Ru dzie, Tcze wie,
Bo le sław cu, Ło dzi, To ru niu czy Gdań sku. W No wym Są -
czu, Opo lu, Po zna niu ob cho dzo ny jest dzień se nio ra. Po -
że gna nie la ta czy też świę to pie czo ne go ziem nia ka
ob cho dzą m.in. ogro dy we Wro cła wiu, Pi le, Go rzo wie
Wlkp., Oświę ci miu i Kro to szy nie. Moż na by tak wy mie -
niać bez koń ca, bo wiem w bli sko 5 ty sią cach ogro dów 
w ca łej Pol sce oka zji do wspól ne go świę to wa nia nie bra -
ku je. Wie lo let nie tra dy cja i do świad cze nie ogro dów w or -
ga ni zo wa niu te go ro dza ju im prez spra wia, że przy cią ga ją

VII. Z ˚YCIA ROD I JUBILEUSZE

• Z ˝y cia ROD

1. Im pre zy w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
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one trzy, a cza sem i czte ry po ko le nia lu dzi. Dziad ko wie,
ro dzi ce, dzie ci, a cza sem i pra wnu ki ko rzy sta jąc z do bro -
dziejstw zie lo nych ogro dów mi le spę dza ją czas uczest ni -
cząc w zor ga ni zo wa nej za ba wie. Tu taj bo wiem lu dzie
znaj du ją to, cze go bra ku je wie lu im pre zom miej skim. Zie -
lo ne miej sca, gdzie w upal ne dni moż na zna leźć od ro bię
chło du, za pach kwia tów, śpiew pta ków i przy ja zne oto -
cze nie. Dział kow cy z otwar ty mi rę ka mi, peł ni życz li wo -
ści i ser decz no ści przyj mu ją wszyst kich, któ rzy przy-
by wa ją na te re ny ogro dów, by wspól nie świę to wać, ba -
wić się i mi le spę dzić czas wol ny. Licz ne gry i kon kur sy,
po ka zy, wy sta wy, – to tyl ko nie któ re z atrak cji, ja kie od -
by wa ją się w ogro dach dział ko wych przy oka zji fe sty nów.
Nie bra ku je też przy sma ków, czę sto tych ogro do wych, 
a nie raz i kieł ba ski wprost z ogni ska.

Spo tka nia i im pre zy ogro do we to szan sa nie tyl ko na na -
wią za nie i umoc nie nie kon tak tów z lo kal ną spo łecz no ści,
czy też po ka za nie pięk nych ogro dów. To oka zja do dzie -
le nia się pro ble ma mi, czy suk ce sa mi, na któ re skła da się
wie lo let nia pra ca dział kow ców i Związ ku. Po przez in te -
gra cję śro do wi ska, wy sta wy, hi sto rię ogro dów mo że my
krze wić wśród dzie ci i mło dzie ży mi łość do Ma łej Oj czy -
zny oraz wzbu dzić wśród spo łecz no ści lo kal nej tro skę 
o dal szy los ogro dów, dział kow ców, Związ ku, a tak że ich
tra dy cji i kul tu ry, bez któ rej nie by ło by tych pięk nych, zie -
lo nych „en klaw”. Dla te go go rą co za chę ca my do or ga ni zo -
wa nia fe sty nów, spo tkań i pik ni ków w ROD. Pro si my też
o prze sy ła nie in for ma cji na te mat or ga ni zo wa nych spo -
tkań, pik ni ków i fe sty nów. Re la cje wraz ze zdję cia mi pu -
bli ku je my na na szej stro nie www.pzd.pl

AH

2. Po chwal my si´ ogro da mi w spo łe czeƒ stwie

Dzień Dział kow ca to wy jąt ko we świę to z po nad stu let -
nią tra dy cją, ma ją ce na ce lu pod su mo wa nie ca ło rocz nej
dzia łal no ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Dla człon -
ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców to oka zja do wy ra -
że nia uzna nia i po dzię ko wań dla osób, któ re uzy ska ły
nie sa mo wi te efek ty swo jej pra cy na wła snych dział kach i
w ogro dach. Pod czas tej uro czy sto ści przy zna wa ne są od -
zna cze nia związ ko we oraz pu cha ry, wy róż nie nia i na gro -
dy. Jed no cze śnie jest to dzień, w któ rym wszy scy
dział kow cy mo gą się spo tkać i po roz ma wiać o spra wach
dla nich istot nych. Jest to szcze gól nie waż ne w obec nej,
bar dzo trud nej sy tu acji Związ ku, dział kow ców i ogro du. 

Po dob ne im pre zy, w tym Eu ro pej ski Dzień Dział kow ca
ob cho dzo ne są tak że w ca łej Eu ro pie. Świę to dział kow -
ców to zna ko mi ta oka zja do pro mo cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, a tak że po ka za nie efek tów wie lo -
let niej pra cy PZD, jak rów nież wy sił ku i po świe ce nia sa -
mych dział kow ców na rzecz ogro dów. Go rą co za chę ca my
wszyst kie ogro dy i okrę go we za rzą dy PZD do or ga ni zo -
wa nia te go rocz nych Dni Dział kow ca. To waż ne, by świę -
to dział kow ców, Związ ku i ogro dów by ło wi dzia ne nie
tyl ko przez użyt kow ni ków dzia łek, ale przez ca łe spo łe -
czeń stwo i wła dze lo kal ne. Mu si my po ka zy wać ludz ką
pra cę i osią gnię cia, aby uświa da miać lu dzi, jak ogrom ną
ro lę od gry wa ją ogro dy w prze strze ni miej skiej. Od spo -
łecz ne go po strze ga nia ro li i war to ści ogro dów mo że za le -
żeć ich dal sza przy szłość! 

Or ga ni za cję Dnia Dział kow ca za po wie dzia ło już ok.
300 ogro dów:

– w okrę gu byd go skim 63 ROD, 
– w okrę gu Gdań skim – 10 ogro dów (ROD „Su char -

skie go” w Wej he ro wie, „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie,
„Po lphar ma” w Sta ro gar dzie Gd., „Do ma gal skie go” w
Gdy ni, „Ja no wo” i „Pł. Dąb ka” w Ru mii, „Re ja” w Gdy -
ni, „Kra szew skie go” w Prusz czu Gd., „Ko le jarz w Mal -
bor ku, „Ko ściusz ki” w Puc ku, wszyst kie ROD w
Tcze wie)

– 68 ROD w okrę gu ka li skim
– 9 ROD w okrę gu łódz kim (ROD „Zdro wie”, „Brze zi -

na”, „For sy cja”, „Pie ni sta” w Ło dzi, „Lot nia” w Alek san -
dro wie Łódz., ”Sło necz ny” I „Mic kie wi cza” w Ra -
dom sku, „Sło necz na Po la na” w Paw li ko wi cach)

– „ROD „Se nior” w No wym Są czu (okręg ma ło pol ski)
– 7 ROD w okrę gu ma zo wiec kim (ROD „Żwir ki i Wi -

gu ry”, „Skow ro nek”, „Gro ty”, „Nad wi ślań ski”, „Por to -
wa”, „Pod Gru szą”)

– 16 ROD w okrę gu opol skim
– 3 ROD w okrę gu pod kar pac kim („Nasz ogró dek” 

w Ja śle, „So li dar ność” w Miel cu, „Wal ter” w Rze szo wie)
– wszyst kie ROD w okrę gu pod la skim
– 3 ROD w okrę gu po znań skim („Sto krot ka” w Po zna -

niu, „Wi śnie wo” w Wa go wie, „mjr Do brzyc kie go” 
w Obor ni kach)

– 59 ROD w okrę gu su dec kim (m.in. w ROD „Nad Po -
to kiem” w Je le niej Gó rze–- 15 ROD w okrę gu war miń sko
ma zur skim

Za chę ca my wszyst kie ogro dy, by włą czy ły się w or ga -
ni za cję Dni Dział kow ca na te re nie wła snych ogro dów!

AH
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Bli sko po ło wa Po la ków spę dza wa ka cje w do mu (47%)
– wy ni ka z ba dań prze pro wa dzo nych na zle ce nie fir my
ubez pie cze nio wej Mon dial As si stan ce prze pro wa dzo nych
w ma ju 2013 ro ku. Pra wie co 10 do ro sły Po lak ni gdy nie
był na wa ka cjach, a głów nym po wo dem tej smut nej sy tu -
acji jest brak pie nię dzy. Jak wy ni ka z prze pro wa dzo nych
ba dań urlop wa ka cyj ny pla nu ją głów nie mło dzi miesz kań -
cy miast, w wie ku 18-29 lat, ma ją cy wy kształ ce nie śred -
nie lub wyż sze i o do cho dzie go spo dar stwa do mo we go
prze kra cza ją cym 4,5 tys. zł. Co z resz tą spo łe czeń stwa?
W cza sach kry zy su eko no micz ne go wie lu ro dzin po pro -
stu  nie stać na dro gie wy jaz dy za gra nicz ne. W tym ro ku
sza cu je się, że ok. 18 mi lio nów Po la ków spę dzi wa ka cje
w be to no wych ścia nach swych do mów. 

Tym cza sem od wie lu lat w ogro dach or ga ni zo wa ne są
wcza sy dla dzie ci, mło dzie ży i se nio rów. Tak jest m.in. w
Płoc ku (ROD „Ko ściusz ki”), War sza wie („ROD „Ra ko -
wiec”), Cho dzie ży (ROD „Po wstań ców Wiel ko pol -

skich”), Bia łym sto ku (ROD „M. Ko per ni ka”) czy w No -
wym To my ślu (ROD „K. Świer czew skie go”). Or ga ni za -
to rzy przy go to wu ją dla wcza so wi czów wie le cie ka wych
za jęć. Pie sze wy ciecz ki, wspól ne po sił ki oraz wy po czy -
nek w ogro dach dział ko wych, to tyl ko nie któ re z punk tów
pro gra mu wcza sów. Uczest ni cy ma ją oka zje ak tyw nie
spę dzić czas, a tak że na wią zać no we zna jo mo ści. To zna -
ko mi ta for ma od po czyn ku i ak tyw no ści, dla te go za chę ca -
my, by jak naj wię cej ogro dów włą czy ło się w or ga ni za cję
wa ka cji dla mniej za moż nej czę ści spo łe czeń stwa. Z pew -
no ścią uda się tak że zna leźć spon so rów, któ rzy wspo mo -
gą ogro dy w or ga ni za cji „wa ka cji pod gru szą”. 

W Pol sce jest wie le ogro dów, któ re po sia da ją od po wied -
nią in fra struk tu rę i przy nie wiel kim na kła dzie pra cy or ga -
ni za cyj nej mo gły by zor ga ni zo wać ta ką for mę
wy po czyn ku. Go rą co za chę ca my do włą cze nia się w or ga -
ni za cję wcza sów w ROD. Po każ my go ścin ność dział kow -
ców i pięk no nie tyl ko ogro dów i dzia łek, ale tak że serc! 

AH

3. Ogro do we „wcza sy pod gru szà”

• Jubileusze

W tym ro ku ko lej ne ogro dy świę tu ją swo je wiel kie ju -
bi le usze. Jed nym z nich jest ROD 45-le cia Tar gó wek w
War sza wie. Ofi cjal na im pre za od by ła się w po ło wie
czerw ca i jak mó wi pre zes te go ogro du Eu ge niusz Ryb ka
dział kow cy nie za wie dli. „Dla wie lu osób upra wia ją cych
dział ki ogro dy są sen sem ży cia. Nie bra ku je tych, któ rzy
prze ka zu ją dział ki swo im dzie ciom czy wnu kom. Dla te go
dział kow cy ce nią so bie te go ty pu im pre zy i nie mu si my
mar twić się o fre kwen cję” – mó wi pre zes Ryb ka. Rów no -
cze śnie do da je, że mi mo pod nio słe go na stro ju, da ło się
wy czuć, że dział kow cy są za nie po ko je ni, tym co dzie je
się obec nie z ogro da mi. „Dział kow cy za sta na wia ją się co
bę dzie da lej, ja ką usta wę otrzy ma ją. Rów no cze śnie jed -
nak mó wią, że nie wy obra ża ją so bie, że by ktoś mógł ode -
brać im ogród o któ ry od 45 lat trosz czą się ko lej ne
po ko le nia dział kow ców” – do da je.

Pre zes Eu ge niusz Ryb ka pod kre śla tak że, że on sam jest
dział kow cem od 40 lat i za mie rza nim być do koń ca ży cia.
„My ślę, że la ta bez dział ki by ły by dla mnie w du żym stop -
niu stra co ny mi i ju bi le usz, któ ry ob cho dzi li śmy po zwo lił
mi się tyl ko w tym utwier dzić” – do da je. 

Wie ki ju bi le usz, bo 55-le cia, bę dzie ob cho dził w tym
ro ku ROD im Ka ro la Świer czew skie go w No wym To my -
ślu.  Je go pre zes – Jó zef Ka sprzak – ma na dzie ję, że nie -
pew ność ju tra, nie przy sło ni na stro ju, któ ry po wi nien

to wa rzy szyć świę to wa niu. „Uwa żam, że z ro ku na rok, ta
na gon ka na ogro dy się na si la. Te raz ma my jej fi nał. Co
praw da pre mier Do nald Tusk uspo ko ił tro chę w ostat nim
cza sie dział kow ców, ale cią gle da się wy czuć za nie po ko -
je nie pa nu ją ce wśród dział kow ców. Wszy scy chce my jed -
nak wie rzyć, że otrzy ma my ta kie pra wo, któ re po zwo li nam
na świę to wa nie set nej rocz ni cy ist nie nia na sze go ogro du”
– do da je. 

Po dob ne na dzie je ma też Bar ba ra Cza pla, pre zes ROD
im. ks. Le ona Przy łu skie go w Po zna niu, któ ry w tym ro -
ku świę tu je ju bi le usz 80-le cia ist nie nia. Jak mó wi dział -
kow cy w dniu ju bi le uszu ży czy li so bie tyl ko jed ne go 
– sta bil ne go pra wa, któ re po zwo li im spo koj nie sku pić się
na upra wia niu dział ki, a nie cią głej wal ce. Bar ba ra Cza pla
do da je tak że, że w jej ogro dzie wie le dzia łek prze ka zy wa -
nych jest z po ko le nia na po ko le nie. Dział kow cy czu ją się
w ogro dzie jak jed nej wiel kiej ro dzi nie i nie wy obra ża ją
so bie ży cia bez nie go.

Ogro dów, któ re bę dą w tym ro ku świę to wa ły swo je ju -
bi le usze jest o wie le wię cej. Swo je 95-le cie ob cho dził bę -
dzie w tym ro ku ROD „Szczęść Bo że” w Tar now skich
Gó rach, 80-le cie ob cho dził bę dzie ROD „Mi łość” Ry duł -
to wy, ROD „Gór nik” w Ryb ni ku, ROD „Jed ność” w
Pszo wie, ROD „Mi czu ri na” w Czer wion ka -Lesz czy ny,
ROD „T. Ko ściusz ki” w Cho rzo wie, ROD „Roz wój” w
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Cho rzo wie, ROD „Roz kwit” w Wo dzi sła wiu Ślą skim. 65-
le cie ist nie nie swo je go ogro du bę dą ob cho dzi li dział kow -
cy z ROD „Zgo da” w Świę to chło wi cach, ROD „Gen.
Si kor skie go” w Cho rzo wie, ROD „Ma gno lia” Biel sko
Bia łej, ROD „Świer czew skie go” w Su lę ci nie. Z oka zji ju -
bi le uszu 30-le cia ist nie nia ogro du świę to wa li bę dą dział -
kow cy z ROD „Ra dość” w Dą bro wie Gór ni czej, ROD
„Mal wa” w Ja strzę biu Zdro ju, ROD „Sie lan ka” w Wo dzi -
sła wiu Ślą skim, ROD „Kro kus” w Kuź ni Ra ci bor skiej,
ROD „Ra dość” w Ja strzę biu Zdro ju, ROD „Ustro nie” w
Pie ka rach, ROD „Bo nan za” w Ka li szu, ROD „Włók niarz”
w Ka li szu, ROD „Za go nek” w Roz dra że wie, ROD „Re -
laks” w Ja ro ci nie, ROD „Mie dzian ka” w Po lko wi cach,
ROD „Ma rze nie” w Zie lo nej Gó rze, ROD „Ko mes” w

Słu bi cach, ROD „Pod la sem” w Bia łej Pod la skiej, ROD
„Pro myk” w Łu ko wie. Po dob nych ju bi le uszy przy pa da na
ten rok o wie le wię cej.  Za chę ca my wszyst kich dział kow -
ców do świę to wa nia i udzia łu w tych waż nych wy da rze -
niach. To, że dziś mo że my ko rzy stać z do bro dziejstw
ogro dów, jest za słu gą wie lu lu dzi, któ rzy cięż ką pra cą
prze mie ni li wy sy pi ska śmie ci, hał dy, ugo ry w pięk ne te -
re ny zie lo ne. Nie za po mi naj my o nich. Udział w tych im -
pre zach z pew no ścią bę dzie te go wy ra zem. 

Po ni żej pu bli ku je my pierw sze re la cje z ju bi le uszy, któ -
re na de sła ne zo sta ły do KR PZD. Za chę ca my wszyst kich
do prze sy ła nia po dob nych re la cji wraz ze zdję cia mi na ad -
res: me dia@pzd.pl.

MZ

1. Dział kow cy z ROD im. ks. L. Przy łu skie go w Po zna niu ob cho dzi li ju bi le usz 
80-le cia ist nie nia ogro du 

22 czerwca br. z ROD im. ks. L. Przy łu skie go w Po zna -
niu świę to wa li 80-le cie ist nie nia swo je go ogro du. Dział -
kow cy ży czy li so bie przede wszyst kim jed ne go –
sta bil ne go pra wa, któ re po zwo li im spo koj nie upra wiać
dział ki oraz świę to wać ko lej ne ju bi le usze. Ja ko pierw sza
głos za bra ła pre zes ogro du Bar ba ra Cza pla, któ ra przy po -
mnia ła, że w ogro dzie tym wy cho wu je się już trze cie po -
ko le nie dział kow ców. Je go hi sto ria się ga bo wiem 1933
ro ku, kie dy to na uli cy Woj ska Pol skie go po wstał ogród
no szą cy na zwę To wa rzy stwo Ogród ków Dział ko wych
imie nia księ dza Le ona Przy łu skie go. W 1956 ogród zo -
stał prze nie sio ny na obec ny te ren (uli ca Do jazd/Lu tyc ka).
W la tach 70-tych zmie nił na zwę na Pra cow ni czy Ogród
Dział kow cy imie nia 25-le cia Lu do we go Woj ska Pol skie -
go, aby kil ka lat póź niej po wró cić do sta rej na zwy ROD
im. ks. Le ona Przy łu skie go. „Ogród dzię ki pra cy dział -
kow ców z ro ku na rok sta je się co raz pięk niej szy. Bie rze
udział w licz nych kon kur sach. Dział kow cy czu ją się w nim
jak w jed nej, wiel kiej ro dzi nie” – mó wi ła pre zes. Po nie -
waż w ogro dzie o tak dłu go let niej tra dy cji nie bra ku je od -
da nych i za słu żo nych dział kow ców, ju bi le usz był do brą
oka zją by im po dzię ko wać. W imie niu ca łe go Związ ku
zro bił to obec ny na uro czy sto ści pre zes PZD Eu ge niusz
Kon drac ki, któ ry wrę czył dział kow com od zna cze nia za
za słu gi oraz zło te, srebr ne i brą zo we od zna ki.

Na stęp nie pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki po gra tu lo -
wał dział kow com tak pięk nej uro czy sto ści. Pod kre ślił, że
gdy by nie pra ca kil ku po ko leń dział kow ców ob cho dze nie
ju bi le uszu by ło by nie moż li we. Te ren ja ki dział kow cy
otrzy ma li osiem dzie siąt lat te mu nie wy glą dał bo wiem tak
pięk nie jak dziś. To dzię ki pra cy dział kow ców zo stał prze -
kształ co ny w miej sce wy po czyn ku. Te raz nie bra ku je chęt -
nych, któ rzy chcie li by po zy skać tak atrak cyj ny te ren.

Pre zes PZD pod kre ślał, że obec na sy tu acja dział kow ców
nie jest ła twa. Po raz ko lej ny bo wiem Zwią zek i dział kow -
cy mu szą wal czyć o no we pra wa, któ re za gwa ran tu ją dal -
sze ist nie nie ogro dów. „Wie rzę, że dział kow cy otrzy ma ją
usta wę, któ ra po zwo li im w koń cu spo koj nie upra wiać
dział ki.  Nic wię cej nie chce my. Ma my na dzie ję, że dział -
kow cy z te go ogro du i w ca łej Pol sce bę dą mie li jesz cze
wie le po wo dów do świę to wa nia” – mó wił pre zes.

Na za koń cze nie Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki, na
znak uzna nia, zło żył na rę ce pre zes ogro du pu char i dy -
plom. Na stęp nie głos za brał Pre zes OZ Po znań Zdzi sław
Śli wa, któ ry po gra tu lo wał dział kow com ju bi le uszu oraz
za an ga żo wa nia w utrzy ma nie ogrodu. Po dzię ko wał tak że
za po par cie, któ re go dział kow cy udzie li li oby wa tel skie -
mu pro jek to wi usta wy o ROD. Po twier dze niem te go jest
po nad 100 pro cent pod pi sów – w sto sun ku do osób użyt -
ku ją cych dział ki – zło żo nych na li stach po par cia dla usta -
wy. „Oby wasz trud i ca łe go Związ ku nie po szedł na
mar ne. Mam na dzie ję, że uzy ska my do bre pra wo, dzię ki
któ re mu nie bę dzie my mu sie li cią gle wal czyć, ale bę dzie -
my mo gli w spo ko ju upra wiać ogro dy. Nic bar dziej nam
nie po trze ba jak do bre go pra wa, spo ko ju, ra do ści na ło nie
na tu ry. Te go nam wszyst kim ży czę” – do dał Śli wa. Na za -
koń cze nie głos za bra ła po słan ka Kry sty na Ły bac ka
(SLD), któ ra po wie dzia ła, że by wa na wie lu ju bi le uszach,
jed nak ten jest dla niej wy jąt ko wy. Przez kil ka lat sa ma
użyt ko wa ła dział kę w ROD Przy łu skie go, dla te go da rzy
ten ogród du żym sen ty men tem.„Skła dam wszyst kim dział -
kow com gra tu la cje. Ogro dy są po trzeb ne nam wszyst kim.
Nie mo że my do pro wa dzić do za be to no wa nia miast. Ży czę,
by no wa usta wa po zwo li ła każ de mu z nas cie szyć się ich
uro ka mi. Ze swej stro ny obie cu ję, że ni gdy nie pod nio sę
rę ki na ogro dy dział ko we. Ży czę dział kow com sta bil ne go
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pra wa, wie le ra do ści z chwi li spę dzo nych na dział ce, do -
brej po go dy i cu dow nych prze żyć – do da ła Kry sty na Ły -
bac ka.Na za koń cze nie pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki
wraz pre zes ROD im. ks. L. Przy łu skie go Bar ba rą Cza plą

od sło ni li ta bli cę pa miąt ko wą. Dział kow cy na to miast wy -
pu ści li osiem dzie siąt go łę bi. Oby rze czy wi ście przy nio -
sły dział kow com po kój, któ ry sym bo li zu ją.

MZ

2. Ob cho dy 60-le cia ROD im. „Ko le jarz” w Cho dzie ̋ y 

W dniu 22 czerw ca 2013 r. w Cho dzie ży od by ła się uro -
czy stość ob cho dów 60-le cia Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go im. „Ko le jarz”. Ży cze nia Ju bi la tom zło ży li
za pro sze ni go ście: Bur mistrz Cho dzie ży – Ja cek Gursz,
któ ry w imie niu wła snym i Ra dy Po wia tu prze ka zał na
rzecz ogro du pi łę mo to ro wą, Pre zes Okrę go we go Za rzą -
du – Ma rian Pra czyk, któ ry w imie niu Pre zy dium OZ wrę -
czył pu char i wy daw nic twa związ ko we oraz pre ze si
cho dzie skich ROD. Uczest ni cy wy sto so wa li list do Pre -

mie ra Rzą du RP Do nal da Tu ska w spra wie oby wa tel skie -
go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Uro czy stość prze bie ga ła w mi łej i przy jem nej at mos fe rze.
Naj młod si dział kow cy ra czy li się na po ja mi chło dzą cy mi
i sło dy cza mi, a star si bie sia do wa li przy gro chów ce do póź -
nych go dzin wie czor nych. Ju bi le usz 60-le cia ROD 
„Ko le jarz” do ku men to wa ny był przez lo kal ną TV „Ant -
ser wis”.

Se kre tarz OZ PZD w Pi le
An drzej Kierz kow ski 

3. 60-le cie ROD im. Gro du Le cha w Gnieê nie

1 czerw ca 2013 r. ob cho dzo no uro czy ście 60 lat ist nie -
nia Ogro du im. Gro du Le cha w Gnieź nie. Wy róż nia ją cym
punk tem ob cho dów by ło od sło nię cie ta bli cy upa mięt nia -
ją cej na zwi ska pierw szych or ga ni za to rów Ogro du. Od sło -
nię cia ta bli cy z na zwi ska mi sześciu pierw szych za ło ży-
cie li do ko na li ich sy no wie Pa weł Arndt i Ma rian Stan ko -
wiak.

Po uro czy sto ści od sło nię cia ta bli cy uczest ni cy prze nie -
śli się do Do mu Dział kow ca, gdzie kon ty nu owa no dal szą
część uro czy sto ści. Spo tka niu prze wod ni czył Pre zes
Ogro du Woj ciech Go la, któ ry przed sta wił ze bra nym przy -
by łych go ści w oso bach po słów Ta de usza To ma szew skie -
go i Paw ła Arnd ta, wi ce pre zy den ta m. Gnie zno, wi ce-
prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta, przed sta wi ciel kę biu ra
se na to ra Pio tra Grusz czyń skie go. Przed sta wi ciel Okrę go -
we go Za rzą du PZD w Po zna niu wrę czył przy zna ne od -
zna cze nia dla dział kow ców, a na rę ce Pre ze sa Ogro du
prze ka zał dy plom i pu char Pre ze sa Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go. In ni go ście wrę -
cza li dla Ogro du na rę ce je go Pre ze sa pi sma i uro czy ste
prze sła nia z gra tu la cja mi. By ły rów nież wy stą pie nia go ści

i dział kow ców z Ogro du. Wszy scy pod kre śla li zna czą ce
osią gnię cia Ogro du, a tak że je go wy róż nia ją cą się po zy cję
na tle ogrod nic twa gnieź nień skie go. Przed sta wi ciel OZ
Polskiego Związku Działkowców zło żył gra tu la cje i ży -
cze nia dla wszyst kich dział kow ców, po dzię ko wał przed -
sta wi cie lom sa mo rzą du za do brą współ pra cę i zro zu-
mie nie dla do bra ogro dów w Gnieź nie. Omó wił tak że ak -
tu al ną sy tu ację ogro dów i Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w kon tek ście prac w Sej mie RP nad no wą usta wą 
o ogrod nic twie dział ko wym. Po sta rał się tak że dać od po -
wiedź na nur tu ją ce dział kow ców py ta nia „co z na mi bę -
dzie?” i „cze go ma my ocze ki wać po uchwa le niu no wej
usta wy?” Po ło żył tak że na cisk na ak tyw ność wszyst kich
dział kow ców w obro nie ogro dów dział ko wych i dział -
kow ców. Zwró cił się tak że do obec nych par la men ta rzy -
stów, aby mie li świa do mość te go, iż ich po sta wa 
i dzia łal ność oby wa tel ska ma wpływ na lo sy dział kow -
ców i ich byt. Ca ła uro czy stość 60-le cia Ogro du im. Gro -
du Le cha prze bie gła w spo sób pod nio sły i na ce cho wa ny
tro ską o byt ogro dów i Związ ku.

Woj ciech Go la
Syl we ster Chę ciń ski
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Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 
J. Sło wac kie go w Ro goź nie w dniu 29 czerw ca 2013 ro -
ku świę to wa li ju bi le usz 60-le cia po wsta nia ogro du.

Po mi mo po tęż nej ule wy, któ ra prze szła nad mia stem
dwa dni wcze śniej i za la ła ca ły ogród, przy ogrom nym za -
an ga żo wa niu Za rzą du ROD i dział kow ców świę to wa nie
roz po czę to hym nem dział kow ców  – Zie lo na Rzecz po spo -
li ta i wcią gnię ciem na maszt fla gi Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Przy by łych dział kow ców oraz za pro szo nych przez Za -
rząd go ści po wi tał Pre zes ROD Pan Je rzy Go lon. Uro -
czy stość swą obec no ścią za szczy ci li: Ma ria Fojt, któ ra
re pre zen to wa ła Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców Eu ge niu sza Kon drac kie go oraz Okrę go wy Za rząd
PZD w Pi le, wła dze sa mo rzą do we Mia sta Ro goź na w
oso bach: Prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta i Gmi ny Zbi -
gnie wa Hinz, Bur mi strza Ro goź na – Bo gu sła wa Ja nus i
je go Za stęp ca Krzysz tof Ostrow ski. Na uro czy stość
przy by ły de le ga cje wszyst kich funk cjo nu ją cych w Ro -
goź nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych: im. Prze my -
sła wa, im. Mar cin kow skie go, im. Czer wo ny Mak oraz
wie lu dział kow ców, któ rzy ze wzglę du na wiek prze ka -
za li dział ki swo im bli skim.

Na stęp nie pa ni Mał go rza ta Do la ta w imie niu Za rzą du
prze sta wi ła 60-let nią hi sto rię ogro du. Z oka zji ju bi le uszu
ogro du na wnio sek Za rzą du ROD wy róż nio no od zna ka mi
związ ko wy mi naj bar dziej za an ga żo wa nych w pra cy na
rzecz ogro du człon ków or ga nów sa mo rzą do wych oraz
dział kow ców. 

Ma ria Fojt wy so ko oce ni ła pra cę wszyst kich ro dzin
dział ko wych oraz Za rzą dów funk cjo nu ją cych 60 lat 
w ogro dzie, któ rzy z ogrom nym za an ga żo wa niem bu do -
wa li nie zbęd ną in fra struk tu rę i z nie zwy kłą sta ran no ścią 
o nią dba ją. Po dzię ko wa ła w imie niu Związ ku wła dzom
sa mo rzą do wym za po moc w re ali za cji in we sty cji 
w ROD oraz w obro nie usta wy o ROD. Po in for mo wa ła
uczest ni ków uro czy sto ści o sta nie prac nad no wą usta wą
o ogro dach dział ko wych. Zło ży ła dział kow com ży cze nia
z oka zji ju bi le uszu ogro du od Pre ze sa PZD oraz Pre ze sa
OZ PZD w Pi le, prze ka za ła Pre ze so wi ROD oko licz no -
ścio we dy plo my i pu cha ry.

Ży cze nia dział kow com w imie niu władz sa mo rzą do -
wych prze ka zał Bur mistrz Ro goź na Bo gu sław Ja nus 
i wrę czył Pre ze som ogro du, któ rzy kie ro wa li pra ca mi Za -
rzą dów ROD w ostat nich 30 la tach p.p. Wa cła wo wi Pe da,
Cze sła wo wi Gracz, Cze sła wo wi Chmie lew skie mu oraz
Je rze mu Go lon pa miąt ko we sta tu et ki. Ży cze nia od ogro -
dów funk cjo nu ją cych w Ro goź nie prze ka za li Pre ze si
ROD.

Za rząd ROD przed sta wił dział kow com list do Pre mie ra
Do nal da Tu ska w spra wie zło żo nych de kla ra cji pod czas
wi zy ty w ogro dzie w War sza wie, któ ry zo stał przy ję ty
przez dział kow ców okla ska mi oraz przez nich pod pi sa ny.

Dział kow cy przy gro chów ce wspo mi na li mi łe wy da rze -
nia z ży cia ogro du. Wy słu cha li kon cer tu w wy ko na niu Or -
kie stry Dę tej im. E. Ko ry bal skie go oraz ze spo łu ta -
necz ne go „SKOCZKI” z Ro go ziń skie go Cen trum Kul tu -
ry i ka pe li „Chłop cy z Tam tych lat”.

Mał go rza ta Do la ta
ROD im. J. Sło wac kie go w Ro goź nie 

4. Ju bi le usz 60-le cia ROD im. J. Sło wac kie go w Ro goê nie 

5. Ju bi le usz 50-le cia ROD „Cen tral ny” w Ko sza li nie

8 czerw ca 2013 ro ku w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko -
wym „Cen tral ny” w Ko sza li nie od by ła sie pod nio sła uro -
czy stość ob cho dów ju bi le uszu 50-le cia po wsta nia ogro du
uro czy sto ści po łą czo ne by ły z ob cho da mi Dnia Dziec ka,
na któ re za rząd ogro du za pro sił wszyst kie dzie ci z Ko sza -
li na.

Or ga ni za to ra mi uro czy sto ści był za rząd ogro du i Ra da
Osie dla Le chi tów. Pa tro nat ho no ro wy spra wo wał Pre zy -
dent Ko sza li na Piotr Je dliń ski.

Na uro czy stość licz nie przy by li człon ko wie ogro du i za -
pro sze ni go ście w oso bach: Se na tor RP Piotr Zien tar ski,
Po seł RP Sta ni sław Wzią tek, Wi ce mar sza łek Wo je wódz -
twa Za chod nio po mor skie go An drzej Ja ku bow ski,

Pre zy dent Ko sza li na Piotr Je dliń ski, Rad ni Ra dy Mia sta

Ar tur We zgraj i Ser giusz Kar ża now ski, przed sta wi cie le
Okrę go we go Za rzą du PZD w Ko sza li nie i Pre ze si ROD 
z Ko sza li na oraz in ni przed sta wi cie le za pro szo nych za -
przy jaź nio nych or ga ni za cji.

W swo ich wy stą pie niach za pro sze ni go ście pod kre śla li
do nio słość ju bi le uszu, zna cze nie ogro dów dla lo kal nych
spo łecz no ści i ży czy li człon kom ogro du na stęp nych dłu -
gich lat użyt ko wa nia swo ich dzia łek. 

W imie niu Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD pu char i dy -
plom ho no ro wy Pre ze so wi ROD „Cen tral ny” Ja no wi Fa -
ry nie wrę czył Pre zes OZ PZD Sta ni sław Su szek. W imie-
niu okrę go we go za rzą du ho no ro wą sta tu et kę wrę czył wi -
ce pre zes OZ Ry szard No wak a dy plom ho no ro wy wi ce -
pre zes Wal de mar Gro chul ski. Na to miast se kre tarz OZ



wy wo ła ły go rą cy aplauz zgro ma dzo nych dział kow ców.
Uzna nie uczest ni ków uro czy sto ści zy ska ła ser wo wa na
kuch nia a w szcze gól no ści pie czo ne pro się. Za ba wa trwa -
ła do bia łe go ra na.

RN

Ma rian Se kul ski wrę czył pre ze so wi ogro du sym bo licz ny
upo mi nek.

Po czę ści ofi cjal nej roz po czę ła się część ar ty stycz no -
-roz ryw ko wa pod czas któ rej ze spo ły śpie wa cze i ka pe le
za pre zen to wa ły swo je umie jęt no ści. Wy stę py ar ty stycz ne
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6. Ju bi le usz 35-le cia ROD „Nad Wrze Êni cà” we Wrze Êni 

Oko ło 500 dział kow ców uczest ni czy ło 22 czerwca br.
w ob cho dach 35-le cia ist nie nia ROD „Nad Wrze śni cą” we
Wrze śni. Z dział kow ca mi świę to wał tak że pre zes PZD
Eu ge niusz Kon drac ki, któ ry w pierw szych sło wach po -
dzię ko wał wszyst kim za pra cę wło żo ną w po wsta nie, a
na stęp nie utrzy ma nie tak pięk ne go ROD. „Bez wa sze go
wy sił ku i za an ga żo wa nia nie by ło by nas dziś tu taj. Dzię -
ku ję wszyst kim dzia łow com za to, co ro bi cie. Wa sza po -
sta wa po twier dza, że ogro dy dział ko we by ły, są i bę dą
po trzeb ne” – mó wił pre zes Polskiego Związku Dział-
kowców. Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki od niósł się
tak że do ak tu al nej sy tu acji ogro dów i Związ ku. Pod kre -
ślał, że nie jest ona ła twa, jed nak to dzię ki in te gra cji ca łe -
go śro do wi ska pro jekt oby wa tel ski zy sku je co raz więk sze
po par cie w Sej mie. „Dzię ku ję wam za pod pi sy, któ re zło -
ży li ście na li stach po par cia, za li sty któ re wy sy ła cie do po -
słów. Bez te go wspar cia nie mo gli by śmy obro nić ogro dów.
Ta trud na sy tu acja utwier dza każ de go z nas w prze ko na -
niu, jak sil ną i zwar tą gru pą są dział kow cy. Wie rzę, że 
i tym ra zem zwy cię ży my” – do dał pre zes Polskiego
Związku Działkowców.

Na znak uzna nia zło żył na rę ce pre ze sa ROD „Nad
Wrze śni cą” Syl we stra Zdroj ka pa miąt ko wy pu char i dy -
plom. Na stęp nie Pre zes PZD oraz pre zes OZ Po znań Zdzi -
sław Śli wa uho no ro wa li 28 dział kow ców zło ty mi,
srebr ny mi oraz brą zo wy mi od zna cze nia mi. Na to miast
czło nek Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu Zdzi sław
Stan ko wiak po da ro wał dział kow com pa miąt ko wy me dal.
Na gro dze ni zo sta li tak że dział kow cy, któ rzy bra li udział w
kon kur sie na naj ład niej szą dział kę re kre acyj ną oraz owo -
co wo -wa rzyw ną. Na gro dy 15 lau re atom wrę czył pre zes
Syl we ster Zdro jak i je go za stęp ca Ta de usz Ce giel ski. 

Pod czas ju bi le uszu przy go to wa no tak że wie le atrak cji 
i za baw dla naj młod szych. Dla do ro słych przy go to wa no
na to miast po czę stu nek. Za wszyst kie te atrak cje go ście nie
mu sie li pła cić. Pre zes ogrodu Syl we ster Zdro jak ma na -
dzie ję, że dział kow cy otrzy ma ją w koń cu sta bil ne pra wo,
któ re po zwo li im na świę to wa nie ko lej nych ju bi le uszy.
Jak po ka za ła uro czy stość są one bar dzo po trzeb ne i po zy -
tyw nie od bie ra ne przez dział kwo ców, cze go naj lep szym
po twier dze niem by ła fre kwen cja.

MZ

7. 30 lat Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pod La sem” w Koƒ skich 

W ma low ni czej sce ne rii Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w
Siel pi nad je zio rem wśród świer ków w drew nia nej al tan -
ce w piąt ko we po po łu dnie 21 czerw ca 2013 ro ku spo tka -
li się dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
„Pod La sem” w Koń skich, aby uro czy ście świę to wać 30-
le cie po wsta nia swo je go ogro du. 

Wi ce pre zes Za rzą du ROD Pan An drzej Je dy nak, ko or -
dy na tor wszel kich prac zwią za nych z or ga ni za cją ju bi le -
uszu, po wi tał wszyst kich ze bra nych: użyt kow ni ków
dzia łek oraz za pro szo nych go ści w oso bach: dwóch Za -
stęp ców Bur mi strza Mia sta i Gmi ny w Koń skich Pa na
Jac ka Ma te rę i Pa na Krzysz to fa Ja siń skie go oraz Prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Pa na Zbi gnie wa Ko wal -
czy ka, a tak że ko nec kie go Pre ze sa Za rzą du ROD „Oa za”
Pa na Jó ze fa Gąsz cza. Z ra mie nia Okrę go we go Za rzą du

Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców na
ju bi le usz ROD sta wi li się Pre zes OZŚ PZD w Kiel cach
Pan Zyg munt Wój cik i Pa ni An na Gru dzień. 

Krót ką hi sto rię ogro du dział ko we go na kre ślił „se nior
dział ko wej spo łecz no ści” ROD „Pod La sem” w Koń skich
Pan Sta ni sław Dy ba ła, po czym dla 10 naj dłuż szych sta -
żem dział kow ców na gro dy rze czo we ufun do wa ne przez
UMiG w Koń skich wrę czy ła Pa ni Pre zes Za rzą du ogro du
Pa ni An na Tur lej ska. 

Z oka zji ju bi le uszu w imie niu Bur mi strza Mia sta i Gmi -
ny w Koń skich Pa na Mi cha ła Ci choc kie go oko licz no ścio -
wy dy plom dla Za rzą du ROD oraz ca łej spo łecz no ści
dział ko wej z po dzię ko wa nia mi oraz ży cze nia mi "dal szej
owoc nej dzia łal no ści, zdro wia, po myśl no ści, aby ko lej ne
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la ta ob fi to wa ły w sa tys fak cje i speł nie nie” prze ka zał Pan
Krzysz tof Ja siń ski – Za stęp ca Bur mi strza. Z ko lei Pre zy -
dium Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w Kiel cach ufun do wa ło pu char
oraz dy plom uzna nia, któ ry wrę czył Pre zes OZ Pan Zyg -
munt Wój cik gra tu lu jąc dział kow com pięk ne go ogro du i
za dba nych dzia łek, któ re z ro ku na rok pięk nie ją, dzię ki

ofiar nej pra cy użyt kow ni ków dzia łek i spo łecz nej pra cy
ko lej nych Za rzą dów ogro du.  Po ofi cjal nej czę ści spo tka -
nia dział kow cy za sie dli do wspól ne go sto łu i de gu sto wa -
li do mo we spe cja ły re gio nal nej kuch ni świę to krzy skiej.
Obok licz nych wspo mnień dział kow cy pod czas bie sia dy
roz ma wia li o przy szło ści ogro dów w Pol sce oraz ko lej -
nych eta pach po pra wy sta nu za go spo da ro wa nia ogro du.

An na Gru dzień

8. Ju bi le usz 30-le cia ROD „Pio truÊ” w Sty rzyƒ cu 

Dział kow cy z Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Pio -
truś” w Sty rzyń cu w dniu 29 czerw ca 2013 r. ro ku świę -
to wa li 30-le cie po wsta nia swo je go pięk ne go i uro kli we go
ogro du. W uro czy sto ściach ju bi le uszo wych udział wzię li
przed sta wi cie le władz Mia sta i Ra dy Gmi ny Bia ła Pod la -
ska oraz Pre zes OZ PZD w Lu bli nie – Pan Sta ni sław Cho -
dak, a tak że licz na spo łecz ność lo kal na. W swo ich
wy po wie dziach go ście za pro sze ni pod kre śla li ogrom ną
ro lę ja ką ogro dy dział ko we go speł nia ją w spo łe czeń stwie.
Gra tu lo wa li Za rzą do wi ogro du i dział kow com ma low ni -
czych dzia łek i za an ga żo wa nia w obro nę i wal kę o prze -
trwa nie ogro dów dla przy szłych po ko leń. Przed sta wi cie le
władz sa mo rzą do wych wy ra zi li swo je po par cie dla oby -
wa tel skie go pro jek tu usta wy o ROD i za pew ni li, że wi dzą
po trze bę dal sze go funk cjo no wa nia, roz wo ju ogro dów 

i Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za de kla ro wa li rów -
nież, wspar cie dzia łań po dej mo wa nych przez dział kow -
ców, by za po biec li kwi da cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go i spo koj nie w po czu ciu bez pie czeń stwa mo -
gli cie szyć się upra wą dział ki. Przy by li na uro czy stość ju -
bi le uszo wą dział kow cy wy sto so wa li do Pa na Pre mie ra
Do nal da Tu ska apel, w któ rym zwra ca ją się z proś bą o za -
cho wa nie ich sa mo rząd nej i de mo kra tycz nej or ga ni za cji
oraz przy ję cie roz wią zań praw nych w za pro po no wa nych
w oby wa tel skim pro jek cie. Po wy stą pie niach go ści 
i wspo mnie niach tych wszyst kich dział kow ców, dzię ki
któ rym świę to wa nie 30-le cia ist nie nia ROD „Pio truś” w
Sty rzyń cu by ło moż li we wy stą pił Re gio nal ny Ze spół
„Bar wi nek” ze Sty rzyń ca – Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Bia -
ła Pod la ska. 

Wie sław Tom czuk
Pre zes ROD „Pio truś”

9. 30 lat ogro du „Pod Gru szà”, tak jak 30 lat PZD w Pol sce

Peł na uro ku Krusz wi ca, le gen dar na sto li ca Pol ski pań -
stwa pia stow skie go, po ło żo na nad je zio rem Go pło po sia -
da pięć Ogro dów dział ko wych w tym naj więk szy Ogród
„Pod Gru szą” (sym bol her bu Krusz wi cy) li czą cy 257
dzia łek o po wierzch ni pra wie 10 ha. Nasz Ogród zo stał
za ło żo ny w ma ju 1983 r. na zie mi na le żą cej do PGR Ko -
byl ni ki- go spo dar stwo Szar lej. Zie mia by ła nie użyt kiem i
dzi kim wy sy pi skiem śmie ci. Zo sta ła prze ka za na na skarb
pań stwa, a na stęp nie Ogro do wi w użyt ko wa nie wie czy -
ste. Dzię ki du żej ak tyw no ści Za rzą du, człon ków Ogro du
i za an ga żo wa nia za kła dów pra cy Ogród na brał cha rak te -
ru użyt ko we go- re kul ty wa cja grun tu, ogro dze nia, wier ce -

nia stud ni, sieć ener ge tycz na, „Dom dział kow ca, dro gi do -
jaz do we, par kin gi, bu do wa al tan itp. Dziś Ogród stał się
wi zy tów ką Krusz wi cy. Po mi mo po ło że nia po za mia stem
jest te re nem spa ce rów i od wie dzin przez ro dzi ny i zna jo -
mych dział ko wi czów. Ostat ni mi la ty Ogród brał udział 
w kon kur sach „Wzo ro wy Ogród" Okrę gu byd go skie go
zaj mu jąc trze cie i dru gie miej sce. Dzia ła jąc, ja ko Ro dzin -
ny Ogród Dział ko wy PZD za wsze ak tyw nie po pie rał po -
li ty kę pro wa dzo ną przez Kra jo wą Ra dę PZD. Pra gnie my
do cze kać na stęp nych le ci ja ko Ogród Ro dzin ny i upięk -
szać je dla na stęp nych po ko leń.

Za rząd ROD „Pod Gru szą
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W dniu 27 czerw ca 2013 r. w War sza wie od by ło się XI
po sie dze nie Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ re mu prze wod ni czył Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Związ ku.

W po sie dze niu oprócz człon ków KR PZD udział wzię -
ły Ma ria Fojt – Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej PZD i Ol ga Ochry miuk – Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD oraz pre ze si Okrę go -
wych Za rzą dów PZD nie bę dą cy człon ka mi KR PZD: Pan
Sta ni sław Za wad ka – Wi ce pre zes Okrę go we go Za rzą du
Ma zo wiec kie go PZD oraz Pan Piotr Ga dzi kow ski – Pre -
zes Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło cław skie go PZD.

Pre zes PZD przed sta wił uczest ni kom po sie dze nia ak tu -
al ną sy tu ację Związ ku, od no sząc się przede wszyst kim do
spo tka nia dział kow ców z Pre mie rem RP, któ re od by ło się
w dniu 15 czerw ca 2013 w ROD „Wa szyng to na” w War -
sza wie oraz do zło żo nych de kla ra cji, iż pro jekt oby wa tel -
ski bę dzie ba zą przy szłej usta wy, a dział kow cy za cho wa ją
swo je wszyst kie pra wa i wła sną or ga ni za cję.  

Uczest ni cy po sie dze nia skie ro wa li list do Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, w któ rym wy ra zi li na dzie ję, że do trzy ma zło -
żo nych de kla ra cji i znaj dą one po kry cie w dal szych dzia -
ła niach. 

W dal szej czę ści pod su mo wa ne zo sta ły ma ni fe sta cje,
któ re od by ły się 5 czerw ca 2013 r. na te re nie ca łe go kra -

ju. Człon ko wie KR PZD uzna li, że ma ni fe sta cje po ka za -
ły jed ność i si łę dział kow ców i Związ ku, a spra wa przy -
szło ści ogro dów dział ko wych zo sta ła na gło śnio na w
ca łym kra ju. 

Pod czas po sie dze nia przed sta wio no in for ma cję do ty czą -
cą re ali za cji pla nów in we sty cji i re mon tów w ROD w ro -
ku 2012, in for ma cję na te mat wy ko rzy sta nia Fun du szu
Roz wo ju przez OZ w 2012 r. oraz in for ma cję na te mat sta -
nu po sia da nia in fra struk tu ry w ROD w 2012 r.

Kra jo wa Ra da PZD, na wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej PZD, za twier dzi ła spra woz da nie fi nan so we PZD
za 2012 r.  

W dys ku sji, pod czas któ rej wy mie nia no po glą dy na te -
mat ogól no pol skiej ma ni fe sta cji oraz dzia łań ja kie na le ży
obec nie po dej mo wać, wzię ło udział 13 osób: Pa ni Bar ba -
ra Ko rol czuk, Pan Ja nusz Mosz kow ski z OZ PZD we
Wro cła wiu, Pan Zdzi sław Śli wa z OZ PZD w Po zna niu,
Pan Mi chał Kraw czyk oraz Pan Jó zef No ski z OZ Ślą skie -
go PZD, Pa ni Iza be la Oże gal ska z OZ Łódz kie go PZD,
Pan Ta de usz Ja rzę bak z OZ PZD w Szcze ci nie, Pan Le -
szek Ko ne fał z OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD, Pan
Sta ni sław Za wad ka oraz Pan An to ni Ko strze wa z OZ Ma -
zo wiec kie go PZD, Pan Ma rian Pra czyk z OZ PZD w Pi -
le, Pan An drzej Boj ko z OZ Pod la skie go PZD oraz Pan
Cze sław Smo czyń ski z OZ PZD w Gdań sku.

VIII. Z PRAC KRAJOWEJ RADY PZD

• XI posiedzenie Krajowej Rady PZD

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Sytuacja działkowców, ogrodów i Związku:
a) ocena manifestacji w dniu 5 czerwca 2013 r.,
b) ocena skuteczności dotychczasowych działań,
c) informacja z prac podkomisji,
d) zadania Związku.
6. Ocena działalności mediów związkowych. Wnioski.
7. Wykonanie inwestycji w 2012 r.

8. Wykorzystanie Funduszu Rozwoju przez OZ 
w 2012 r.
9. Stan posiadania infrastruktury w ROD na koniec 2012 r.
10. Sprawozdanie finansowe PZD za 2012 r.
a) przedstawienie sprawozdania,
b) opinia Komisji Polityki Finansowej,
c) opinia i wnioski Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie posiedzenia. 

Krajowa Rada wybrała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Wincenty Kulik – Sudecki 
Przewodniczący

2. Józef Noski – Śląski
3. Jan Gwóźdź – Zielona Góra

4. Barbara Kokot – Bydgoszcz
5. Agnieszka Sycz – Podkarpacki
6. Halina Kmieciak – Małopolski
7. Sylwester Chęciński – Poznań
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oraz § 150 ust. 2 pkt 14, po sta na wia:
§ 1

Utwo rzyć ga ze tę dział ko wą pt. „Zie lo na Rzecz po spo li -
ta” i zgło sić ją do re je stra cji w Są dzie Okrę go wym.

§ 2
1. Pre zes PZD po wo ła ze spół re dak cyj ny ga ze ty.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD okre śli:
1) Czę sto tli wość wy da wa nia ga ze ty i jej ob ję tość.
2) Za sa dy wy da wa nia, fi nan so wa nia oraz dys try bu cji

ga ze ty.
3) Na kład i spo sób dys try bu cji.

§ 3
1. Kosz ty wy da wa nia i dys try bu cji ga ze ty po kry wa Kra -

jo wa Ra da PZD ze środ ków bu dże to wych.
2. W ra mach ga ze ty mo gą być wkład ki lub stro ny po -

świę co ne okrę gom lub re gio nom na koszt od po wied niej
jed nost ki, bądź jed no stek.

§ 4
Kie run ki pro gra mo we ga ze ty sta no wią za łącz nik do ni -

niej szej uchwa ły
§ 5

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

Dwa wy da nia ma te ria łu in for ma cyj ne go „Zie lo na
Rzecz po spo li ta” – Na wal ne ze bra nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych Wio sna 2013 i Na na ra dy i spo tka nia
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych Wio sna/La to 2013,
któ re zo sta ły roz pro wa dzo ne wśród dział kow ców, spo -
tka ły się z bar dzo po zy tyw nym przy ję ciem. Za pre zen to -
wa no w nich ma te ria ły in for ma cyj ne do ty czą ce
naj waż niej szych wy da rzeń, kie ru jąc się za sa dą aby dział -
ko wiec wie dział wię cej.  Dział kow cy ocze ki wa li wła śnie
na ta ką for mę prze ka zu naj waż niej szych in for ma cji na
te mat pro ble mów w ogro dach oraz sy tu acji ogro dów i
Związ ku. Szcze gól nie obec nie, gdy wa żą się lo sy dal -
sze go ist nie nia ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra -
ju, ko niecz ne jest szyb kie do cie ra nie z rze tel ną
in for ma cją do dział kow ców. 

Oka zjo nal ne wy da nia po wyż szych ma te ria łów in for ma -
cyj nych wy szły na prze ciw ocze ki wa niom dział kow ców,
dla te go Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne utwo rze -
nie ga ze ty dział ko wej pt. „Zie lo na Rzecz po spo li ta” i cy -
klicz ne jej wy da wa nie.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 7 pkt 1

• Uchwa∏y

UCHWAŁA Nr 1/XI/2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 r.
w spra wie wy da wa nia ga ze ty dział ko wej „Zie lo na Rzecz po spo li ta”

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 1 /XI/2013 

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 27 czerw ca 2013 r.

Kie run ki pro gra mo we ga ze ty „Zie lo na Rzecz po spo li ta”

I. CELE

1. Pro mo wa nie idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce i upo wszech nia nie wie dzy na te mat ro li i zna cze -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych w spo łe czeń stwie.

2. Ga ze ta ma być dla dział kow ców waż nym i cen nym

miej scem po zy ski wa nia rze tel nych in for ma cji.
3. Po ru sza ne bę dą wszyst kie waż ne dla dział kow ców te -

ma ty, zwłasz cza do ty czą ce roz wo ju ak tu al nej sy tu acji
ogro dów i Związ ku.
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4. „Zie lo na Rzecz po spo li ta” w swych za ło że niach ma
się przy czy niać do wy ja śnia nia i roz wią zy wa nia wie lu
pro ble mów, wąt pli wo ści wy stę pu ją cych w ogro dach.

5. Za da niem ga ze ty bę dzie pro mo cja osób, któ re wal -
czą o in te re sy dział kow ców i ogro dów.

6. Ce lem ga ze ty bę dzie bu do wa nie po czu cia wspól no ty
wśród dział kow ców.

7. Ga ze ta po win na być obiek tyw na w przed sta wia niu
te ma tów i for mu ło wa niu wnio sków. 

8. Głów ny mi ad re sa ta mi ga ze ty bę dą dział kow cy.
9. Na czel ną za sa dą bę dzie: „by każ dy dział ko wiec wie -

dział wię cej”.

II. ZAŁOŻENIA

1. Za kła da się sze ro ką współ pra cę z Okrę ga mi, Ro dzin -
ny mi Ogro da mi Dział ko wy mi, Za rzą da mi, Ko mi sja mi
Sta tu to wy mi, dział kow ca mi, a tak że spo łe czeń stwem.

2. Prze wi du je się wy da wa nie wkła dek i stron po świę -
co nych Okrę go wym Za rzą dom i re gio nom. Bę dzie się to
od by wa ło na koszt da nej jed nost ki.

III. ZAGADNIENIA, KTÓRE CHCEMY
PORUSZAĆ 

1. Pu bli ko wa ne bę dą tek sty in for ma cyj ne, a tak że opi -
nie, ko men ta rze, wy wia dy.

2. Pro pa go wa ne bę dą in for ma cje z dzia łal no ści ogro -
dów i Związ ku na rzecz spo łe czeń stwa, ta kie jak:

– ogro dy otwar te,
– wcza sy na dział kach,
– zwie dza nie ogro dów,
– wy sta wy ple ne ro we,
– współ pra ca z do ma mi se nio rów, do ma mi dziec ka itp.

3. Przed sta wia ne bę dą in for ma cje na te mat ogrod nic twa
dział ko we go w Eu ro pie i na świe cie. 

4. Prze ka zy wa ne bę dą in for ma cje na te mat naj lep szych
roz wią zań praw nych dla ogro dów.

5. Pro mo wa ne bę dą in for ma cje do ty czą ce roz wo ju ogro -
dów dział ko wych w Pol sce. Ak cen to wa ne bę dzie du że za -
in te re so wa nie dział ka mi wśród lu dzi mło dych.

6. Po dej mo wa ne bę dą te ma ty rosz czeń do ogro dów, po -
nie waż w tej dzie dzi nie ist nie je wie le nie spra wie dli wo ści.
Prak ty ka po ka zu je, że nie cho dzi o na pra wia nie krzywd,
ale do gło su do cho dzą lu dzie nie uczci wi, gru py in te re su,
któ rzy sta ra ją się wzbo ga cić kosz tem dział kow ców i
miesz kań ców miast.

7. Du żo miej sca po świę co ne go bę dzie in for ma cjom 
z ogro dów i struk tur Związ ku. Przed sta wia ne bę dą za rów -
no in for ma cje po zy tyw ne, jak i kry tycz ne.

9.  Przed sta wia ne bę dą in for ma cje na te mat te go, jak po -
strze ga ne są ogro dy i Zwią zek w me diach.

10. We współ pra cy z wy daw nic twem „dział ko wiec” pu -
bli ko wa ne bę dą po ra dy ogrod ni cze. 

11. We współ pra cy z dzia łem praw nym, pu bli ko wa ne
bę dą po ra dy praw ne.

IV. PRIORYTETY

1. Na czel ną za sa dą bę dzie kie ro wa nie się pra wem 
i praw dą.

2. Do cie ra nie do dział kow ca szyb ko i re gu lar nie z waż -
ny mi in for ma cja mi.

3. Ga ze ta bę dzie otwar tym fo rum dla dział kow ców i je -
go struk tur. 

4. Ga ze ta ma bu do wać po czu cie wspól no ty wśród dział -
kow ców. 

Ko mu ni kat Kra jo wej Ra dy PZD
w spra wie in fra struk tu ry w ROD

W związ ku z art. 42 pro jek tu usta wy PO o ogro dach
dział ko wych, któ ry za kła da ko mu na li za cję i na cjo na li za -
cję ma jąt ku PZD, Kra jo wa Ra da PZD po sta no wi ła zba -
dać, ja kim ma jąt kiem dys po nu ją za rzą dy ROD. Ce lem
ba da nia by ło usta le nie skut ków pro jek tu usta wy PO i udo -
ku men to wa nie, ile stra cą Zwią zek i dział kow cy po wej -
ściu w ży cie pro jek tu usta wy PO.

W ba da niu wzię ło udział 4866 ROD o pow. 42 011,66
ha i licz bie dzia łek 960 600, co sta no wi 98,72% wszyst -
kich ROD, 96,91% pow. wszyst kich ROD i 99,51%
wszyst kich dzia łek w ROD. Ba da niem nie ob ję to tyl ko
ogro dów, bę dą cych w trak cie li kwi da cji. Zo sta ły zin wen -

ta ry zo wa ne bu dyn ki i po zo sta ła in fra struk tu ra ogro do wa,
bę dą ca w dys po zy cji za rzą dów ROD. 

Je że li cho dzi o bu dyn ki, bę dą ce w dys po zy cji za rzą -
dów ROD to ba da nie wy ka za ło, że:
� na te re nie ROD znaj du je się 5081 bu dyn ków, z cze -

go 2027 (40%) to do my dział kow ca i świe tli ce, 848 (17%)
to bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne, a 2206 (43%) to bu dyn ki go -
spo dar cze i ma ga zy no we. 
� do my dział kow ca i świe tli ce, wy stę pu ją na te re nie

1998 ROD czy li 41,06% wszyst kich ROD. 
� bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne wy stę pu ją na te re nie 848

ROD, co sta no wi 17,43% wszyst kich ROD. 
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� naj wię cej na te re nie ROD znaj du je się bu dyn ków go -
spo dar czych i ma ga zy no wych. Wy stę pu ją one w 2206
ROD, co sta no wi 45,33% wszyst kich ROD. 
� łącz nie wszyst kie bu dyn ki ma ją po wierzch nie za bu -

do wy 412 112,14 m2 i po wierzch nie użyt ko wą 375 088,35
m2. Naj więk szy udział w tej po wierzch ni zaj mu ją do my
dział kow ca i świe tli ce – 290 791,33 m2 pow. za bu do wy 
i 265 138, 90 m2 pow. użyt ko wej, na stęp nie bu dyn ki go -
spo dar cze i ma ga zy no we – 83 233,18 m2 pow. za bu do wy
i 75 741,99 m2 pow. użyt ko wej. Zaś bu dyn ki ad mi ni stra -
cyj ne ma ją 38 087,63 m2 pow. za bu do wy i 34 207,46 m2

pow. użyt ko wej. 
�więk szość bu dyn ków po ło żo nych jest w znacz nej od -

le gło ści od dro gi pu blicz nej. W przy pad ku do mów dział -
kow ca, świe tlic i bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych są to
sto sun ko wo nie du że róż ni ce (ok. 54% tych bu dyn ków po -
ło żo na jest w znacz nej od le gło ści od dro gi pu blicz nej, po -
zo sta łe 46% zlo ka li zo wa nych jest wzdłuż dro gi).
Naj więk sze dys pro por cje wy stę pu ją w przy pad ku bu dyn -
ków go spo dar czych i ma ga zy no wych, gdzie tyl ko 1/3 gra -
ni czy z dro gą pu blicz ną. 

Po za bu dyn ka mi na te re nie ROD znaj du je się rów nież
na stę pu ją ca in fra struk tu ra ogro do wa:
� Ogro dze nie o łącz nej dłu go ści 9 663169 mb znaj du -

je się na te re nie 4692 ROD, co sta no wi 96,42% wszyst -
kich ROD.
� Sieć ener ge tycz na o łącz nej dłu go ści 5 858 357 mb

znaj du je się na te re nie 3200 ROD, co sta no wi 65,76%
wszyst kich ROD.
� Sieć wo do cią go wa o łącz nej dłu go ści 7 632 076 mb

znaj du je się na te re nie 3555 ROD, co sta no wi 73,06%

wszyst kich ROD.
� Stud nie ko pa ne w łącz nej licz bie 16 302 sztuk znaj -

du ją się na te re nie 1311 ROD, co sta no wi 26,94% wszyst -
kich ROD.
� Stud nie abi syn ki w łącz nej licz bie 36 283 sztuk znaj -

du ją się na te re nie 729 ROD, co sta no wi 14,98 % wszyst -
kich ROD.
➢ Stud nie głę bi no we w łącz nej licz bie 2901 sztuk znaj -

du ją się na te re nie 848 ROD, co sta no wi 17,43 % wszyst -
kich ROD.
� Dro gi i ale je ogro do we (urzą dzo ne) o łącz nej po -

wierzch ni 30 643 124 m2 znaj du ją się na te re nie 4574
ROD, co sta no wi 94 % wszyst kich ROD.
�Par kin gi w łącz nej licz bie 1822 zaj mu ją ce po wierzch -

nię 1 260 407 m2 znaj du ją się na te re nie 1418 ROD, co
sta no wi 29,14 % wszyst kich ROD.
� Me lio ra cje i od wod nie nia o łącz nej po wierzch ni 

5 436 304 m2 zo sta ły wy ko na ne na te re nie 770 ROD, co
sta no wi 15,82 % wszyst kich ROD.
�Te re ny re kre acyj ne, pla ce za baw i ogród ki jor da now -

skie w łącz nej licz bie 1849 zaj mu ją ce po wierzch nię 1 359
107 m2 znaj du ją się na te re nie 1580 ROD, co sta no wi
32,47 % wszyst kich ROD.

Po wyż sze wy ni ki ba da nia jed no znacz nie po ka zu ją, że
na te re nie ogro dów dział ko wych znaj du je się ogrom ny
ma ją tek w po sta ci bu dyn ków i po zo sta łej in fra struk tu ry
ogro do wej. Nie bu dzi za tem żad nych wąt pli wo ści, że ce -
lem pro jek tu usta wy PO o ogro dach dział ko wych jest ode -
bra nie dział kow com in fra struk tu ry, któ ra zo sta ła zre a-
li zo wa na z ich środ ków wła snych, przy znacz nym za an ga -
żo wa niu cza su i pra cy. 

przy go to wa ła 
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD

W za łą cze niu:
1) Ta be la nr 2, obej mu je da ne do ty czą ce bu dyn ków, bę dą cych w dys po zy cji ROD.
2) Ta be la nr 3 obej mu je da ne do ty czą ce in fra struk tu ry ogro do wej, bę dą cej w dys po zy cji ROD.
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1 Bydgoszcz * 218 1714,6066 33 420 218 1704,3515 33505 121 124 18718,00 15579,00

2 Częstochowa 61 459,7865 8 927 61 459,7865 8 927 17 18 4702,00 4702,00

3 Elblàg 81 549,3806 10 648 81 549,3806 10 648 33 33 3625,23 3072,96

4 Gdaƒsk* 247 2326,9994 53 769 244 2349,1674 53 990 120 121 18579,60 16635,00

5 Gorzów Wlkp. 71 733,5903 16 488 71 733,5903 16 488 15 15 1294,35 1069,00

6 Kalisz 138 939,3943 21 305 138 939,3943 21 305 67 67 10045,72 8570,15

7 Koszalin 91 1130,4616 23 546 91 1130,4616 23546 29 29 2729,90 2353,30

8 Legnica* 167 1706,0013 39 109 167 1706,1723 39102 41 41 7396,40 7115,34

9 Lublin 179 1443,3220 33 209 179 1443,3220 33209 57 57 6138,00 5112,00

10 Łódzki 317 2074,2000 46 362 317 2074,2000 46362 70 71 13186,66 11825,82

11 Małopolski* 271 1495,2274 32 497 268 1493,7314 32565 101 103 12281,63 12594,38

12 Mazowiecki 501 3845,6326 85 976 501 3845,6326 85 976 160 160 11239,50 10547,40

13 Warminsko-Mazurski 176 1714,1454 40 112 176 1807,4805 40112 21 21 1643,60 1572,10

14 Opole 111 707,9852 40 333 111 1714,1454 40333 61 65 11263,00 9865,00

15 Piła 83 1567,6987 16 243 83 707.9852 16243 26 26 3273,00 3068,00

16 Podlaski 104 1054,9940 21 924 104 1054,9940 21924 49 50 3794,81 3844,28

17 Poznaƒ* 313 2744,3387 56 412 312 2723,1742 56527 165 168 18797,07 17020,07

18 Podkarpacki* 206 572,4201 34 876 153 933,4928 28220 66 66 4084,00 3719,85

19 Słupsk 25 2385,0789 12 235 25 572,4201 12235 16 16 1696,07 1839,20

LP OZ PZD Liczba ¸àczna ¸àczna Liczba ¸àczna ¸àczna
ROD powierzchnia liczba ROD powierzchnia liczba

ROD (ha) dzia∏ek ROD (ha) dzia∏ek
rodzinnych rodzin-

nnych

Dane dotyczàce ROD na terenie
OZ PZD (stan na 31.12.2012 r.) Dane przebadanych ROD

domy dzia∏kowca i Êwietlice                      

Tabela 2. Dane dotyczące budynków, będących w dyspozycji ROD

¸àczna powierzchnia
u˝ytkowa (m

2)

¸àczna powierzchnia
zabudowy (m

2)

Liczba (szt)

Liczba ROD
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Rodzaje budynków

¸àczna powierzchnia
u˝ytkowa (m

2)

¸àczna powierzchnia
zabudowy (m

2)

Liczba (szt)

Liczba ROD

odleg∏oÊç od  drogi
publicznej

-

w znacznej
odleg∏oÊci (szt)

wzd∏u˝ (szt

w znacznej
odleg∏oÊci (szt)

wzd∏u˝ (szt

w znacznej
odleg∏oÊci (szt)

wzd∏u˝ (szt

odleg∏oÊç od  drogi
publicznej

-

odleg∏oÊç od  drogi
publicznej

-

¸àczna powierzchnia
u˝ytkowa (m

2)

¸àczna powierzchnia
zabudowy (m

2)

Liczba (szt)

Liczba ROD

124 0 63 72 3374,00 2808,00 72 0 102 141 4942,00 4267,00 141 0

11 7 23 23 1169,00 1169,00 20 3 18 23 1388,00 1388,00 16 7

2 31 11 11 328,00 317,80 3 8 39 65 1412,90 1287,91 10 55

49 72 15 16 719,00 615,00 6 10 61 87 3292,50 2939,00 5 82

2 13 22 22 1086,96 901,00 8 14 42 49 2327,25 1892,00 8 41

11 56 30 30 1287,04 1101,76 5 25 74 74 3648,16 3209,76 10 64

5 24 29 11 530,90 457,70 1 10 41 53 1771,20 1526,90 8 45

21 20 54 54 1812,76 1673,17 26 28 82 105 2355,33 2117,80 27 78

9 48 53 53 1659,00 1400,00 6 47 70 70 2748,00 2259,00 2 68

41 30 57 58 2419,69 2029,75 20 38 77 93 3064,45 2695,52 30 63

40 63 24 24 898,44 755,16 8 16 98 131 5276,35 4972,50 33 98

99 61 51 51 3314,00 3071,30 32 19 29 30 1072,50 1019,80 10 20

8 13 1 1 481,00 475,00 1 0 57 57 2735,00 2602,59 37 20

27 38 19 20 1606,00 1450,00 11 9 66 105 4325,00 3906,00 32 73

20 6 33 35 1255,00 1143,00 21 14 40 45 1308,00 1248,00 19 26

31 19 13 13 628,75 493,40 6 7 45 52 1687,05 1604,95 23 29

6 162 22 22 740,06 658,06 1 21 146 202 6776,00 6290,00 5 197

2 64 20 20 863,00 787,00 1 19 51 51 1471,00 1274,89 2 49

1 15 3 3 60,00 60,00 0 3 4 4 135,00 135,00 0 4

                                                    budynki administracyjne budynki godpodarcze i magazynowe
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1 Bydgoszcz* 218 1714,6066 33 420 218 1704,3515 33505 218 27 4772 200 34 9525 200

2 Cz´stochowa 61 459,7865 8 927 61 459,7865 8 927 61 82614 54 85596 56

3 Elblàg 81 549,3806 10 648 81 549,3806 10 648 80 98404 25 24075 69

4 Gdaƒsk* 247 2326,9994 53 769 244 2349,1674 53 990 239 1188336 167 477167 191

5 Gorzów Wlkp. 71 733,5903 16 488 71 733,5903 16 488 69 135306 45 42282 58

6 Kalisz 138 939,3943 21 305 138 939,3943 21 305 136 189186 121 231158 119

20 Sudecki * 143 2585,6253 55 872 143 2444,4652 57204 74 74 10682,60 13018,60

21 Szczecin 172 4019,0300 52 462 172 2585,6253 52462 102 102 15009,03 13305,99

22 Âlàski* 627 822,2067 98 163 625 4016,7643 98115 352 362 78586,00 69621,00

23 Âwi´tokrzyski 79 1189,9858 18 863 79 822,2067 18863 20 20 3879,00 3316,00

24 Torunsko-Włocławski 200 1807,4805 25 173 199 1165,1330 24745 78 78 6508,00 6480,00

25 Wrocław 226 2354,8697 58 273 226 2354,8697 58273 112 115 17145,67 15014,65

26 Zielona Góra * 122 1405,6990 29131 122 1387,6538 29721 25 25 4492,50 4277,80

SUMA 4929 43350,1606 965 328 4866 42011,6155 960600 1998 2027 290791,33 265138,90

Objaśnienia
* OZ PZD Bydgoszcz - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie wynikła z rozbieżności danych w Rejestrze ROD,
ujawnionych podczas ich uzgadniania
OZ PZD w Gdańsku - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynika z trwających i nierozliczonych

likiwdacji ROD
* OZ PZD Legnica - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z badania stanu prawnego ROD

przez OZ PZD na dzień 16.05.13 r.
OZ PZD Małopolski - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z badania stanu prawnego

ROD przez OZ PZD na dzień 28.02.13 r.

Tabela 3. Dane dotyczące infrastruktury ogrodowej, będącej w dyspozycji ROD

LP OZ PZD Liczba ¸àczna ¸àczna Liczba ¸àczna ¸àczna
ROD powierzchnia liczba ROD powierzchnia liczba ogrodzenia sieç sieç

ROD (ha) dzia∏ek ROD (ha) dzia∏ek energetyczna wodo-
rodzinnych rodzinnych ciàgo-

wa

Liczba ROD

W
ielkoÊç (mb)

Liczba ROD

W
ielkoÊç (mb)

Liczba ROD

Dane dotyczàce ROD na terenie
OZ PZD (stan na 31.12.2012 r.)

Dane przebadanych ROD
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OZ Podkarpacki - badaniem nie objęto ogrodów krośnieńskich
OZ PZD Poznań - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z bieżących zmian w 2013 roku,

nie uwzględniono również nowopowstającego ROD „Euro 2012” w Poznaniu
OZ PZD Sudecki - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z rozbieżności danych w

Rejestrze ROD ujawnionych podczas ich uzgadniania
OZ PZD Śląski - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD badaniem nie objęto 2 ROD: ROD „Reneta” - ogród zlikwidowany i ROD

„Relaks” - ogród opuszczony, niefunkcjonujący
OZ PZD Zielona Góra - różnica w stanie organizacyjnym wynika z likwidacji części ROD" „Oaza" w Żarach, „Przylesie” 

w Sulechowie, „Zamecko” w Świebodzinie (GDKiA uchyla się od przejęcia zlikwidowanego terenu aktem notarialnym)

Rodzaje infrastruktury ogrodowej

ogrodowe odwodnienia (zabaw, ogródki jordanowskie)

40 0738 37 162 0 0 84 104 218 164 2541 163 173 8 7779 4 4 182 138 179 11 0989 

98385 16 238 4 76 6 8 61 379028 20 20 20502 11 69601 23 23 11 153   

104720 27 191 2 19 5 9 80 960306 15 26 12214 7 34928 32 32 10 847   

514092 29 1041 25 569 80 88 239 2456036 48 48 53916 130 132314 59 59 44 359   

189049 2 7 1 52 23 30 71 211 12 12 5171 1 3 6 6 1 880   

239039 390 469 8 48 36 44 136 796785 76 87 86261 44 1342434 74 78 65 268   

36 38 25 25 1866,00 1764,00 13 12 85 85 4462,60 4235,60 36 49

86 16 21 21 1057,93 801,30 18 3 48 55 2683,29 2158,07 48 7

167 195 111 112 5161,00 4855,00 27 85 265 309 13073,00 12086,00 92 217

17 3 28 28 953,00 870,00 9 19 17 19 603,00 547,00 13 6

40 38 9 9 311,00 311,00 4 5 45 45 1929,00 1929,00 26 19

72 43 68 71 3043,33 2931,86 45 26 134 183 6330,20 5832,30 81 102

18 7 43 43 1462,77 1308,20 28 15 54 73 2416,40 2317,40 29 44

945 1082 848 848 38087,63 34207,46 392 456 1790 2206 83233,18 75741,99 743 1463

studnie drogi, aleje parkingi melioracje, tereny rekreacyjne (place
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7 Koszalin 91 1130,4616 23 546 91 1130,4616 23546 90 537107 13 26111 69

8 Legnica* 167 1706,0013 39 109 167 1706,1723 39102 167 334636 92 202778,5 123

9 Lublin 179 1443,3220 33 209 179 1443,3220 33209 176 267249 106 72363 149

10 Łódzki 317 2074,2000 46 362 317 2074,2000 46362 193 307426 155 301073 180

11 Małopolski* 271 1495,2274 32 497 268 1493,7314 32565 191 302743 150 236665 147

12 Mazowiecki 501 3845,6326 85 976 501 3845,6326 85 976 497 1047512 326 708123 304

13 Warmiƒsko-Mazurski 176 1714,1454 40 112 176 1807,4805 40112 173 299591 165 156452 161

14 Opole 111 707,9852 40 333 111 1714,1454 40333 111 339852 66 154986 71

15 Piła 83 1567,6987 16 243 83 707.9852 16243 83 121817 61 120188 57

16 Podlaski 104 1054,9940 21 924 104 1054,9940 21924 104 156164 78 175096 83

17 Poznaƒ* 313 2744,3387 56 412 312 2723,1742 56527 312 467000 247 575100 228

18 Podkarpacki * 206 572,4201 34 876 153 933,4928 28220 144 199510 80 137172 85

19 Słupsk 25 2385,0789 12 235 25 572,4201 12235 25 82171 13 33674 18

20 Sudecki* 143 2585,6253 55 872 143 2444,4652 57204 141 557616 78 128493 90

21 Szczecin 172 4019,0300 52 462 172 2585,6253 52462 246 431535 97 265465 180

22 Âlàski* 627 822,2067 98 163 625 4016,7643 98115 623 977893 519 902458 578

23 Âwi´tokrzyski 79 1189,9858 18 863 79 822,2067 18863 76 138720 32 30650 56

24 Toruƒsko-Włocławski 200 1807,4805 25 173 199 1165,1330 24745 190 281062 111 188557 120

25 Wrocław 226 2354,8697 58 273 226 2354,8697 58273 226 584516 118 124583,49 73

26 Zielona Góra 122 1405,6990 29131 122 1387,6538 29721 121 260432 81 108566 90

SUMA 4929 43350,1606 965 328 4866 42011,6155 960600 4692 9663169 3200 5858357 3555

Objaśnienia
* OZ PZD Bydgoszcz - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie wynikła z rozbieżności danych w Rejestrze ROD,
ujawnionych podczas ich uzgadniania
OZ PZD w Gdańsku – zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynika z trwających i nierozliczonych

likiwdacji ROD
OZ PZD Legnica – zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z badania stanu prawnego ROD

przez OZ PZD na dzień 16.05.13 r.
OZ PZD Małopolski – zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z badania stanu prawnego

ROD przez OZ PZD na dzień 28.02.13 r.
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OZ Podkarpacki – badaniem nie objęto ogrodów krośnieńskich
OZ PZD Poznań - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z z bieżących zmian w 2013  roku,

nie uwzględniono również nowopowstającego ROD „Euro 2012” w Poznaniu
OZ PZD Sudecki - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD różnica w stanie organizacyjnym wynikła z rozbieżności danych 

w Rejestrze ROD ujawnionych podczas ich uzgadniania
OZ PZD Śląski - zgodnie z oświadczeniem OZ PZD badaniem nie objęto 2 ROD: ROD „Reneta” - ogród zlikwidowany i ROD

„Relaks” - ogród opuszczony, niefunkcjonujący.
OZ PZD Zielona Góra - różnica w stanie organizacyjnym wynika z likwidacji części ROD „Oaza” w Żarach, „Przylesie” 

w Sulechowie, „Zamecko” w Świebodzinie (GDKiA uchyla się od przejęcia zlikwidowanego terenu aktem notarialnym)

277309 0 0 0 0 26 33 89 1041664 2 2 1490 2 3000 27 40 24 578   

314118 44 326 26 180 35 55 167 1495749 52 61 53274 14 429367 84 94 73 107   

283126 52 302 46 227 28 29 179 1280830 55 55 12818 27 54276 128 128 60 272   

332462 22 318 9 73 44 47 170 1024731 79 143 114979 12 722342 58 81 84 450   

206326 67 427 21 217 37 61 166 717292 61 69 43623 24 72887 55 56 51 714   

543875 75 515 148 11529 131 1862 494 1499527 196 331 130116 121 105899 83 193 54 197   

339488 0 0 31 31 40 45 174 1713855 10 18 2971 10 3064 11 11 5 420   

160959 39 979 21 342 22 62 111 1151953 41 90 54211 31 71338 36 47 52 970   

148989 10 142 18 252 15 17 83 655728 31 40 30818 11 543515 71 79 102 516   

226810 33 308 6 127 28 91 96 725832 40 40 51462 30 430781 40 42 41 028   

549900 159 4456 109 4897 18 41 312 2261000 8 8 13700 3 50800 173 173 156 750   

144790 63 1025 38 1676 16 45 121 727509 57 77 22167 19 35915 28 52 25 818   

101039 0 0 0 0 14 17 21 84975 13 14 16600 1 10000 9 9 6 000   

271476 35 216 11 54 20 38 138 792156 48 48 16439 45 32460 35 35 14 332   

493347 12 635 22 376 25 35 232 1838374 57 105 83364 46 69128 41 43 23 597   

1034470 38 44 7 9 16 17 624 3317245 171 183 164323 106 98036 173 186 157 657   

97819 3 15 2 7 6 6 79 663794 25 33 25751 10 432350 43 50 54 925   

189592 8 12 0 0 23 25 166 953852 24 25 9756 15 12981 9 9 4 813   

121616 116 3319 136 11937 28 43 226 1777152 112 112 145303 46 674703 107 107 94 186   

248543 34 1155 38 3585 42 49 121 684998 2 2 1400 0 0 37 37 26 281   

7632076 1311 16302 729 36283 848 2901 4574 30643124 1418 1822 1260407 770 5436304 1580 1849 1 359 107   
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Kra jo wa Ra da PZD po do ko na niu ana li zy w za kre sie
prze pro wa dzo nych w 2012 in we sty cji i re mon tów 
w ROD, jak rów nież po zba da niu wy ko rzy sta nia przez OZ
PZD środ ków Fun du szu Roz wo ju na od twa rza nie ROD
oraz bu do wę i re mon ty in fra struk tu ry w ROD w 2012 ro -
ku, stwier dza iż na te re nie ca łe go kra ju, w ba da nym okre -
sie, na 4 941 ro dzin nych ogro dów dział ko wych pla na mi
in we sty cji i re mon tów zo sta ło ob ję tych 1 707 ogro dów,
co sta no wi 35 % wszyst kich ROD w Pol sce. Łącz nie za -
pla no wa no 2 319 za dań in we sty cyj no-re mon to wych.

Z po wyż szych za pla no wa nych za dań okrę go we za -
rzą dy PZD wy ko na ły 1 983 za dań in we sty cyjno-re -
mon to wych w 1 515 ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych. Za tem w rze czy wi sto ści za da nia mi in we sty -
cyj no-re mon to wy mi ob ję to 31% wszyst kich ROD.
Łącz nie okrę go we za rzą dy zre ali zo wa ły za pla no wa ne
za da nia w 85%. War tość wszyst kich zre ali zo wa nych
za dań in we sty cyj nych i re mon to wych wy nio sła 46 653
804 zł. 

Za da nia po le ga ją ce na re mon tach i mo der ni za cji ist nie -
ją cej in fra struk tu ry tech nicz nej wy ko na no na łącz ną kwo -
tę 31 229 379 zło te, zaś na za da nia zwią za ne z bu do wą
no wej in fra struk tu ry w ROD wy dat ko wa no środ ki w wy -
so ko ści 15 424 425 zło tych. W 99% za da nia in we sty cyj -
no - re mon to we zo sta ły zre ali zo wa ne przy udzia le środ-
ków fi nan so wych: ROD, okrę go wych za rzą dów PZD 
i Kra jo wej Ra dy PZD, a je dy nie w 1% za da nia zo sta ły sfi -
nan so wa ne ze środ ków ze wnętrz nych, po cho dzą cych
przede wszyst kim z do ta cji od jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go.

W ba da nym okre sie wy bu do wa no bądź wy re mon to wa -
no na stę pu ją cą in fra struk tu rę w ROD:

• 122 135 m² ogro dzeń, 
• 285 bram i fur tek,
• 66 hy dro for ni i in nych urzą dzeń,
• 82 pom py wod ne,
• 489 punk tów czer pal nych wo dy, 
• 127 694 mb sie ci wo do cią go wej,
• 157 319 mb sie ci ener ge tycz nej, 
• 72 010 m² dróg i alej ogro do wych, 
• w 522 ROD wy ko na no pra ce re mon to wo – in we sty -

cyj ne w do mach dział kow ca i bu dyn kach ad mi ni stra cyj -
nych, 

• 4 760 m² pa sów zie le ni, 567 mb ka na li za cji sa ni tar nej
i 13 sa ni ta ria tów,

• 1 840 m² ogro dów jor da now skich i pla ców za baw.

Po za ww. pra ca mi, zre ali zo wa no sze reg in nych za dań o
cha rak te rze in we sty cyj no -re mon to wym, ta kich jak: bu do -
wa ro wów od wad nia ją cych, wy ko na nie no wych ta blic in -
for ma cyj nych, a tak że przy ję cie no wych pla nów za go spo-
da ro wa nia ogro dów. 

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, iż prze pro wa dzo ne ba -
da nie w za kre sie wy ko rzy sta nia środ ków Fun du szu Roz -
wo ju na od twa rza nie ROD oraz bu do wę i re mon ty in fra-
struk tu ry w ROD w 2012 ro ku wy ka za ło, iż okrę go we za -
rzą dy PZD wy ko rzy sta ły za le d wie 25% środ ków znaj du -
ją cych się na kon tach OZ PZD na po cząt ku 2012 ro ku 
i wpły wów w cią gu ro ku.

Kra jo wa Ra da Polskiego Związku Działkowców stwier -
dza, iż naj więk sze wy ko rzy sta nie środ ków w sto sun ku do
te go czym okrę go we za rzą dy PZD dys po no wa ły na po -
czą tek 2012 ro ku wraz z wpły wa mi w cią gu ro ku, za no to -
wa ły ta kie OZ PZD jak: OZ PZD w Pi le – 78%, OZ PZD
w Szcze ci nie i OZ PZD w Po zna niu 61 %, OZ Łódz ki
PZD – 60%, OZ PZD w Ka li szu i OZ PZD w Czę sto cho -
wie – 59%. Nie wie le po nad 50 % zgro ma dzo nych środ -
ków wy ko rzy sta ły OZ PZD w Ko sza li nie i OZ To ruń sko
– Wło cław ski. Na to miast naj mniej środ ków z Fun du szu
Roz wo ju wy dat ko wa ły Okrę go we Za rzą dy PZD: Ślą ski 
– 25%, w Gdań sku i OZ Świę to krzy ski PZD – 15%, OZ
PZD w Lu bli nie – 9 % i OZ Ma zo wiec ki PZD – 4%.

Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, iż w 2012 ro ku okrę go -
we za rzą dy PZD prze zna czy ły łącz nie 14 021 192,18 zł
na do ta cje dla ROD. Po wyż sza kwo ta sta no wi 72% ca -
łe go wy ko rzy sta nia środ ków z FR w 2012 ro ku. Jed nak -
że bio rąc pod uwa gę łącz ną su mę, któ rą dys po no wa ły
okrę go we za rzą dy PZD (środ ki znaj du ją ce się na kon -
tach FR na po cząt ku 2012 ro ku i środ ki zgro ma dzo ne
w cią gu ro ku), kwo ta ta sta no wi za le d wie 18%. 

W 2012 ro ku okrę go we za rzą dy Polskiego Związku
Działkowców udzie li ły do ta cje dla 1 182 ROD na do fi -
nan so wa nie 1 238 za dań, z cze go 164 026,09 zł dla 
13 ROD zo sta ło przy zna nych ja ko do ta cje, w związ ku 
z od bu do wą in fra struk tu ry ogól nej znisz czo nej po po wo -
dzi. Po zo sta łe do ta cje dla 1 169 ROD na łącz ną kwo tę 
w wy so ko ści 13 857 166,09 zł by ło przy zna nych przez
okrę gi ja ko do ta cje na re mon ty i mo der ni za cje in fra struk -
tu ry w ra mach za dań przy ję tych do re ali za cji przez wal ne
ze bra nia człon ków w ROD. 

Kra jo wa Ra da PZD od lat pro mu je ko niecz ność do ko -
ny wa nia zmian in we sty cyj no – re mon to wych w ro dzin -
nych ogro dach 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

UCHWAŁA NR 2/XI/2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 r.
w spra wie przy ję cia kie run ków dzia łań zmie rza ją cych do zmo der ni zo wa nia i uno wo cze śnie nia

in fra struk tu ry w ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz efek tyw ne go wy ko rzy sta nia przez OZ PZD
środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD
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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. 

Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka zu ją, iż wie le za rzą dów
ROD przy stą pi ło do re ali za cji za dań in we sty cyj no re mon -
to wych. Jed nak że w dal szym cią gu ich ilość i za kres jest
nie wy star cza ją cy w sto sun ku do po trzeb. Za da nia mi in -
we sty cyj no-re mon to wy mi ob ję to je dy nie 31% wszyst kich
ROD.

Rów nież po moc ze stro ny Skar bu Pań stwa i jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go jest co raz mniej sza. W 2011 ro -
ku wy nio sła ona bo wiem 2% ogól nej war to ści za dań. Na -
to miast w 2012 ro ku za le d wie 1% środ ków fi nan so wych
po cho dzi ło z ze wnętrz nych źró deł.

Ko lej ną przy czy ną, któ ra wpły nę ła na ta ką sy tu ację jest
fakt, iż okrę go we za rzą dy Polskiego Związku Dział-
kowców nie w peł ni wy ko rzy stu ją moż li wo ści Fun du szu
Roz wo ju ROD. Wie le okrę go wych za rzą dów PZD prze -
trzy mu je środ ki, za miast prze zna czyć je na ce le, któ re wy -
ni ka ją z usta wy o ROD i ze sta tu tu.

De cy zją nr 4 Pre zy dium KR Polskiego Związku Dział-
kowców z dnia 14 mar ca 2012 r. w spra wie pre li mi na rzy
fi nan so wych Fun du szu Roz wo ju ROD na rok 2012 za de -
cy do wa no, że 75% środ ków znaj du ją cych się w okrę go -
wych za rzą dach PZD na Fun du szu Roz wo ju ROD po-
win no być za pi sa ne w pre li mi na rzu fi nan so wym na 2012
rok ja ko wy dat ki z prze zna cze niem na in we sty cje i re mon -
ty w ROD. Bio rąc pod uwa gę wy ko rzy sta nie tych środ -
ków na le ży uznać, iż mi mo ta kich za pi sów okrę go we
za rzą dy PZD prze zna czy ły na in we sty cje i re mon ty za le -
d wie 21 %, choć są i ta kie OZ PZD jak OZ Opol ski PZD
i OZ PZD w Pi le, któ re wy dat ko wa ły po nad 90% Fun du -
szu Roz wo ju ROD, któ ry mi dys po no wa ły na po czą tek
2012 ro ku. 

Kra jo wa Ra da Polskiego Związku Działkowców stwier -
dza rów nież, iż okrę go we za rzą dy PZD nie wy wią zu ją się
z prze ję tych na sie bie obo wiąz ków zwią za nych z za pew -
nie niem nie ru cho mo ści za mien nej, za ło że niem no we go
ogro du i od two rze niem urzą dzeń i bu dyn ków od po wia da -
ją cych ro dza jem urzą dze niom i bu dyn kom zli kwi do wa -
ne go ROD. 

Ma jąc na uwa dze po wyż sze Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców uzna je za prio ry te to we na stę pu ją -
ce za da nia dla wszyst kich struk tur Związ ku (KR PZD, OZ
PZD i za rzą dów ROD):

• prze zna cza nie środ ków z Fun du szu Roz wo ju ROD OZ
PZD w pierw szej ko lej no ści na na by wa nie grun tów i od -
twa rza nie na nich ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ -
re ule gły li kwi da cji, w sy tu acji gdy OZ PZD prze jął na

sie bie obo wią zek wy ni ka ją cy z art. 19 ust 2 usta wy o
ROD, bądź w sy tu acji gdy OZ PZD uzy skał od szko do wa -
nie za wy ga sze nie ty tu łu praw ne go do grun tów ROD przy
spe cu sta wach, 

• od twa rza nie in fra struk tu ry ogro do wej w tych ROD,
któ re ule gły czę ścio wej li kwi da cji,

• zwięk sze nie do fi nan so wa nia przez okrę go we za rzą dy
PZD za dań re mon to wo-in we sty cyj nych w ROD, w szcze -
gól no ści na bu do wę i re mon ty ta kiej in fra struk tu ry jak
ogro dze nia, bra my, ta bli ce, dro gi i ale je ogro do we, sie ci
wo do cią go we i ener ge tycz ne, bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne 
i do my dział kow ca, z jed no cze snym prze strze ga niem
wszel kich prze pi sów we wnątrz związ ko wych do ty czą cych
udzie la nia do ta cji jak i re ali za cji in we sty cji i re mon tów 
w ROD,

• na by wa nie grun tów za ję tych przez ROD a sta no wią -
cych wła sność osób trze cich (z wy jąt kiem Skar bu Pań -
stwa i gmi ny), w ce lu re gu lo wa nia sta nów praw nych
ROD, 

• za an ga żo wa nie się OZ PZD w re ali za cję pro gra mu
„Uno wo cze śnia nie In fra struk tu ry ro dzin nych ogro dów
dział ko wych - ROD XXI wie ku”, po przez pro mo wa nie
te go pro gra mu wśród Za rzą dów ROD i dział kow ców, jak
rów nież udzie la nie za rzą dom ROD wszech stron nej po mo -
cy me ry to rycz nej w to ku je go re ali za cji, 

• dą że nie do uno wo cze śnia nia in fra struk tu ry w ROD, co
do pro wa dzi ogro dy 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,

• mo ni to ro wa nie sta nu za go spo da ro wa nia ROD po przez
do ko ny wa nie okre so wych prze glą dów pod ką tem ko -
niecz no ści prze pro wa dze nia nie zbęd nych in we sty cji bądź
re mon tów,

• pro mo wa nie po li ty ki in we sty cyj no-re mon to wej 
w ROD po le ga ją cej na sta łym uno wo cze śnia niu ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, co wpły nie na po pra wę ich
wi ze run ku wśród spo łecz no ści lo kal nej,

• po dej mo wa nie przez za rzą dy ROD dzia łań w za kre sie
prze kształ ca nia ROD w ogro dy otwar te (o ile po ło że nie
ROD sprzy ja ta kim zmia nom) po przez 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 czy ogro dy jor da now skie, w ce lu pro mo -
wa nia po zy tyw ne go wpły wu ogro dów na spo łe czeń stwo
jak i ży cie ro dzin ne, 

• za chę ca nie za rzą dów ROD do przed sta wia nia na wal -
nych ze bra niach człon ków PZD wnio sków w spra wie re -
ali za cji za dań re mon to wo – in we sty cyj nych,

• zwięk sze nie za an ga żo wa nia in spek to rów ds. in we sty -
cji w or ga ni zo wa niu, pro wa dze niu i nad zo rze nad in we -
sty cja mi i re mon ta mi pro wa dzo ny mi w ROD, w szcze-
gól no ści po przez udzie la nie wszel kiej po mo cy praw nej,
me ry to rycz nej i tech nicz nej w za da niach re ali zo wa nych
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przez za rzą dy ROD, 
• na wią zy wa nie przez za rzą dy ROD sze ro kiej współ pra -

cy z mia sta mi i gmi na mi w ce lu po dej mo wa nia wspól nych
przed się wzięć po le ga ją cych na two rze niu no wej oraz mo -

der ni za cji ist nie ją cej in fra struk tu ry na te re nach ogól nych
w ROD, by stać się ona mo gła wi zy tów ką sa mo rzą du lo -
kal ne go i za spo ka ja ła po trze by spo łecz no ści lo kal ne.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.

UCHWAŁA NR 3/XI/ 2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 r.
w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu prze zna czo ne go na usu wa nie 

skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie §169 pkt 2 oraz § 150 ust. 2 pkt 17 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Utwo rzyć Fun dusz prze zna czo ny na usu wa nie skut ków

klęsk ży wio ło wych w ROD. 

§ 2
Przez klę skę ży wio ło wą na le ży ro zu mieć eks tre mal ne

zja wi sko na tu ral ne po wo du ją ce znacz ną szko dę na te re -
nie wy wo ła nym tym zja wi skiem, jak i wy so kie stra ty fi -
nan so we na da nym te re nie wy wo ła ne w szcze gól no ści
przez po wódź, su szę, roz le gły po żar te re nu, trzę sie nie zie -
mi, hu ra gan czy tor na do. 

§ 3
1. Fun dusz prze zna czo ny na usu wa nie skut ków klęsk

ży wio ło wych w ROD two rzy się ze środ ków fi nan so wych
zgro ma dzo nych na kon cie ban ko wym „Po wódź 2010”,
utwo rzo nym uchwa łą nr 92/2010 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 26 ma ja 2010 ro ku w spra wie kon ta ban -
ko we go „Po wódź 2010”.

2. Fun du szem prze zna czo nym na usu wa nie skut ków
klęsk ży wio ło wych w ROD dys po nu je Kra jo wa Ra da
PZD po przez swo je Pre zy dium.

§ 4
1. Fun dusz, o któ rym mo wa w § 1 uchwa ły, prze zna -

czo ny jest na udzie la nie wspar cia fi nan so we go w po sta ci
do ta cji dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych w szcze gól -
no ści na od two rze nie znisz czo nej przez klę skę ży wio ło -
wą in fra struk tu ry ogro do wej.

3. Do udzie la nia do ta cji na usu wa nie skut ków klęsk ży -
wio ło wych sto su je się ana lo gicz nie prze pi sy uchwa ły nr
100/2010 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 ma ja
2010 r., w spra wie szcze gól nych kry te riów udzie la nia do -
ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych do tknię tych po wo dzią w 2010 r. i
w la tach na stęp nych, oraz uchwa ły nr 134/2010 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 15 lip ca 2010 r., w spra -
wie dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia
środ ków fi nan so wych prze ka zy wa nych ro dzin nym ogro -
dom dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa -
nia skut ków wy rzą dzo nych przez po wódź w 2010 r. i w
la tach na stęp nych. 

§ 5
1. Kosz ty funk cjo no wa nia Fun du szu prze zna czo ne go na

usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD ob cią ża ją
ten Fun dusz.

2. Ob słu gę ad mi ni stra cyj ną Fun du szu wy ko nu je Biu ro
Kra jo wej Ra dy PZD. 

3. Kosz ty ob słu gi ad mi ni stra cyj nej Fun du szu ob cią ża ją
bu dżet jed nost ki kra jo wej PZD. 

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła ją na pod sta wie § 169 pkt 2 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. W związ ku z nie ko rzyst nym wy ro kiem są du pierw -

szej in stan cji na ka zu ją cym za pła ce nie PZD za bez u mow -
ne ko rzy sta nie z te re nów ogól nych ROD im. 23 Lu te go w
Po zna niu – dział ka geo de zyj na nr 7/14 – na rzecz po wód -
ki – wła ści cie la grun tu – kwo ty 6 500 000 zł, Kra jo wa Ra -
da PZD two rzy Fun dusz So li dar no ścio wy.

2. Fun dusz So li dar no ścio wy prze zna czo ny jest na po -
kry cie zo bo wią za nia, o któ rym mo wa w ust. 1, w wy pad -
ku upra wo moc nie nia się wy ro ku.

§ 2
1. Fun dusz So li dar no ścio wy two rzy się ze środ ków Fun -

du szu Roz wo ju.
2. Fun dusz zlo ka li zo wa ny jest w Kra jo wej Ra dzie PZD.
3. Okrę go we za rzą dy PZD wpła cą na ten fun dusz

11,75% środ ków Fun du szu Roz wo ju bę dą ce go w ich po -
sia da niu na dzień 21 czerw ca 2013 r.

4. Wpła ty na Fun dusz okrę go we za rzą dy do ko na ją w
cią gu 10 dni od dnia pod ję cia ni niej szej uchwa ły, tj. do 8
lip ca 2013 r.

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

UCHWAŁA Nr 4/XI/2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 r.
w spra wie utwo rze nia Fun du szu So li dar no ścio we go

UZASADNIENIE

Fun dusz So li dar no ścio wy prze zna czo ny jest na szyb kie
ure gu lo wa nia kwo ty za są dzo nej przez sąd w przy pad ku
uzy ska nia przez po wód kę klau zu li wy ko nal no ści wy ro ku.
Jest to ko niecz ne, gdyż już w prze szło ści wie le jed no stek
or ga ni za cyj nych Związ ku – ogro dów i okrę gów, do świad -
czy ło bez względ no ści dzia ła nia ko mor ni ka, któ ry na ży -
cze nie tej sa mej po wód ki blo ko wał kon ta ogro dów,
okrę gów i Kra jo wej Ra dy utrud nia jąc funk cjo no wa nie
tych jed no stek.

Obec na kwo ta prze wyż sza wszyst kie do tych cza so we
wy ro ki i skut ki wy ko nal no ści wy ro ku, szcze gól nie w

obec nej sy tu acji, mo gą być ka ta stro fal ne dla wie lu ogro -
dów, ale i dla ca łe go Związ ku.

Wy rok jest wy so ce nie spra wie dli wy, bo wiem dzię ki róż -
nym za bie gom kwo ta za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun -
tu zo sta ła nie słusz nie zwie lo krot nio na. Zwią zek pod jął już
dzia ła nia na dro dze praw nej, ale ich wy nik jest nie zna ny.
Zwią zek mu si więc być przy go to wa ny na, jak wska zu je
do tych cza so wa prak ty ka, bez względ ność po stę po wa nia
po wód ki w ce lu uzy ska nia środ ków fi nan so wych za są dzo -
nych, choć na dzień dzi siej szy jesz cze nie pra wo moc nym
wy ro kiem.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK 

SKARBNIK
/-/ Ma rian PASIŃSKI

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 5 /XI/2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia Pa nu Ry szar do wi Cho dy nic kie mu man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy

Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 47 ust. 1 pkt 3 w związ ku z § 50 

ust. 6 sta tu tu PZD, po sta na wia:
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§ 1
Stwier dzić wy ga śnię cie Pa nu Ry szar do wi Cho dy nic kie -

mu man da tu człon ka Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Pan Ry szard Cho dy nic ki zo stał od wo ła ny z człon ka
Okrę go we go Za rzą du To ruń sko-Wło cław skie go PZD na
mo cy Uchwa ły Nr 125/2013 Pre zy dium KR PZD z dnia
22 ma ja 2013 r. Zgod nie z § 50 ust. 6 sta tu tu PZD od wo -
ła ni człon ko wie or ga nów nie mo gą wcho dzić w skład or -

ga nów PZD po cho dzą cych z wy bo ru. Ta kim or ga nem jest
Kra jo wa Ra da PZD, dla te go z mo cy § 47 ust. 1 pkt 3 sta -
tu tu PZD, Pa nu Ry szar do wi Cho dy nic kie mu z dniem od -
wo ła nia z człon ka OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD
wy gasł man dat człon ka Kra jo wej Ra dy PZD.

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA 

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 6/XI/2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 r.
w spra wie stwier dze nia wy ga śnię cia Pa nu Je rze mu Le śnia ko wi man da tu człon ka 

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 47 ust. 1 pkt 1 oraz § 47 ust. 2 pkt 1
sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Stwier dzić wy ga śnię cie Pa nu Je rze mu Le śnia ko wi man -

da tu człon ka Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Pan Je rzy Le śniak w dniu 23 ma ja 2013 r. zło żył pi sem -
ną re zy gna cję z człon ka Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców z po wo du złe go sta nu zdro wia. Kra jo wa
Ra da PZD, na pod sta wie przy wo ła nych prze pi sów sta tu -
tu PZD, jest zo bo wią za na do stwier dze nia w dro dze
uchwa ły wy ga śnię cia Pa nu Je rze mu Le śnia ko wi man da tu
człon ka KR PZD, co czy ni ni niej szą uchwa łą. W związ ku
ze zło żo ną re zy gna cją i stwier dze niem wy ga śnię cia man -

da tu człon ka KR PZD, Pan Je rzy Le śniak prze sta je peł nić
wszel kie funk cje w tym or ga nie, a więc człon ka Pre zy -
dium KR PZD i Prze wod ni czą ce go Ko mi sji ds. Od zna -
czeń. Jed no cze śnie, na pod sta wie § 52 ust. 1 sta tu tu PZD
tra cą waż ność udzie lo ne Pa nu Je rze mu Le śnia ko wi peł -
no moc nic twa i upo waż nie nia zwią za ne z wy ko ny wa niem
funk cji człon ka Kra jo wej Ra dy PZD. 

SEKRETARZ 
/-/ Iza be la OŻEGALSKA 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 48 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Do ko op to wać Pa na Sta ni sła wa Za wad kę, Wi ce pre ze sa peł -

nią ce go obo wiąz ki Pre ze sa OZ Ma zo wiec kie go PZD, do
skła du Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

SEKRETARZ
/-/ Iza be la OŻEGALSKA 

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.

UCHWAŁA Nr 7/XI/2013
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 r.
w spra wie do ko op to wa nia Pa na Sta ni sła wa Za wad ki do skła du 

Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

STANOWISKO
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 27 czerw ca 2013 ro ku
w spra wie ko mu na li za cji i na cjo na li za cji ma jąt ku PZD w pro jek cie usta wy 

PO o ogro dach dział ko wych

Pro jekt usta wy PO o ogro dach dział ko wych za kła da li -
kwi da cję Związ ku, a co za tym idzie wszyst kich struk tur
or ga ni za cyj nych PZD. Wraz z li kwi da cją, Zwią zek utra ci
pra wo użyt ko wa nia, użyt ko wa nia wie czy ste go oraz wła -
sno ści do po nad 43 tys. ha grun tów ROD. Prze sta nie być
rów nież wła ści cie lem in fra struk tu ry ogro do wej, z któ rej
obec nie nie od płat nie ko rzy sta ją ca łe ro dzi ny dział ko we.
Prak tycz nie w jed nym mo men cie PZD stra ci wszyst ko, co
przez la ta wy pra co wał i w co za in we sto wał bar dzo du że
środ ki. Bez zna cze nia po zo sta je fakt, że wszyst kie te grun -
ty Zwią zek przy jął w do brej wie rze, a in fra struk tu rę wy -
bu do wał zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi praw-
ny mi. Mi mo, że za wsze dzia łał z po sza no wa niem pra wa
ma te raz zo stać po trak to wa ny jak prze stęp ca, któ re go
dzia łal ność na le ży zde le ga li zo wać i orzec prze pa dek rze -
czy na rzecz Skar bu Pań stwa oraz gmi ny. Bez zna cze nia
po zo sta je rów nież fakt, że bu do wa mie nia ogro do we go
zo sta ła sfi nan so wa na ze środ ków dział kow ców. 

W za leż no ści od wła ści cie la grun tu in fra struk tu ra ogro -
do wa sta nie się wła sno ścią Skar bu Pań stwa bądź gmi ny.
Zwią za ne jest to z rzym ską za sa dą praw ną su per fi cies so -
lo ce dit (wszyst ko co na po wierzch ni sta no wi wła sność
wła ści cie la grun tu) i wy ni ka z art. 48 i 191 Ko dek su cy -
wil ne go. Po twier dza to pro jekt usta wy PO, któ ry w art. 42

ust. 4 za kła da ko mu na li za cję i na cjo na li za cję pry wat ne go
mie nia. W szcze gól no ści cho dzi tu o te skład ni ki mie nia
PZD, któ re znaj du ją się w gra ni cach ogro du dział ko we -
go, sta no wią wła sność dział kow ców, a tak że są nie zbęd -
ne do za pew nie nia pra wi dło we go funk cjo no wa nia ogro du
dział ko we go i są prze zna czo ne do wspól ne go ko rzy sta nia
przez oso by bę dą ce człon ka mi PZD lub sta no wią od ręb -
ną ich wła sność. Na to miast obec nie obo wią zu ją ca usta wa
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
jak i pro jekt oby wa tel ski usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, za wie ra ją wy ją tek od tej za sa dy, z któ re go
wy ni ka, iż wszel kie skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce się
na te re nie ROD sta no wią od po wied nio wła sność dział -
kow ców lub Związ ku. 

Co się ty czy pro jek tu PO, za kła da on, że wła sność
człon ków PZD, do my dział kow ca, ogro dze nia, sie ci, stud -
nie i po zo sta ła in fra struk tu ra ogro do wa prze sta ną być wła -
sno ścią PZD, a tak że ogó łu dział kow ców. Ich dys-
po nen tem sta nie się wła ści ciel grun tu, od któ re go bę dzie
osta tecz nie za le ża ło, na ja kich wa run kach in fra struk tu ra
ta bę dzie udo stęp nia na użyt kow ni kom dzia łek. Na pew -
no bę dzie to od by wa ło się od płat nie. Nie na le ży spo dzie -
wać się, że w tej sy tu acji wła ści ciel grun tu za cho wa się
jak fi lan trop i od stą pi od po bie ra nia od dział kow ców do -
dat ko wych pie nię dzy. Co wię cej, na każ dą przy szłą in we -
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sty cję prze pro wa dza ną w ogro dzie bę dzie wy ma ga na zgo -
da wła ści cie la grun tu. Nie dość, że ta ka in fra struk tu ra
ogro do wa au to ma tycz nie sta nie się wła sno ścią gmi ny
bądź Skar bu Pań stwa, to dział kow cy bę dą mu sie li jesz cze
pro sić się o zgo dę na jej wy bu do wa nie bądź mo der ni za cję.
W ta kiej sy tu acji na su wa się wąt pli wość, czy ktoś bę dzie
chciał in we sto wać w in fra struk tu rę, któ ra ni gdy nie bę -
dzie je go wła sno ścią.

W związ ku z art. 42 pro jek tu usta wy PO o ogro dach
dział ko wych, któ ry za kła da li kwi da cję Związ ku oraz ko -
mu na li za cję i na cjo na li za cję ma jąt ku PZD, Kra jo wa Ra da
PZD zba da ła, ja kim ma jąt kiem dys po nu je Zwią zek i usta -
li ła skut ki pro jek tu PO usta wy o ogro dach dział ko wych.

W ba da niu wzię ło udział 4866 ROD o pow. 42 011,66
ha i licz bie dzia łek 960 600, co sta no wi 98,72% wszyst -
kich ROD, 96,91% pow. wszyst kich ROD i 99,51%
wszyst kich dzia łek w ROD. Ba da niem nie ob ję to tyl ko
ogro dów, bę dą cych w trak cie li kwi da cji.

Nie bu dzi żad nych wąt pli wo ści, że ce lem pro jek tu usta -
wy PO o ogro dach dział ko wych jest ode bra nie dział kow -
com in fra struk tu ry, któ ra zo sta ła zre ali zo wa na z ich
środ ków wła snych, przy znacz nym za an ga żo wa niu cza su

i pra cy. Chce się po zba wić PZD i dział kow ców wy pra co -
wa ne go przez la ta ma jąt ku. Nie miej my złu dzeń, że in fra -
struk tu ra ogro do wa sta no wi ła ko my ką sek dla gmin czy
Skar bu Pań stwa. Po wej ściu w ży cie pro jek tu usta wy PO
ni ko go nie po win no zdzi wić, kie dy to no wi wła ści cie le
grun tu po sta no wią na niej za ro bić np. wy dzier ża wia jąc ją
oso bom trze cim, sprze da jąc na ce le nie zwią za ne z ogrod -
nic twem dział ko wym czy też wpro wa dza jąc opła ty za ko -
rzy sta nie z in fra struk tu ry przez użyt kow ni ków dzia łek. 
W pierw szej ko lej no ści obej mie to do my dział kow ca,
świe tli ce i bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne. Jak po ka zu je ba da -
nie, obiek ty te są zlo ka li zo wa ne w do sko na łych miej scach
i są za cho wa ne w do brym sta nie tech nicz nym. 

Je dy ną szan są na oca le nie in fra struk tu ry ogro do wej
przed ko mu na li za cją i na cjo na li za cją jest utrzy ma nie jej
w rę kach dział kow ców, dzia ła ją cych w ra mach swo jej or -
ga ni za cji. Ta ką gwa ran cję da je wy łącz nie oby wa tel ski
pro jekt usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ -
ry prze kształ ca PZD w sto wa rzy sze nie. Bo wiem tyl ko dal -
sze ist nie nie PZD gwa ran tu je za cho wa nie do tych cza -
so wych praw do grun tu i in fra struk tu ry ogro do wej.

Tyl ko uchwa le nie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy 
o ROD za bez pie czy dal sze ist nie nie ogro dów dział ko -
wych oraz za pew ni ich roz wój.

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 27 czerw ca 2013 r.

Dzia ła jąc na pod sta wie § 53 Sta tu tu PZD Pre zy dium KR
PZD po sta na wia: 

§ 1
1. Po wo łać ko mi sję pro ble mo wą przy Pre zy dium KR

PZD pod na zwą Spo łecz ny Ze spół Do rad ców Pre ze sa
PZD, zwa ny da lej Ze spo łem.

2. Za da niem Ze spo łu jest udzie la nie wspar cia Pre ze so -

wi PZD w bie żą cym kie ro wa niu dzia łal no ścią PZD po -
przez kon sul ta cje, opra co wy wa nie ana liz i opi nii. 

3. Funk cjo no wa nie Ze spo łu opie ra się o pra cę spo łecz -
ną je go człon ków. Z ty tu łu uczest nic twa w Ze spo le je go
człon kom nie przy słu gu je pra wo do wy na gro dze nia.

§ 2 
1. Upo waż nić Pre ze sa PZD do okre śle nia, w dro dze za -

IX. PREZYDIUM KR UCHWALIŁO 

UCHWA ŁA nr 84/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 mar ca 2013r.
w spra wie po wo ła nia Spo łecz ne go Ze spo łu Do rad ców Pre ze sa PZD
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rzą dze nia, struk tu ry i skła du licz bo we go Ze spo łu.   
2. Pre zes PZD jest upo waż nio ny do po wo ły wa nia, spo -

śród człon ków Ze spo łu, pod ze spo łów, któ rych za da niem
jest wy pra co wa nie pro po zy cji do ty czą cych po szcze gól -
nych za gad nień. 

3. De cy zja o po wo ła niu i od wo ła niu ze skła du Ze spo łu,
na le ży do Pre ze sa PZD. 

§ 3
Ze spół, ja ko cia ło opi niu ją co – do rad cze, nie jest upo -

waż nio ny do po dej mo wa nia ja kich kol wiek de cy zji w
imie niu PZD lub re pre zen to wa nia PZD na ze wnątrz.

§ 4 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK 

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK 

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dn. 26 mar ca 2013 r.

DECYZJA Nr 3
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 9 kwiet nia 2013 r.
w spra wie wy ko rzy sta nia środ ków Fun du szu Oświa to we go na dzia ła nia pro pa gu ją ce przy ję cie

przez Sejm RP roz wią zań gwa ran tu ją cych dział kow com za cho wa nie praw do dzia łek
oraz ochro nę ogro dów

W związ ku z roz po czę ciem prac przez Sejm RP nad no -
wą usta wą do ty czą cą ogro dów dział ko wych, Pre zy dium
KR PZD uzna je, iż PZD, ja ko or ga ni za cja po wo ła na do
ży cia w ce lu obro ny in te re sów i praw dział kow ców oraz
ochro ny ogro dów dział ko wych, jest zo bo wią za ny do pod -
ję cia dzia łań skie ro wa nych na pro pa go wa nie przy ję cia
przez Sejm RP roz wią zań gwa ran tu ją cych dział kow com

za cho wa nie praw do dzia łek oraz ochro nę ogro dów. Z te -
go wzglę du Pre zy dium KR PZD uzna je za za sad ne upo -
waż nić wszyst kie struk tu ry PZD do wy ko rzy sta nia
środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu Oświa to wym do
sfi nan so wa nia kosz tów dzia łań słu żą cych pro pa go wa niu
uchwa le nia od po wied nich roz wią zań praw nych. 

War sza wa, dnia 9 kwiet nia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 144/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 10 czerw ca 2013 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

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 r. w
spra wie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w PZD, w opar -
ciu o wnio sek Pre zy dium OZ Ślą 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. Pio tra Mio du szew skie go z ROD im. Ja na Wie czor ka

w Pie ka rach Ślą skich.
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2. Pio tra Na brda li ka z ROD „Jed ność” w Pszo wie.

§ 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

WICEPREZES
/-/ Tadeusz JARZĄBEK

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 10 czerw ca 2013 r.

Po moc dla dział kow ców z ROD ob ję tych rosz cze nia mi

Od wie lu lat PZD zma ga się z pro ble mem rosz czeń do
grun tów ROD. Daw ni wła ści cie le oraz ich na stęp cy praw -
ni wy stę pu ją o na tych mia sto we opusz cze nie dzia łek i
oczysz cze nie ich ze wszyst kie go, co się na nich znaj du je.
Do dat ko wo żą da ją za pła ty wie lo mi lio no wych od szko do -
wań za rze ko me bez u mow ne ko rzy sta nie z cu dzej wła -
sno ści. Dzie je się tak, mi mo, że Zwią zek ni gdy nie
za własz czał cu dzej wła sno ści, lecz otrzy my wał grun ty od
władz pu blicz nych w do brej wie rze. 

Ostat nie ba da nie rosz czeń, prze pro wa dzo ne na dzień 1
lip ca 2012 r. wy ka za ło, że rosz cze nia mi ob ję tych jest 342
ROD. o po wierzch ni 1 373,9002 ha i licz bie dzia łek – 33
073.  Nie ozna cza to jed nak, że po zo sta łe ogro dy w mo gą
czuć się bez piecz nie. Zwią zek pro wa dzi oko ło ty sią ca po -
stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych. Mi mo za an ga żo -
wa nia PZD, część po stę po wań są do wych i ad mi -
ni stra cyj nych koń czy się nie ko rzyst nym wy ro kiem, a w
kon se kwen cji ko niecz no ścią zwro tu grun tu i li kwi da cją
ROD. Co raz czę ściej od ma wia się Związ ko wi pra wa do
re pre zen to wa nia dział kow ców i na ka zu je się oso bom
zgła sza ją cym rosz cze nia kie ro wa nie po zwów o wy da nie
dzia łek prze ciw ko po szcze gól nym użyt kow ni kom. Wszę -
dzie, gdzie jest to moż li we, Zwią zek sta ra się po móc dział -
kow com cho ciaż by w uzy ska niu od wła ści cie la nie -
ru cho mo ści bądź Skar bu Pań stwa od szko do wa nia za utra -

co ne mie nie. Nie ma bo wiem w Związ ku fun du szy ani
pod staw praw nych, któ re umoż li wia ły by przy zna nie dla
dział kow ców ta kiej re kom pen sa ty.

W ce lu wzmoc nie nia ochro ny dział kow ców przed skut -
ka mi rosz czeń, Pre zy dium KR PZD w dniu 10 czerw ca
b.r. pod ję ło uchwa łę nr 145/2013, w któ rej zo bo wią za ło
struk tu ry PZD do bie żą ce go mo ni to ro wa nia sta nu praw ne -
go grun tów ROD, in for mo wa nia dział kow ców o prze bie -
gu po stę po wa nia są do we go bądź ad mi ni stra cyj ne go oraz
udzie le nia użyt kow ni kom dzia łek po mo cy w za bez pie cze -
niu ich rosz czeń w za kre sie ma jąt ku na dział kach (in wen -
ta ry za cja mie nia) oraz w do cho dze niu od szko do wań od
wła ści cie la nie ru cho mo ści bądź Skar bu Pań stwa za ma ją -
tek na dział kach, któ re mu szą opu ścić w związ ku z wy ro -
kiem są do wym (kon sul ta cje praw ne). 

W przy pad ku li kwi da cji praw nej ogro du, Zwią zek bę -
dzie sta rał się za pew nić dział kow com moż li wość dal sze -
go użyt ko wa nia dzia łek w in nym ROD, bez obo wiąz ku
wno sze nia opła ty in we sty cyj nej oraz wpi so we go. Zda rza -
ją się bo wiem sy tu acje, w któ rych da się prze wi dzieć wy -
nik koń co wy spra wy i aby nie na ra żać dział kow ców 
i Związ ku na do dat ko we kosz ty z ty tu łu bez u mow ne go
ko rzy sta nia z grun tu czę sto je dy nym roz wią za niem jest
do bro wol ne opusz cze nie grun tu. 

MAP
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Od wie lu lat PZD zma ga się z pro ble mem rosz czeń do
grun tów ROD. Praw dzi wa fa la rosz czeń ru szy ła z po cząt -
kiem lat 90 tych, kie dy to wraz z trans for ma cją ustro jo wą
za czę ły je się zgła szać oso by fi zycz ne oraz oso by praw ne
(daw ni wła ści cie le oraz ich na stęp cy praw ni), a tak że pod -
mio ty, któ re wy ku pi ły rosz cze nia. Wy stę po wa li oni o na -
tych mia sto we opusz cze nie dzia łek i oczysz cze nie ich ze
wszyst kie go, co się na nich znaj du je. Do dat ko wo żą da li
za pła ty wie lo mi lio no wych od szko do wań za rze ko me bez -
u mow ne ko rzy sta nie z cu dzej wła sno ści. Dzie je się tak,
mi mo, że Zwią zek ni gdy nie za własz czał cu dzej wła sno -
ści, lecz był wpro wa dza ny na grunt przez ów cze sne wła -
dze pu blicz ne w do brej wie rze. Ta kie sy tu acje po wta rza ją
się po dziś dzień, sta no wiąc po waż ne za gro że nie dla słusz -
nie na by tych praw dział kow ców. 

Ostat nie ba da nie rosz czeń, prze pro wa dzo ne na dzień 
1 lip ca 2012 r. wy ka za ło, że rosz cze nia mi ob ję tych jest
342 ROD. o po wierzch ni 1 373,9002 ha i licz bie dzia łek
– 33 073. Rosz cze nia wy stę pu ją na te re nie 21 Okrę go -
wych Za rzą dów PZD. Nie ozna cza to jed nak, że ogro dy w
po zo sta łych okrę gach mo gą czuć się bez piecz nie. Wszyst -
kie te re ny ROD są usta wicz nie mo ni to ro wa ne przez OZ
PZD i KR PZD pod ką tem moż li wo ści pod wa że nia na by -
cia ich wła sno ści przez Pań stwo lub gmi ny, a co za tym
idzie za kwe stio no wa nia le gal no ści ROD. Pod mio ta mi
zgła sza ją cy mi rosz cze nia są oso by fi zycz ne oraz oso by
praw ne ta kie jak: za kła dy pra cy (w tym PKP S.A.), Agen -
cja Mie nia Woj sko we go, Woj sko wa Agen cja Miesz ka nio -
wa, Agen cja Nie ru cho mo ści Rol nych, związ ki wy zna-
nio we i jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

W związ ku ze zgła sza ny mi rosz cze nia mi Zwią zek pro -
wa dzi oko ło ty sią ca po stę po wań są do wych i ad mi ni stra -
cyj nych. Sta ra się brać ak tyw ny udział we wszyst kich
spra wach rosz cze nio wych, zwłasz cza, że naj czę ściej jest
je dy nym pod mio tem, któ ry wal czy w obro nie in te re sów
dział kow ców i ogro dów. Mi mo za an ga żo wa nia PZD,
część po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych koń czy
się nie ko rzyst nym wy ro kiem dla Związ ku i dział kow ców,
a w kon se kwen cji ko niecz no ścią zwro tu grun tu i li kwi da -
cją czę ści lub ca ło ści ROD. 

Ostat nio ta ka sy tu acje mia ła miej sce w ROD „23 Lu te -
go” w Po zna niu, gdzie od 16 lat PZD upo rczy wie wal czył
o za cho wa nie ogro du i po niósł ogrom ne kosz ty zwią za ne
z pro wa dzo ny mi po stę po wa nia mi. Osta tecz nie, na mo cy
wy ro ku Są du Naj wyż sze go z dnia 18.03.2005 r., PZD zo -
stał zo bo wią za ny do wy da nia wła ści cie lo wi czę ści te re -

nu, na któ rej znaj du ją się ale je ogro do we. Jed no cze śnie
Sąd Naj wyż szy od mó wił pra wa PZD do by cia stro ną w
po stę po wa niu o wy da nie te re nu, na któ rym znaj du je się
ma ją tek dział kow ców. Uzna jąc, że rosz cze nia o wy da nie
te re nu, na któ rym znaj du ją się na sa dze nia i na nie sie nia
dział kow ców po win ny być kie ro wa ne prze ciw ko po szcze -
gól nym użyt kow ni kom dzia łek. 

Tym sa mym PZD od mó wio no pra wa do uczest ni cze nia
i re pre zen to wa nia użyt kow ni ków dzia łek w po stę po wa -
niu są do wym o wy da nie nie ru cho mo ści. Z po dob ny mi
pro ble ma mi w ostat nim cza sie bo ry ka ją się cho ciaż by
dział kow cy z ROD „De me ter” w Ło dzi, ROD „Ela na” w
To ru niu, ROD „Gór nik” w Li bią żu, ROD „Wrzos” i ROD
„Ka li na” w Kra ko wie.

W nie da le kiej przy szło ści po dob na sy tu acja mo że mieć
miej sce w przy pad ku ROD „Sto li ca”, „Pod Skar pą”,
„War sza wian ka” i „Ar ka dia” w War sza wie, gdzie Sąd
Okrę go wy w War sza wie wy dał w kwiet niu b.r. wy rok, w
któ rym od da lił po wódz two M.St. War sza wy o wy da nie
nie ru cho mo ści. Uznał, że M.St. War sza wa mo że wy stą -
pić prze ciw ko PZD o wy da nie nie ru cho mo ści tyl ko w ta -
kim za kre sie, w ja kim przed mio to wa nie ru cho mość nie
zo sta ła od da na po szcze gól nym użyt kow ni kom dzia łek do
sa mo dziel ne go ko rzy sta nia. Sąd uznał, że po zew po wi -
nien być skie ro wa ny prze ciw ko dział kow com. Co istot ne,
Sąd wska zał, że „nie ro lą PZD jest wska za nie człon ków
PZD w ce lu za po zwa nia ich do pro ce su”. Ten obo wią zek
spo czy wa na M.St. War sza wa ja ko stro nie po wo do wej. 

W związ ku z tym, PZD nie mo że po no sić kosz tów od -
szko do wań dla dział kow ców za ich mie nie na dział kach,
któ re mu szą być zwró co ne pra wo wi tym wła ści cie lom. 
W Związ ku nie ma fun du szy ani pod staw praw nych, któ -
re umoż li wia ły by przy zna nie dla dział kow ców re kom pen -
sa ty za utra co ne mie nie w związ ku z wy da niem grun tu
orze czo nym w po stę po wa niu są do wym. W ta kich sy tu -
acjach je dy ną moż li wo ścią uzy ska nia od szko do wa nia za
ma ją tek na dział kach jest do cho dze nie rosz czeń re gre so -
wych wo bec Skar bu Pań stwa bądź wła ści cie li nie ru cho -
mo ści. W tych po stę po wa niach są do wych Zwią zek bę dzie
udzie lał wszel kiej po mo cy praw nej swo im człon kom. 

W przy pad ku po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj -
nych, w któ rych nie uda ło się obro nić grun tu ogro du, PZD
za wsze sta rał się po móc dział kow com w uzy ska niu od -
szko do wa nia za na sa dze nia i na nie sie nia na dział kach.
Dzię ki upo ro wi i dzia ła niom praw nym Związ ku uda ło się
uzy skać na rzecz dział kow ców od szko do wa nie cho ciaż -

UCHWAŁA NR 145/2013
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 10 czerw ca 2013 ro ku
w sprawie pomocy działkowcom i zarządom ROD objętych roszczeniami 
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by w przy pad ku ROD im. „1 Sierp nia” oraz „Sa ska Kę pa”
w War sza wie, czę ści ROD „Tu wi ma” w Ka li szu oraz
ROD „Ko gu cik” w To ru niu.

W związ ku rosz cze nia mi zgła sza ny mi do grun tów
ROD, w tym pro wa dzo ny mi po stę po wa nia mi są do wy mi i
ad mi ni stra cyj ny mi, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD usta -
la na stę pu ją ce za da nia dla Okrę go wych Za rzą dów PZD,
ma ją ce na ce lu po moc dział kow com i za rzą dom ROD ob -
ję tych rosz cze nia mi:

1. OZ PZD, przy udzia le za rzą dów ROD po win ny na
bie żą co mo ni to ro wać stan praw ny grun tów ROD. W
szcze gól no ści, po win ny skom ple to wać do ku men ta cję
zwią za ną z ty tu łem praw nym PZD do grun tu ogro du oraz
sys te ma tycz nie ba dać za pi sy ksiąg wie czy stych w za kre -
sie ak tu al ne go wła ści cie la nie ru cho mo ści oraz to czą ce go
się po stę po wa nia są do we go bądź ad mi ni stra cyj ne go.

2. Dział kow cy po win ni mieć peł ną wie dzę co do sta nu
praw ne go grun tów ROD, zwłasz cza w za kre sie zgło szo -
nych rosz czeń. Po win ni być oni na bie żą co in for mo wa ni
o prze bie gu po stę po wa nia są do we go i dzia ła niach po dej -
mo wa nych przez OZ PZD, a przede wszyst kim po win ni
oni po sia dać peł ną wie dzę o kon se kwen cjach praw nych
prze gra nej spra wy rosz cze nio wej, tj. ko niecz no ści wy da -
nia grun tu czę sto bez od szko do wa nia za ma ją tek na dział -
kach oraz moż li wo ści do cho dze nia rosz czeń o zwrot
war to ści na kła dów po nie sio nych na nie ru cho mo ści od ak -
tu al ne go wła ści cie la grun tu bądź od szko do wa nia od Skar -
bu Pań stwa. 

3. OZ PZD po win ny na bie żą co do ko ny wać ana li zy
praw nej zgło szo ne go rosz cze nia i wy pro wa dzać wnio ski,
aby w okre ślo nych sy tu acjach nie na ra żać PZD i dział -
kow ców na kosz ty bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tu.
Są spra wy, w któ rych da się prze wi dzieć koń co wy wy nik.

Dla te go też, w ta kich sy tu acjach ce lo wym jest pod ję cie
przez OZ PZD trud nej de cy zji o opusz cze niu ogro du, aby
dłu żej nie na ra żać PZD i dział kow ców na zbęd ne kosz ty. 

4. W przy pad ku wszczę cia po stę po wa nia o wy da nie nie -
ru cho mo ści prze ciw ko po szcze gól nym użyt kow ni kom
dzia łek, OZ PZD po win ny wspie rać ich w za bez pie cze -
niu rosz czeń z ty tu łu ma jąt ku na dział kach. W mia rę moż -
li wo ści po win na zo stać wy ko na na in wen ta ry za cja mie nia
przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go. 

5. W to ku po stę po wa nia o wy da nie nie ru cho mo ści, OZ
PZD po win ny udzie lać użyt kow ni kom dzia łek kon sul ta cji
praw nych, ja kich na le ży użyć środ ków praw nych, aby naj -
le piej za bez pie czyć in te re sy dział kow ców.

6. W sy tu acji, gdy sąd wy da nie ko rzyst ny wy rok, na ka -
zu ją cy dział kow com zwrot dzia łek, OZ PZD po win ny
udzie lić użyt kow ni kom dzia łek po mo cy praw nej i or ga -
ni za cyj nej w przy go to wa niu pism pro ce so wych w po stę -
po wa niu od wo ław czym, od szko do waw czym bądź w
po stę po wa niu o zwrot na kła dów po czy nio nych na nie ru -
cho mo ści (po stę po wa nie re gre so we). Przed udzie le niem
po mo cy, OZ PZD na proś bę dział kow ców po win ny do ko -
nać ana li zy praw nej moż li wo ści od zy ska nia war to ści utra -
co ne go mie nia, a na stęp nie wska zać dział kow com
kie run ki dal sze go po stę po wa nia.  

7. W przy pad ku wszczę cia przez użyt kow ni ka dział ki
po stę po wa nia od szko do waw cze go bądź re gre so we go, OZ
PZD po win ny po móc dział kow co wi w przy go to wa niu
wnio sku w za kre sie zwol nie nia z kosz tów są do wych.

8. W przy pad ku li kwi da cji praw nej ROD w związ ku z
wy ro kiem są do wym, OZ PZD po win ny w mia rę moż li -
wo ści za pew nić dział kow com dal sze użyt ko wa nie dzia -
łek w in nym ROD. W szcze gól no ści po przez przy zna nie
dział ki za mien nej w no wo pow sta ją cym bądź od twa rza -
nym ROD al bo dział ki w ist nie ją cym ROD, bez obo wiąz -
ku uisz cze nia opła ty in we sty cyj nej oraz wpi so we go.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK 

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 10 czerw ca 2013 r.

STANOWISKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 26 czerw ca 2013 ro ku
w spra wie dzia łań w związ ku z sy tu acją po wo dzio wą na te re nie ROD w 2013 ro ku

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za po zna ło się z in for -
ma cja mi prze ka za ny mi przez OZ PZD w spra wie sy tu acji
po wo dzio wej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w
2013 ro ku. Z prze ka za nych da nych wy ni ka, że ze skut ka -

mi po wo dzi bo ry ka ją się 83 ro dzin ne ogro dy dział ko we,
na po wierzch ni 375 ha, na któ rej urzą dzo nych jest po nad
9 tys. dzia łek ro dzin nych. Zja wi sko po wo dzio we w naj -
więk szym stop niu ob ję ło ogro dy funk cjo nu ją ce na te re nie
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okrę gów: czę sto chow skie go, lu bel skie go, opol skie go, pil -
skie go, pod la skie go, świę to krzy skie go. W po zo sta łych OZ
PZD wy stę pu je w jed nost ko wych ogro dach lub w ogó le
nie ma miej sca.

W wy ni ku wy stę pu ją cych lo kal nych za lań lub pod to -
pień, wie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych do zna ło
strat w in fra struk tu rze ogro do wej oraz w ma jąt ku i na sa -
dze niach dział kow ców. Dla wszyst kich struk tur Związ ku
naj waż niej szym dzia ła niem win no być udzie le nie po mo -
cy ogro dom przy usu wa niu szkód i do pro wa dze niu in fra -
struk tu ry ogro do wej do sta nu przed za la niem – pod to -
pie niem, aby dział kow cy mo gli nor mal nie funk cjo no wać.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da do świad cze nie
jak upo rać się ze zja wi skiem po wo dzio wym, gdyż już 
w la tach ubie głych po wo dzie, za la nia i pod to pie nia nie
omi ja ły te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Je dy -
nie wspól ne za an ga żo wa nie i so li dar ność wy stę pu ją ca
wśród spo łecz no ści dział ko wej po zwo li ła wie lu ogro dom
na upo ra nie się ze skut ka mi po wo dzi.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da przy ję ty już w
2010 ro ku sys tem roz wią zań praw nych słu żą cy usu wa niu
skut ków po wo dzi w ROD. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD uchwa łą nr 26/2011 z dnia 23 lu te go 2011 r roz sze -
rzy ło za kres obo wią zy wa nia prze pi sów PZD do ty czą cych
po wo dzi w 2010 ro ku na la ta na stęp ne (opu bli ko wa na w
BI nr 4/2011 r). 

Mo cą po wyż szej wy mie nio nej uchwa ły na dal za sto so -
wa nie ma ją na stę pu ją ce unor mo wa nia PZD:

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 92/10 z dnia 26.05.
2010 r w spra wie kon ta ban ko we go „ Po wódź 2010”;

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 98/2010 z dnia 26.
05.2010 r. w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów
PZD w związ ku z po wo dzią w 2010 r.

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD  nr 99/2010 z dnia
26.05.2010 r. w spra wie od stą pie nia od opro cen to wa nia
po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD udzie la -
nych dla ROD na usu nie cie znisz czeń w in fra struk tu rze
ogro du po wsta łych w 2010 ro ku w wy ni ku po wo dzi;

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 100/2010 z dnia
26.05.2010 r. w spra wie szcze gó ło wych kry te riów udzie -
la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla
ROD do tknię tych po wo dzią w 2010 r.;

• uchwa ła Pre zy dium KR PZD nr 134/2010 z dnia 15
lip ca 2010 r w spra wie dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia,
nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych prze ka zy wa -
nych ro dzin nym ogro dom dział ko wym z kon ta „Po wódź
2010” w ce lu usu wa nia skut ków wy rzą dzo nych przez po -
wódź w 2010 r. 

(wszyst kie wy żej wy mie nio ne uchwa ły opu bli ko wa ne

są w Zbio rze prze pi sów praw nych PZD – roz dział XII) 
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze za da nia mi sys te mo wy mi

wszyst kich struk tur PZD ( KR PZD, OZ PZD i za rzą dów
ROD) jest:

• Pod ję cie dzia łań w za kre sie oczysz cza nia i od ka ża nia
te re nów po wo dzio wych,

• usta le nie strat w in fra struk tu rze ogro dów,
• opra co wa nie pla nów przy wra ca nia do nor mal ne go

funk cjo no wa nia ogro dów i dzia łek,
• zak ty wi zo wa nie dzia łań w za kre sie uzy ska nia po mo -

cy fi nan so wej i rze czo wej od jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go na od bu do wę in fra struk tu ry tech nicz nej ogro dów
i re kul ty wa cji gle by w tym do staw wap na,

• zak ty wi zo wa nie dzia łań Spo łecz nej Służ by In struk tor -
skiej w ce lu udzie la nia fa cho wej i me ry to rycz nej po mo cy
w za kre sie spo so bu przy wra ca nia wa run ków agro tech -
nicz nych gle by i wy eli mi no wa nia skut ków ska że nia gle -
by i wo dy,

• udzie la nie po mo cy fi nan so wej w usu wa niu skut ków
po wo dzi po przez uru cho mie nie środ ków wła snych przez
za rzą dy ROD, środ ków  okrę go wych za rzą dów PZD i
środ ków przy zna nych w for mie do ta cji  przez Pre zy dium
KR PZD z kon ta „ Po wódź 2010”,

• in for mo wa nie na bie żą co KR PZD o ak tu al nej sy tu -
acji po wo dzio wej i po dej mo wa nych dzia ła niach, ma ją -
cych na ce lu usu wa nie skut ków po wo dzi.

Re asu mu jąc po wyż sze za rzą dy ROD, we współ pra cy 
z OZ PZD win ny nie zwłocz nie do ko nać rze tel nej oce ny
strat i znisz czeń w in fra struk tu rze ogro dów oraz opra co -
wać pro gram przy wra ca nia ROD do nor mal ne go funk cjo -
no wa nia. Nie zbęd ne jest włą cze nie w ten pro ces władz
sa mo rzą do wych kie ru jąc do nich wnio ski o po moc rze -
czo wą i fi nan so wą. Za rzą dy ROD, któ re ma ją ce ogra ni -
czo ne moż li wo ści fi nan so we, lub gdy war tość strat 
w in fra struk tu rze ogro do wej jest znacz na, mo gą ubie gać
się o po moc fi nan so wą w for mie do ta cji od OZ PZD lub
KR PZD, czy tez sko rzy stać z nie opro cen to wa nych po ży -
czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD.

Zgod nie z przy ję ty mi za sa da mi w PZD ROD mo że uzy -
skać wspar cie fi nan so we na od bu do wę in fra struk tu ry
ogól no ogro do wej od jed nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.
Za tem część ROD w mia rę po sia da nych środ ków na
Okrę go wym Fun du szu Roz wo ju PZD uzy ska ta ką po moc
od OZ PZD, na to miast część od Kra jo wej Ra dy PZD 
z kon ta „ Po wódź 2010”. Przy je cie ta kich roz wią zań po -
zwa la na ob ję cie wspar ciem fi nan so wym  więk szej ilo ści
ro dzin nych ogro dów dział ko wych, aby wszyst kie te któ -
re ucier pia ły w wy ni ku po wo dzi i pod to pień mo gły jak
naj szyb ciej wró cić do nor mal ne go funk cjo no wa nia.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty KULIK 

PREZES 
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

War sza wa, dnia 26 czerw ca 2013 r.



Blachownia 1 Warzywnik 1,75 61

Czestochowa 2 Spo∏emowiec 2,64 69

Cz´stochowa Cz´stochowa 3 Konopnickiej 8,50 210

Cz´stochowa 4 Jelonek 17,36 166

Cz´stochowa 5 Sarenka 6,31 131

OZ PZD Liczba MiejscowoÊç Lp. Nazwa ROD Obszar który uleg∏ zalaniu lub 
ROD podtopieniu

powierzchnia Liczba
dzia∏ek

Tabela 4. Sytuacja powodziowa w ROD w 2013 roku
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W ostat nich la tach, w wie lu re jo nach Pol ski od no to wu -
je się zja wi sko po wo dzi lub pod to pień. Ska la zja wi ska jest
róż na. Przy czy ną te go zja wi ska w 2013 r. by ły in ten syw -
ne opa dy w mie sią cu ma ju – czerw cu, prze cho dzą ce przez
kraj na wał ni ce, pod nie sie nie się po zio mu wód w rze kach
i ka na łach, wy la nia lo kal nych rzek, utrzy mu ją cy się wy -
so ki po ziom wód grun to wych Wy ni kiem ta kiej sy tu acji
by ły pod to pie nia na te re nie kra ju, w tym w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Zgod nie z in for ma cja mi prze ka za ny mi przez okrę go we
za rzą dy Polskiego Związku Działkowców, w związ ku 
z sy tu acja po wo dzio wą w br. w ca łym kra ju ucier pia ły 87
ro dzin ne ogro dy dział ko we, gdzie za la niu lub pod to pie -
niu ule gła po wierzch nia po nad 400 ha, na któ rej usy tu -
owa nych jest po nad 9 tys. dzia łek ro dzin nych. Z in for-
ma cji prze ka za nych przez okrę gi wy ni ka, że nie wszyst kie
okrę go we za rzą dy Polskiego Związku Działkowców usta -
li ły już osta tecz ną po wierzch nię i licz bę dzia łek ro dzin -
nych, któ re zo sta ły za la ne bądź pod to pio ne. Trwa ją dzia-
ła nia zwią za ne z oce ną wiel ko ści zja wi ska i sza co wa niem
strat. Znisz cze niu ule gła in fra struk tu ra ogól na ROD, dro -
gi ale je, pod to pio ne bu dyn ki oraz ma ją tek na le żą cy do
użyt kow ni ków dzia łek w tym na sa dze nia. Na wie lu ogro -
dach na dal utrzy mu je się wo da.

Na chwi lę obec ną zja wi sko po wo dzio we na te re nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych nie zo sta ło od no to wa ne
na te re nie dzia ła nia 11 okrę gów: byd go skie go, el blą skie -
go, gdań skie go, go rzow skie go, ko sza liń skie go, po znań -
skie go, słup skie go, szcze ciń skie go, to ruń sko -wło cław-
skie go, war miń sko -ma zur skie go, wro cław skie go. 

Na to miast w po zo sta łych 15 OZ PZD zja wi sko za lań 
i pod to pień te re nów ROD wy stą pi ło ( czę sto chow skie go,

ka li skie go, le gnic kie go, lu bel skie go, łódz kie go, ma zo -
wiec kie go, ma ło pol skie go, opol skie go, pil skie go, pod kar -
pac kie go, pod la skie go, su dec kie go, ślą skie go, świę to-
krzy skie go, zie lo no gór skie go). 

Naj bar dziej na si lo ne zja wi sko po wo dzio we wy stą pi ło
w ogro dach funk cjo nu ją cych na te re nie 5 OZ PZD:

czę sto chow skim – w 11 ROD – 69,38 ha po wierzch ni
za la nej lub pod to pio nej – 1283 dział ki;

lu bel skim – w 14 ROD – 66,79 ha po wierzch ni za la nej
lub pod to pio nej – 1705 dział ki ro dzin ne;

opol skim – w 10 ROD – 26,20 ha po wierzch ni za la nej
lub pod to pio nej – 817 dzia łek

pil skim – w 17 ROD – 120,83 ha po wierzch ni pod to -
pio nej – 3008 dzia łek ro dzin nych

pod la skim – w 5 ROD – 51,06 ha po wierzch ni pod to -
pio nej – 895 dzia łek ro dzin nych ;

świę to krzy skim – w 16 ROD – 49,00 ha po wierzch ni
pod to pio nej lub za la nej – 1479 dzia łek ro dzin nych.

Wszyst kie okrę gi przy stą pi ły do sza co wa nia szkód 
i strat. W wie lu przy pad kach bę dzie to moż li we do pie ro po
cał ko wi tym ustą pie niu wód. Jed nak bio rąc pod uwa gę za -
la ną po wierzch nię i stra ty w in fra struk tu rze ogól nej ogro -
du, po moc Związ ku bę dzie nie odzow na.

Za sa dy udzie la nia po mo cy ogro dom, któ re ucier pia ły 
w wy ni ku po wo dzi zo sta ły okre ślo ne w Sta no wi sku Pre -
zy dium KR Polskiego Związku Działkowców z dnia
26.06.2013 roku w spra wie dzia łań w związ ku z sy tu acją
po wo dzio wą na te re nie ROD w 2013 r. Z tre ścią przed -
mio to we go sta no wi ska moż na za po znać się na stro nie in -
ter ne to wej Polskiego Związku Działkowców w za kład ce/
bie żą ce wy da rze nia.

WGG KR PZD
M. Ko by liń ska

Informacja w sprawie skutków powodzi w ROD
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Cz´stochowa 6 Sarenka II 7,07 109

Cz´stochowa Cz´stochowa 7 Mickiewicza 9,80 220

Cz´stochowa 8 Narutowicza 4,50 86

Cz´stochowa 9 Park Piastów 4,16 63

Cz´stochowa 10 Elanex 2,82 70

Cz´stochowa 11 Pokój 4,47 98

11 11 69,38 1 283

Kalisz 1 K´pno 1 Waryƒskiego 5,00 113

Zgorzelec 1 Łuzyce 2,48 80

Legnica Olszyna 2 Pod Olchą 0,55 16

2 2 3,03 96

Łuków 1 Łukbut 2,13 76

Lublin Włodawa 2 J.I.Kraszewskiego 22,00 574

Hrubieszów 3 S. Staszica 2,00 50

Krasnystaw 4 Jagoda 3,60 90

Krasnystaw 5 Warzywo 3,00 60

Krasnystaw 6 Wisienka 0,30 10

Łuków 7 Słonecznik 2,3 62

Łuków 8 Promyk 4,60 90

Łuków 9 Kamieniak 5,80 163

Łuków 10 Strumyk 0,40 10

Łuków 11 Niedêwiadek 7,00 238

Biała Podlaska 12 Jarzynka 0,40 10

D´blin 13 Orlik 9,26 162

ZamoÊç 14 Szymonowica 4,00 110

14 14 66,79 1705

¸ódzki 1 Opoczno 1 Nad Zalewem Tulipan 6,48 158

Ma∏opolski 1 Proszowice 1 Jasieƒ 0,00 0

Mszczonów 1 Relaks 0,80 20

Mazowiecki Gostynin 2 Tulipan 0,52 16

2 2 1,32 36

Brzeg 1 Brzeg 5,32 133

Kluczbork 2 Konopnickiej 0,96 32

Kluczbork 3 Kolejarz 0,45 15

Kędzierzyn-Koêle 4 Kopernika 0,99 33

Opolski Opole 5 Kopciuszek 2,13 59

Opole 6 Stokrotka 0,15 5

Prudnik 7 im.T.KoÊciuszki 0,12 4
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Opolski Strzelce Opolskie 8 Pionier 0,9 30

Zawadzkie 9 Hutnik 5,55 185

Kluczbork 10 KoÊciuszki 9,63 321

10 10 26,2 817

Piła 1 Przemysłówka 4,04 89

Piła 2 Wypoczynek 5,55 121

Piła 3 Belferek 4,27 119

Piła 4 Sz.Pienià˝ka 7,24 172

Piła 5 Gwda 9,75 248

Piła 6 Kusociƒskiego 4,78 115

Pi∏a Piła 7 Polam 12,05 324

Piła 8 Nafta 6,09 141

Piła 9 Sempołowskiej 9,08 261

Piła 10 Pod Lipami 3,65 89

Piła 11 M. Drzymały 4,84 140

Piła 12 Marchlewskiego 4,00 81

Piła 13 JednoÊç 16,64 446

Piła 14 St. Staszica 12,64 307

Piła 15 Sikorskiego 3,11 82

Chodzie˝ 16 550-lecia 5,61 113

Chodzie˝ 17 Ceramik 4,49 100

Wàgrowiec 18 Wachowiaka 1,50 30

Rogoêno 19 Przemysława 1,50 30

19 19 120,83 3008

PrzemyÊl 1 Na Jazie MZK 0,10 2

Podkarpacki Lubaczów 2 Metalowiec 0,54 18

Mielec 3 Podlesie 4,68 156

3 3 5,32 176

Łom˝a 1 Grobla 18,32 327

Zambrów 2 Pod Długoborzem 20,64 215

Podlaski Zambrów 3 Zatorze I 3,87 110

Zambrów 4 Niezapominajka 4,19 126

Zambrów 5 T. KoÊciuszki 4,04 117

5 5 51,06 895

Sudecki Kamienna Góra 1 Ró˝anka 0,15 0

Kamienna Góra 2 Zdrowie 0,10 0

2 2 0,25 0

Âlàski 1 Mysłowice 1 Wyzwolenie 1 0,80 14

Âwi´tokrzyski Wola Kopcowa 1 Hortensja 3,50 150

Wola Kopcowa 2 Irys 1,90 54
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Kielce 3 Kolejarz 0,90 26

Kielce 4 Magnolia 0,80 20

Âwi´tokrzyski Kielce Dyminy 5 Narcyz 2,00 50

Kielce 6 Społem 8,00 130

Kielce 7 Storczyk 0,60 15

Masłów 8 Zielona Dolina 1,00 20

Kielce 9 �eromskiego 15,00 480

Busko-Zdrój 10 Niezapominajka 7,50 240

Kazimierza Wielka 11 Olszynka 1,50 25

Ostrowiec Âw. 12 1-go Maja 0,50 10

Pinczów 13 Ponidzie I 1,50 35

Piƒczów 14 Ponidzie II 0,80 24

Skar˝ysko Kam. 15 èródełko 3,00 85

Staszów 16 Kiliƒskiego 0,50 15

16 16 49,00 1479

Zielona Góra 1 Gubin 1 Zorza 7,10 126

Razem 89 412,57 9 906

Nie wystąpiły zalania ROD w OZ PZD:
Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wlkp. Koszalin, Poznań, Słupsk, Szczecin, Wrocław oraz Toruńsko-Włocławskim 

i Warmińsko-Mazurskim

Sporządził: WGG
26.06.2013 r.

X. POSIEDZENIA KRAJOWYCH KOMISJI ROZJEMCZEJ 
I REWIZYJNEJ

W dniach 19 i 20 czerw ca br. w War sza wie od by ło się
ko lej ne po sie dze nie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. Pra ca -
mi kie ro wa ła prze wod ni czą ca Ko mi sji Ol ga Ochry miuk.
Waż nym punk tem ob rad by ło omó wie nie ak tu al nej sy tu -
acji ogro dów i Związ ków. Te mat ten przed sta wił Pre zes
PZD Eu ge niusz Kon drac ki.

Pre zes PZD przy po mniał, że 18 czerw ca br. od by ło się
ko lej ne po sie dze nie Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu,
po wo ła nej przez Ko mi sję In fra struk tu ry i Ko mi sję Sa mo -
rzą du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, któ ra zaj mu -
je się przy go to wy wa niem pro jek tu no wej usta wy
dział ko wej. Pod czas ob rad roz pa trzo no trzy po sel skie pro -
jek tu ustaw o ogro dach dział ko wych. Jed no gło śnie przy -
ję to wnio sek zgło szo ny przez po sła PSL Pio tra
Zgo rzel skie go, by pro jekt oby wa tel ski był wio dą cy w dal -

szych pra cach pod ko mi sji. Pre zes PZD od niósł się tak że
do so bot nie go spo tka nia dział kow ców ma zo wiec kich z
pre mie rem Do nal dem Tu skiem, któ ry za de kla ro wał go to -
wość do pod ję cia dzia łań ma ją cych na ce lu wy pra co wa nie
pro jek tu usta wy, któ ra za bez pie czy in te re sy dział kow ców.
Pod kre ślił, że spo tka nie po twier dzi ło, że przy szcze rych
in ten cjach, któ rych ce lem jest do bro mi lio na ro dzin dział -
ko wych, moż na szyb ko uzy skać po ro zu mie nie. Wy ra ził
też na dzie ję, że po sło wie uchwa lą pra wo, któ re bę dzie sa -
tys fak cjo no wa ło mi lion pol skich ro dzin i po zwo li im spo -
koj nie ko rzy stać z uro ków ogro dów dział ko wych.

Na stęp nie Ko mi sja roz po zna ła skar gi, któ re wnie sio ne
zo sta ły w try bie nad zwy czaj nym ( od po cząt ku ro ku wpły -
nę ło ich aż 26) oraz przy ję ła uchwa lę ws. od wo ła nia
człon ków Ko mi sji Roz jem czej ROD.

1. Posiedzenie KK Rozjemczej
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Zgod nie z tre ścią cyt. wy żej § 162 ust. 1 sta tu tu PZD,
Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej mo że zło -
żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi -
sji Roz jem czej PZD na orze cze nie ko mi sji roz jem czej
koń czą ce po stę po wa nie w spra wie, je że li:

1) ra żą co na ru sza po sta no wie nia sta tu tu PZD lub prze -
pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych przez ich
błęd ną wy kład nię lub nie wła ści we za sto so wa nie,

2) na ru sza po sta no wie nia re gu la mi nu po stę po wa nia ko -
mi sji roz jem czych, je że li uchy bie nie to mo gło mieć istot -
ny wpływ na wy nik spra wy.

Wy ni ka stąd, że Prze wod ni czą cy KKR nie mo że za skar -
żyć pra wo moc ne go orze cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz -

jem czej w sy tu acji, gdy ża den z tych wa run ków nie zo stał
speł nio ny. 

W po da niu o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym
skar żą ca ………………….............. twier dzi ła, że uchwa -
ła (orze cze nie!) Ko mi sji Roz jem czej ROD sygn. akt
…………………. jest nie waż na z uwa gi na „błę dy, in ny
za kres roz strzy gnię cia spra wy, wy kro cze nie po za za kres
roz strzy gnię cia oraz roz po zna nie spra wy przez nie wła ści -
wą Ko mi sję Roz jem czą ROD”. Pod no si ła przy tym, że
Pa ni pre zes ROD „…………..........................”, z uwa gi na
peł nie nie in nych funk cji, mię dzy in ny mi w Okrę go wym
Za rzą dzie PZD w……………….................., win na by ła

UZA SAD NIE NIE

Sygn. akt: KKR-  ..../………..

War sza wa, dnia …………………
Pa ni
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Na za sa dzie § 162 ust. 1 sta tu tu PZD

od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym

na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej PZD w…………………............................ z dnia
………………….. (sygn. akt……………..), mo cą któ re -
go od da lo no od wo ła nie Pa ni……………….....................
od orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD im. ......................
…………….. w .........................…………......................

dnia ………………… r. utrzy mu ją ce go w mo cy uchwa -
łę Za rzą du ROD ………………..................................... 
w ....................…………….......nr ……………………
z dnia …………………. r. w spra wie wy mie rze nia ...........
………………, użyt kow ni ko wi dział ki nr .......................
ka ry po rząd ko wej – na ga ny z ostrze że niem.

KKR przy ję ła rów nież sta no wi sko, w któ rym od nio sła
się ne ga tyw nie do udzia łu dla przed sta wi cie li tzw. sto wa -
rzy szeń ogro do wych w pra cach Pod ko mi sji Nad zwy czaj -
nej Sej mu. „Je ste śmy zbul wer so wa ni udzia łem w
po sie dze niach Pod ko mi sji Nad zwy czaj nej Sej mu przed -
sta wi cie li kil ku na sto oso bo wych sto wa rzy szeń, to jest
Ogól no pol skie go To wa rzy stwa Ogro dów Dział ko wych,
oraz Sto wa rzy sze nia Ogro du Dział ko we go „Zie lo na Do -
li na” w Swa rzę dzu na rów nych pra wach z przed sta wi cie -
la mi po nad mi lio no wej rze szy człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Człon ka mi tych sto wa rzy szeń są

w więk szo ści oso by do brze zna ne spo łecz no ści dział ko -
wej Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po nie waż zo sta ły
po zba wio ne człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki za ra żą ce na ru sze nie prze pi sów obo wią zu ją cych
w Związ ku oraz prze pi sów pra wa bu dow la ne go, po le ga -
ją ce go na sa mo wo li bu dow la nej. Czy lu dzie ła mią cy pra -
wo mo gą być wia ry god ną, praw do mów ną stro ną w tak
waż nej dla dział kow ców spra wie, ja ką jest wa że nie się lo -
sów usta wy o ogro dach dzia ło wych? – py ta ją w swo im li -
ście człon ko wie Ko mi sji (treść li stu zo sta ła za miesz czo na
na stro nie 15 BI).

2. Orzeczenia KK Rozjemczej
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wy łą czyć się ze spra wy. Nie kwe stio nu jąc fak tu nie uisz -
cze nia na leż nych opłat na rzecz Ogro du wska zy wa ła, że
Za rząd ROD „………………….............” nie za sto so wał
wo bec niej tzw. gra da cji kar wy mie rza jąc jej od ra zu naj -
wyż szą ka rę po rząd ko wą.

Szcze gó ło wa ana li za zgro ma dzo ne go ma te ria łu do wo -
do we go w spra wie da je pod sta wy do stwier dze nia, że żad -
na z wy ma ga nych prze sła nek okre ślo nych w § 162 ust. 1
sta tu tu PZD, mo gą cych sta no wić o za sad no ści po da nia o
wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym, nie zo sta ła
speł nio na.

Jak wy ni ka z tre ści uchwa ły Za rzą du ROD ......................
„……………….......................” z dnia……………… r.
nr…………………, przy czy ną i pod sta wą wy mie rze niu
skar żą cej ka ry na ga ny z ostrze że niem by ło nie uisz cze nie
w ter mi nie opła ty in we sty cyj nej i re mon to wej uchwa lo -
nej przez Wal ne Ze bra nie człon ków ROD w dniu 17
kwiet nia 2010r. (nr uchwa ły 14/2010) i w dniu 16 kwiet -
nia 2011 r. (nr uchwa ły 10/2011). W uchwa le Za rząd ROD
wska zy wał rów nież na ko lej ną przy czy nę wy mie rze nia
ka ry po rząd ko wej tj. na na ru sza nie przez skar żą cą za sad
współ ży cia spo łecz ne go, po le ga ją ce na nie udzie la niu in -
for ma cji o ilo ści zu ży tej wo dy oraz unie moż li wia niu od -
czy tu wo do mie rzy (stu dzien ka wo do mie rzo wa za mknię ta,
przez skar żą cą na kłód kę).

Ana li za tre ści skar żo nej uchwa ły Za rzą du ROD po zwa -
la na stwier dze nie, że pod ję cie przed mio to wej de cy zji po -
zo sta je w zgo dzie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa
we wnątrz związ ko we go, zaś przy czy ny wska za ne w tre ści
uchwa ły, ist nie ją ce w da cie jej pod ję cia, sta no wi ły uza -
sad nio ną pod sta wę do wy mie rze nia skar żą cej ka ry po -
rząd ko wej.

Nie wąt pli wym bo wiem w spra wie jest, że skar żą ca do
dnia ……………….r. tj. do da ty pod ję cia przez Za rząd
ROD „ …………………................” uchwa ły o wy mie -
rze niu ka ry po rząd ko wej, nie uiści ła na leż nych opłat na
rzecz Ogro du (opłat in we sty cyj nych i re mon to wych)
uchwa lo nych przez Wal ne Ze bra nie ROD w 2010 r. i 2011 r.
Nie uisz cze nie na leż nej opła ty na rzecz Ogro du, uchwa lo -
nej przez Wal ne Ze bra nie człon ków PZD użyt kow ni ków
dzia łek w ROD, jest ra żą cym na ru sze niem § 15 ust. 1pkt
7 sta tu tu PZD w związ ku z § 148 ust. 1 pkt 2 re gu la mi nu
ROD i sta no wi uza sad nio ną pod sta wę do za sto so wa nia
wo bec skar żą cej jed nej z kar po rząd ko wych okre ślo nych
w § 23 ust. 1 sta tu tu PZD ade kwat nej do stwier dzo nych
na ru szeń prze pi sów obo wią zu ją cych w Związ ku (§ 23
ust.2 sta tu tu PZD). W tym miej scu na le ży wska zać, że 
w myśl cy to wa nych prze pi sów czło nek zwy czaj ny PZD
ma obo wią zek uisz cze nia opłat uchwa lo nych przesz Wal -
ne Ze bra nie człon ków ROD w usta lo nym ter mi nie. Przy
czym uchwa ły Wal ne go Ze bra nia obo wią zu ją wszyst kich
użyt kow ni ków dzia łek rów nież użyt kow ni ków nie obec -
nych na tym Ze bra niu. Na le ży rów nież wska zać, że nor -
my praw ne obo wią zu ją ce w PZD nie prze wi du ją tzw.

gra da cji kar, wska zy wa nej przez skar żą cą. Na le ży za uwa -
żyć, że sta tut PZD w § 36 za nie re spek to wa nie prze pi sów
związ ko wych, w tym upo rczy we i dłu go trwa łe uchy la nie
się od uisz cza nia na leż nych opłat, prze wi du je ka rę bar -
dziej do tkli wą ja ką jest po zba wie nie człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki i to bez uprzed nie go wy mie rza nia ka -
ry po rząd ko wej okre ślo nej w § 23 sta tu tu PZD.

Nie za sad nym rów nież jest za rzut skar żą cej do ty czą cy
Pa ni pre zes Za rzą du ROD, któ ra – w oce nie skar żą cej 
– win na wy łą czyć się ze spra wy z uwa gi na peł nie nie in -
nych funk cji w Okrę go wym Za rzą dzie PZD. Obo wią zu ją -
ce prze pi sy we wnątrz związ ko we nie prze wi du ją wy łą czeń
na któ re po wo łu je się skar żą ca, a wręcz § 13 re gu la mi nu
po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD sta no wi, że 
w imie niu za rzą du ROD w po stę po wa niu roz jem czym
wy stę pu je pre zes za rzą du ROD lub upo waż nio ny przez
nie go czło nek za rzą du.

Rów nież za rzut skar żą cej o roz po zna niu spra wy przez
nie wła ści wą Ko mi sję Roz jem czą ROD, w kon kret nych
oko licz no ściach spra wy, nie znaj du je uza sad nie nia. Jak
bo wiem wy ni ka z akt spra wy, od wo ła nie skar żą cej od
spor nej uchwa ły Za rzą du ROD „…………...................”
zo sta ło roz po zna ne przez Ko mi sję Roz jem czą te goż ROD
i od da lo ne orze cze niem z dnia …………. r. W związ ku 
z od wo ła niem się skar żą cej od przed mio to we go orze cze -
nia spór zo stał roz po zna ny przez Okrę go wą Ko mi sję Roz -
jem czą w ...............………………….. któ ra to Ko mi sja
orze cze niem z dnia ……………………r. uchy li ła orze -
cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD w związ ku z na ru sze -
niem prze pi sów pro ce du ral nych i spra wę prze ka za ła
Ko mi sji Roz jem czej ROD im ……………………............
w ……………….......................... do po now ne go roz po -
zna nia. Jak wy ni ka z szcze gó ło we go uza sad nie nia orze -
cze nia Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej (pi sem ne
spra woz da nie) przy czy ną uchy le nia orze cze nia Ko mi sji
Roz jem czej ROD „…………………….............” by ła
obec ność prze wod ni czą ce go Ko mi sji Roz jem czej ROD
„…………………” na po sie dze niu Za rzą du ROD, na któ -
rym pod ję ta zo sta ła uchwa ła o uka ra niu skar żą cej ka rą po -
rząd ko wą. Zgod nie z § 11 ust. 1 pkt 5 re gu la mi nu
po stę po wa nia ko mi sji roz jem czej PZD czło nek ko mi sji
roz jem czej nie mo że brać udzia łu w po sie dze niu Za rzą du
ROD, na któ rym pod ję to uchwa łę o wy mie rze niu człon ko -
wi Związ ku ka ry po rząd ko wej lub po zba wio no człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Za tem pod ję cie de cy zji
przez Ze spół Orze ka ją cy Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
o prze ka za nie spra wy do po now ne go roz po zna nia in nej
Ko mi sji Roz jem czej ROD tj. Ko mi sji Roz jem czej ROD
im……………................................. w ………….............,
w kon kret nych oko licz no ściach, nie bu dzi za strze żeń i po -
zo sta je w zgo dzie z § 12 cy to wa ne go wy żej re gu la mi nu
po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych w związ ku z § 137 sta -
tu tu PZD. 
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po roz pa trze niu w dniu ................ r. skar gi Pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców na pra wo moc ne orze cze -
nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w .....................
.................................... z dnia ............. r., sygn. akt
OKR/......., mo cą któ re go od da lo no od wo ła nie Pa na .....

............................... po zba wio ne go przez Za rząd ROD 
w ............ człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki

na pod sta wie: § 57 pkt 3 lit. b Re gu la mi nu Po stę po wa -
nia Ko mi sji Roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

ORZEKA

1. Uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD .......................................................... z dnia ..................
(sygn. akt: OKR/..................)

2. Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej z ROD
....................................................... w .................................

z dnia .................. r.(sygn. akt :..................)
3. Uchy la uchwa łę Nr ........... z dnia ......................r. Za -

rzą du ROD ......................................... w ..........................
w spra wie po zba wie nia ................... człon ko stwa PZD 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Prze wod ni czą cy: ………………….
Człon ko wie: ………………….

………………….
………………….
………………….

Ko mi sji Roz jem czej ROD im. …………………...........
wy da ne po po now nym roz po zna niu spra wy oraz je go

szcze gó ło we i lo gicz ne uza sad nie nie po par te kon kret ny mi
do wo da mi w spra wie, nie bu dzi żad nych za strze żeń.

Rów nież skar żo ne pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej w …………….................... od da la -
ją ce od wo ła nie skar żą cej od orze cze nia Ko mi sji Roz jem -
czej ROD im. ……………...............................................
..w .................………….. .................z dnia ……………. r.
i utrzy mu ją ce w mo cy skar żo ną uchwa łę Za rzą du ROD –

nie bu dzi za strze żeń. Tak sen ten cja orze cze nia jak też
szcze gó ło we, po par te do wo da mi uza sad nie nie orze cze nia
po twier dza ją za sad ność i pra wi dło wość praw ną skar żo nej
uchwa ły Za rzą du ROD.

Re asu mu jąc, w świe tle po wyż sze go oraz w opar ciu o
po wo ła ne wy żej nor my pra wa we wnątrz związ ko we go
uzna ję, że w ni niej szym przy pad ku brak jest pod staw do
zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej na skar żo ne, pra wo moc ne orze cze nie
Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w …………………

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
mgr Ol ga Ochry miuk

Sygn. akt KKR

ORZECZENIE
w imie niu

Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie w skła dzie na stę pu ją cym:

Prze wod ni czą cy: Jó zef  PISARSKI 
Człon ko wie: Ro bert Mi ro sław KLIMASZEWSKI

Jan KACZMARZYK
Zo fia Ma ria MRÓZ 
Zo fia PADEREWSKA 

Pro to ko lant: Zo fia PADEREWSKA

ORZE CZE NIE



85

KKR

UZA SAD NIE NIE

.......................................... - użyt kow nik dział ki nr .......
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym ..............................
w ......................................... – po da niem z dnia .............. r.
zwró cił się z proś bą do Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców o zło że nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym do
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD na pra wo moc ne orze -
cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej PZD w .........
........................................... z ................. r. (sygn. akt: .....)
utrzy mu ją ce w mo cy uchwa łę Za rzą du ROD nr ...... z dnia
......... r. po zba wia ją cą człon ko stwa w PZD i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki.

Pre zes PZD uznał po da nie skar żą ce go za uza sad nio ne 
i na za sa dzie § 162 ust. 1 sta tu tu PZD wniósł skar gę do
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej do roz po zna nia w try bie
nad zwy czaj nym, za rzu ca jąc obu ko mi sjom roz jem czym
nie rze tel ność i brak wni kli wo ści w roz po zna niu spra wy.

Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD,
po do ko na niu szcze gó ło wej ana li zy do ku men ta cji roz jem -
czej zgro ma dzo nej w spra wie, po dzie lił w ca łej roz cią gło -
ści wy wo dy za war te w skar dze nad zwy czaj nej.

Z ma te ria łu do wo do we go w spra wie wy ni ka, że pod -
mio to wy Za rząd ROD uchwa łą nr............z dnia .............r.
po zba wił skar żą ce go człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki. W uza sad nie niu uchwa ły Za rząd ROD twier dził,
że przy czy ną pod ję cia przed mio to wej uchwa ły by ło dzia -
ła nie skar żą ce go na szko dę PZD po le ga ją ce na do no sie do
Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go, pro ku ra -
tu ry i po li cji, co opóź ni ło wy ko na nie prac in we sty cyj nych
w ogro dzie i na ra zi ło dział kow ców na stra ty fi nan so we w
związ ku ze wzro stem cen ma te ria łów.

W tym miej scu na le ży przy po mnieć, że po zba wie nie
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki jest bar dzo do -
le gli wą ka rą i mo że być za sto so wa na tyl ko wów czas, gdy
po nad wszel ką wąt pli wość zo sta nie wy ka za ne, że dział -
ko wiec na ru szył i to w spo sób ra żą cy obo wią zu ją ce prze -
pi sy we wnątrz związ ko we.

W oce nie Ze spo łu Orze ka ją ce go KKR za rzu ty skar gi
pod ad re sem przed mio to wej uchwa ły Za rzą du ROD, jak
rów nież w kwe stii nie pra wi dło we go po stę po wa nia obu
ko mi sji roz jem czych, znaj du ją uza sad nie nie. Do ku men -
ta cja roz jem cza po twier dza, że obie ko mi sje roz jem cze
roz pa trzy ły spra wę nie rze tel nie i nie wni kli wie, al bo wiem
już na wstę pie prze oczy ły fakt ra żą ce go na ru sze nia przez
Za rząd ROD obo wią zu ją cej pro ce du ry, po le ga ją ce go na
nie za bez pie cze niu pro to ko łu z po sie dze nia Za rzą du, na
któ rym po dej mo wa na by ła skar żo na uchwa ła (brak ta kie -
go pro to ko łu w do ku men ta cji spra wy). Brak za tem moż -
li wo ści usta le nia czy skar żą cy brał udział w po sie dze niu
Za rzą du, na któ rym zo sta ła pod ję ta uchwa ła do ty czą ca je -

go oso by, a je że li nie, to czy zo stał pra wi dło wo po wia do -
mio ny o ter mi nie po sie dze nia (wy móg - § 40 ust. 1 re gu -
la mi nu ROD w związ ku z § 36 ust. 3 sta tu tu PZD). Nad to,
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza na ru szy ła i to w spo sób
ra żą cy § 41 ust. 2 i § 19 w związ ku z § 50 re gu la mi nu po -
stę po wa nia ko mi sji roz jem czych PZD, al bo wiem mi mo
obo wiąz ku roz po zna nia spra wy z udzia łem stron, za
uprzed nim pra wi dło wym we zwa niem stron na po sie dze -
nie roz jem cze, spra wę roz po zna ła za ocz nie, bez udzia łu
skar żą ce go. Wy da nie orze cze nia w ta kich oko licz no -
ściach, sta no wi o je go bez sku tecz no ści.

Na le ży rów nież zgo dzić się z za rzu ta mi za war ty mi w
skar dze nad zwy czaj nej, do ty czą cy mi nie rze tel ne go i nie -
wni kli we go roz po zna nia od wo ła nia w po stę po wa niu roz -
jem czym. To na obu Ko mi sjach Roz jem czych cią żył
obo wią zek szcze gó ło we go zba da nia ca ło kształ tu spra wy,
a przede wszyst kim do ko na nia oce ny do wo dów ze bra -
nych w spra wie i czy sta no wią uza sad nio ną przy czy nę za -
sto so wa nia tak szcze gól nej ka ry, ja ką jest po zba wie nie
człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. W
oce nie Ze spo łu Orze ka ją ce go KKR, w kon kret nym przy -
pad ku, obie Ko mi sje Roz jem cze nie do ło ży ły wy ma ga nej
sta ran no ści w wy ja śnie niu spra wy. Nie moż na bo wiem
przy jąć za uza sad nio ny za rzut sta wia ny skar żą ce mu przez
Za rząd ROD, do ty czą cy do no su i na ra że nia dział kow ców
na stra ty fi nan so we, tym bar dziej, że jak wy ni ka z do ku -
men ta cji spra wy, wsku tek ta kie go „do no su", Po wia to wy
In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go wstrzy mał pro wa dzo ną
bu do wę ze wzglę du na po waż ne bra ki w do ku men ta cji, za
pro wa dze nie któ rej skar żą cy prze cież nie był od po wie -
dzial ny. Po waż ne bra ki w do ku men ta cji in we sty cyj nej,
po twier dzo ne do wo da mi znaj du ją cy mi się w spra wie,
szcze gó ło wo omó wio ne w skar dze nad zwy czaj nej, w tym
brak jed ne go z za sad ni czych do ku men tów ja kim jest po -
zwo le nie na bu do wę, nie mo że obar czać skar żą ce go, a
tym bar dziej sta no wić pod sta wę do po zba wie nia człon ko -
stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. W tych oko -
licz no ściach nie uza sad nio nym rów nież jest twier dze nie
Za rzą du ROD, że po stę po wa nie skar żą ce go na ra zi ło dział -
kow ców na stra ty fi nan so we. Gdy by na wet za ist nia ła ta -
ka sy tu acja, to wi nę za ewen tu al ne stra ty fi nan so we
po win ny po no sić oso by od po wie dzial ne za roz po czę cie
in we sty cji bez do ku men ta cji in we sty cyj nej wy ma ga nej
prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go. Twier dze nie za tem Za -
rzą du ROD, że or ga ny do któ rych zwra cał się („do no sił")
skar żą cy nie po twier dzi ły zgła sza nych nie pra wi dło wo ści
- jest bez pod staw ne, o czym świad czy de cy zja wstrzy mu -
ją ca pro wa dzo ną in we sty cję, wy da na przez Po wia to we go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.
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po roz pa trze niu w dniu ........................... skar gi Prze -
wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej P Z D na pra -
wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w .................. - z dnia .................. r. (sygn. akt
............) utrzy mu ją ce w mo cy orze cze nie Ko mi sji Roz -
jem czej ROD ............................. w ........................ z dnia
............... r. (sygn. akt:.........) mo cą któ re go zo sta ło od da -

lo ne od wo ła nie od uchwa ły Za rzą du ROD nr ........... z
dnia...................w spra wie udzie le nia
............................................................. ka ry po rząd ko wej -
na ga ny z ostrze że niem.

na pod sta wie: § 57 pkt 3 lit. b Re gu la mi nu Po stę po wa -
nia Ko mi sji Roz jem czych Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców

ORZEKA

1.Uchy la orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD w ..................................................... z dnia .................r.
(sygn. akt .....................),

2.Uchy la orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD ..............
...............................w .........................................................
z dnia ................................r. (sygn. akt: .......................) oraz
orze cze nie z dnia ………….. (sygn. akt:……………….)

3. Uchy la uchwa łę Za rzą du ROD ....................................
nr............ z dnia........................ r. wspra wie udzie le nia ka -
ry po rząd ko wej – na ga ny z ostrze że niem dla .................
................................................................................

Pan ....................................użyt kow nik dział ki nr ........
w ROD ....................................... w ....................................

Prze wod ni czą cy: …………………….
Człon ko wie: …………………….

…………………….
…………………….
…………………….

Do ko nu jąc oce ny po stę po wa nia roz jem cze go pro wa -
dzo ne go przez obie Ko mi sje Roz jem cze, na le ży stwier -
dzić, że orze cze nia wy da ne przez te in stan cje roz jem cze,
nie po sia da ją cech bez stron no ści, al bo wiem opar te zo sta -
ły na prze słan kach nie ma ją cych od zwier cie dle nia w fak -
tach spra wy, co sta no wi o bez sku tecz no ści tych orze czeń. 

Z uwa gi na na ru sze nie wska za nych wy żej norm pra wa
we wnątrz związ ko we go, tak przez za rząd ROD przy po -
dej mo wa niu uchwa ły ob ję tej skar gą nad zwy czaj ną, jak też

przez Ko mi sję Roz jem czą ROD i Okrę go wą Ko mi sję
Roz jem czą przy roz po zna wa niu spra wy w po stę po wa niu
roz jem czym - Ze spół Orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej, w opar ciu o § 57 ust.3 Re gu la mi nu Po stę po wa -
nia Ko mi sji Roz jem czych PZD, uchy lił skar żo ne
orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej oraz orze cze -
nie Ko mi sji Roz jem czej ROD, z jed no cze snym uchy le -
niem skar żo nej uchwa ły Za rzą du ROD. 

Prze wod ni czą cy
Ze spo łu Orze ka ją ce go

Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
Jó zef Pi sar ski

Sygn. akt KKR .............. 

ORZECZENIE
w imie niu

Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie w skła dzie na stę pu ją cym:

Prze wod ni czą cy: Ka zi mierz Pa weł SZYMAŃSKI 
Człon ko wie: Ro bert KLIMASZEWSKI

Je rzy An drzej TELUK
Jó zef PIETRZAK  
Zo fia Ma ria MRÓZ

Pro to ko lant: Zo fia Ma ria MRÓZ



87

po da niem do Prze wod ni czą cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej PZD zwró cił się z proś bą o wnie sie nie skar gi w try -
bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
PZD na osta tecz ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz -
jem czej w .............................................z dnia .................r.
(sygn. akt: .....................) utrzy mu ją ce w mo cy orze cze nie
Ko mi sji Roz jem czej ROD .................................................
w ................................................... z dnia ....................... r.
(sygn. akt: ............) mo cą, któ re go zo sta ło od da lo ne od -
wo ła nie od uchwa ły Za rzą du ROD nr........... z dnia
....................... r. w spra wie udzie le nia ka ry po rząd ko wej -
na ga ny z ostrze że niem.

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
uwzględ ni ła proś bę i na za sa dzie § 162 ust. 1 sta tu tu PZD
wnio sła skar gę do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej do roz -
po zna nia w try bie nad zwy czaj nym.

Roz po zna jąc skar gę Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza usta -
li ła co na stę pu je:

Skar ga w try bie nad zwy czaj nym wnie sio na do KKR
znaj du je uza sad nie nie.

Z ze bra ne go ma te ria łu wy ni ka, że pań stwo .....................
.................................................... są użyt kow ni ka mi dział -
ki nr ....... ROD .................................................................
w ...................................................... od .............. ro ku ale
we dług oświad cze nia pa na ...............................................
o je go żo na ......................................................... nie jest i ni -
gdy nie by ła człon kiem PZD. W związ ku z tym wy mie rze -
nie rów nież dla niej ka ry po rząd ko wej przez za rząd ROD
do tknię te jest wa dą praw ną i sta no wi o bez sku tecz no ści
pod ję tej uchwa ły (pod sta wa: § 23 sta tu tu PZD). Z fak tu,
że wszyst kie wcze śniej sze pi sma kie ro wa ne do in stan cji
PZD by ły pi sa ne wspól nie przez .....................................
mo gło su ge ro wać, że obo je mał żon ko wie są człon ka mi
PZD. Jed nak stwier dze nie czy fak tycz nie obo je mał żon ko -
wie są człon ka mi zwy czaj ny mi PZD cią żył na za rzą dzie
ROD ..................................................................

Ko lej nym uchy bie niem pro ce du ral nym za rzą du ROD
jest spo rzą dze nie jed nej wspól nej uchwa ły do ty czą cej
oboj ga mał żon ków przez co zo stał na ru szo ny § 40 ust. 4
re gu la mi nu ROD, zgod nie z któ rym uchwa ły bez po śred -
nio do ty czą ce in dy wi du al ne go człon ka PZD spo rzą dza ne

są ja ko od ręb ne do ku men ty dla każ dej spra wy.
Wska za ne wy żej uchy bie nia pro ce du ral ne mi mo ich ist -

nie nia nie zo sta ły uwzględ nio ne i oce nio ne w po stę po wa -
niu roz jem czym przy wy da wa niu orze czeń. Nad to OKR
wy da jąc orze cze nie w dniu................................... ro ku
utrzy mu je wmo cy orze cze nie Ko mi sji Roz jem czej ROD z
dnia ....................... ro ku.

Jak wy ni ka z przed sta wio ne go ma te ria łu w ni niej szej
spra wie ist nie ją dwa orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej ROD
tj. orze cze nie z ................... ro ku i orze cze nie z dnia
................... ro ku, do któ re go ze spół orze ka ją cy OKR 
w Ka to wi cach nie usto sun ko wał się.

W związ ku z tym KKR stwier dza, że tak skar żo na
uchwa ła ROD jak też oba orze cze nia Ko mi sji Roz jem czej
ROD oraz osta tecz ne orze cze nie OKR w Ka to wi cach są
wy da ne z na ru sze niem norm pro ce du ral nych obo wią zu -
ją cych w PZD.

KKR nie wy klu cza, że po stę po wa nie pa na  .....................
................................. sta no wi pod sta wę do wy mie rze nia
ka ry po rząd ko wej, jed nak aby ta ka uchwa ła by ła praw nie
sku tecz na mu szą być za cho wa ne prze pi sy pro ce du ral ne
obo wią zu ją ce w PZD.

W świe tle przed sta wio nych fak tów KKR stwier dza, że
za rzut prze wod ni czą cej KKR o ra żą cym na ru sze niu skar -
żo ne mu orze cze niu § 43 ust. 2 re gu la mi nu po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych PZD po przez błęd ną oce nę pra wi -
dło wo ści po stę po wa nia ko mi sji roz jem czej ROD oraz pra -
wi dło wo ści pod ję cia przez za rząd ROD skar żo nej
uchwa ły jest za sad ny.

Dla te go KKR dzia ła jąc na pod sta wie § 163 ust. 1 sta tu -
tu PZD w związ ku z § 57 ust. 3 re gu la mi nu po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych PZD uwzględ nia skar gę i uchy la
orze cze nie OKR w ................................. z dnia .................
ro ku (sygn. akt .............), uchy la orze cze nia ko mi sji roz -
jem czej ROD .......................................................................
w ........................................... z dnia ......................r. (sygn.
akt: ............) oraz z dnia ................ ro ku (sygn. akt:...........)
i uchy la uchwa łę za rzą du ROD .........................................
nr ...................... z dnia ....................... ro ku w spra wie
udzie le nia ka ry po rząd ko wej – na ga ny z ostrze że niem dla
.......................................................

Prze wod ni czą cy Ze spo łu Orze ka ją ce go KKR PZD
Mgr Ka zi mierz Pa weł Szy mań ski

UZA SAD NIE NIE



Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców wy ko ny wa ła swo je obo wiąz ki wy ni ka ją ce ze
Sta tu tu PZD po przez:

* od by cie za pla no wa nych po sie dzeń Ko mi sji,
* kon tro lę do ku men tów i ba da nie zbior cze go spra woz -

da nia fi nan so we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców za
2012 rok oraz spra woz da nia z Fun du szu Roz wo ju ROD,
Fun du szu Oświa to we go i Fun du szu Sa mo po mo co we go,

* ba da nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go Okrę -
go wych Za rzą dów PZD za 2012 rok oraz pre li mi na rzy fi -
nan so wych tych Okrę gów na 2013 rok,

* ba da nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych za 2012 rok oraz pre li -
mi na rzy fi nan so wych na 2013 rok,

* wy da nie opi nii do zbior cze go pre li mi na rza fi nan so we -
go ROD na 2013 rok, w tym pre li mi na rzy Fun du szu Roz -
wo ju ROD i Fun du szu Oświa to we go ROD na 2013 rok,

* wy da nie opi nii do zbior cze go pre li mi na rza fi nan so -
we go dzia łal no ści sta tu to wej Okrę go wych Za rzą dów
PZD, zbior cze go pre li mi na rza Fun du szu Roz wo ju ROD
OZ PZD i zbior cze go pre li mi na rza Fun du szu Oświa to we -
go OZ PZD na 2013 rok

* prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej w Okrę go wym Za rzą dzie Ślą skim PZD w Ka to -
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W dniach 17-20 czerw ca 2013 ro ku od by ło się ko lej ne
po sie dze nie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD. KKR
zgod nie z sta tu to wy mi kom pe ten cja mi do ko na ła ba da nia
spra woz da nia fi nan so we go Związ ku za 2012 rok.

Ba da nie prze pro wa dzo no w opar ciu o:
– spo rzą dzo ne przez za rzą dy ROD i Okrę go we Za rzą dy

PZD spra woz da nia fi nan so we , spra woz da nia z Fun du szu
Roz wo ju ROD i Fun du szu Oświa to we go PZD za 2012
rok oraz ko mi sji re wi zyj nych ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych i okrę go wych ko mi sji re wi zyj nych PZD.
(Wszyst kie spra woz da nia na wnio sek ko mi sji re wi zyj nych
zo sta ły przy ję te uchwa ła mi przez or ga ny do te go upo waż -
nio ne czy li wal ne ze bra nia spra woz daw cze człon ków
ROD oraz człon ków Okrę go wych Za rzą dów PZD.)

- spra woz da nie fi nan so we Kra jo wej Ra dy PZD, spra -
woz da nie z Fun du szu Roz wo ju, Fun du szu Oświa to we go,
Fun du szu Sa mo po mo co we go Kra jo wej Ra dy PZD, Fun -
du szu Bu do wy Cen tral ne go Do mu Dział kow ca KR PZD,

Fun du szu Obro ny ROD oraz środ ków na kon cie „Po wódź
– 2010” któ re zo sta ło zba da ne przez or gan do te go upo -
waż nio ny czy li Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną oraz za twier -
dzo ne uchwa łą Kra jo wej Ra dy PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na stwier dza, że wszyst kie
jed nost ki Związ ku pro wa dzi ły oszczęd ną go spo dar kę fi -
nan so wą w 2012 ro ku. Człon ko wie Ko mi sji przy ję li tak -
że oświad cze nie w spra wie wy po wie dzi po sła An drze ja
De ry wy gło szo nej pod czas po sie dze nia Pod ko mi sji Nad -
zwy czaj nej Sej mu w dniu 18 czerw ca 2013 ro ku, w spra -
wie no wej usta wy o ogro dach dział ko wych. Oświad cze nie
zo sta ło skie ro wa ne do człon ków Pod ko mi sji Nad zwy czaj -
nej Sej mu kie ro wa nej przez po sła Bar to sza Kow nac kie -
go, Prze wod ni czą cych wszyst kich Klu bów Po sel skich,
Mar szał ka Sej mu RP, Pre mie ra Rzą du RP oraz Pre ze sa
PZD Eu ge niu sza Kon drac kie go. (treść wystąpienia znaj-
duje się na str. 13 BI).

Wszyst kie ogro dy pro wa dzą oszczęd ną go spo dar kę fi nan so wą 
– stwier dzi ła Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na

In for ma cja Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

wi cach wraz ze sfor mu ło wa nie wnio sków wy ni ka ją cych z
kon tro li skie ro wa nych do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD,

* prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej PZD w Po zna niu,

* prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści fi nan so wej Za -
rzą du ROD „No wa Przy ro da” w Po zna niu, ROD „Cy kla -
men” w War sza wie, ROD „Sło min” w Sło mi nie na
wnio sek Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD,

* sfor mu ło wa nie wnio sków wy ni ka ją cych z prze pro wa -
dzo nej przez Kra jo wą Ra dę PZD kon tro li dzia łal no ści sta -
tu to wo -fi nan so wej w OZ PZD w To ru niu na wnio sek
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD,

* re ago wa nie na skar gi i bie żą cą ko re spon den cję wpły -
wa ją ce do Ko mi sji i po dej mo wa nie w ich za kre sie sto sow -
nych dzia łań,

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD i jej człon ko wie w
dal szym cią gu kie ro wa li licz ne sta no wi ska do przed sta -
wi cie li wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej w obro nie
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, ru chu ogrod nic twa dział ko we go i Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD jak i pion re wi zyj ny
w tym za kre sie wspie ra ła ak tyw ne dzia ła nia Kra jo wej Ra -
dy PZD i ca łe go Związ ku.

Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD

inż. Ma ria Fojt

3. Posiedzenie KK Rewizyjnej


