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I. MINISTER INFRASTRUKTURY ODPOWIADA

1. Wprowadzenie

2. Pismo Ministra

W ostat nim cza sie Kra jo wa Ra da PZD otrzy mu je nie po -
ko ją ce sy gna ły o trwa ją cych pra cach nad po waż ną zmia ną
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ta kie zmia -
ny był by sprzecz ne z wo lą sa mych dział kow ców, któ rzy
upa tru ją w prze pi sach tej usta wy gwa ran cję trwa nia swo -
ich ogro dów. Stąd po nad 619 tys. dział kow ców pod pi sa ło
się pod ape lem o za cho wa nie w obec nym kształ cie usta -
wy. Dla te go sy gna ły o pró bach zmia ny dział ko wych przy -
wi le jów bu dzą zdu mie nie i dez orien ta cję w śro do wi sku
dział ko wym, któ re ocze ku je part ner skie go trak to wa nia 
i moż li wo ści czyn ne go udzia łu we wszyst kich spra wach
do ty czą cych ogrod nic twa dział ko we go. Z te go wzglę du
Kra jo wa Ra da PZD wy stą pi ła 2 grud nia 2009 r. do Mi ni -
stra In fra struk tu ry i Klu bu Par la men tar ne go Plat for my
Oby wa tel skiej z za py ta niem, czy pro wa dzą ja kie kol wiek
pra ce nad no wy mi roz wią za nia mi praw ny mi do ty czą cy mi

ogro dów dział ko wych, a w szcze gól no ści nad zmia ną usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Do dnia dzi siej -
sze go Klub Par la men tar ny Plat for my Oby wa tel skiej nie
za jął żad ne go sta no wi ska w tej spra wie, na to miast Mi ni ster
In fra struk tu ry przy go to wał swo ją od po wiedź, któ rą na de -
słał do Związ ku pod ko niec grud nia 2009 r. Treść te go pi -
sma po twier dza, że w ra mach re sor tu pro wa dzo ne są
„pra ce ana li tycz ne”, któ re zmie rza ją do po zy ska nia in for -
ma cji o funk cjo no wa niu ogro dów dział ko wych ce lem pod -
ję cia de cy zji o ewen tu al nym wsz czę ciu pro ce su zmia ny
usta wy o ROD. La ko nicz ność tej in for ma cji skło ni ła Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do prze ka za nia Mi ni stro wi
swo je go sta no wi ska w tym za kre sie oraz przy ję cia zło żo -
nej przez nie go pro po zy cji spo tka nia. 

Po ni żej przed sta wia my treść omó wio nej ko re spon den -
cji.

TT

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
W na wią za niu do pi sma z dnia 2 grud nia 2009 r. w spra -

wie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, uprzej mie przed -
sta wiam sta no wi sko w za kre sie po ru szo nych w pi śmie
wąt pli wo ści.

Na wstę pie na le ży za uwa żyć, że w związ ku z wej ściem
w ży cie w dniu 15 li sto pa da 2008 r. usta wy z dnia 3 paź -
dzier ni ka 2008 r. o zmia nie usta wy o ochro nie przy ro dy
oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237),
spra wy do ty czą ce ogród ków dział ko wych zo sta ły prze nie -
sio ne z dzia łu ad mi ni stra cji rzą do wej „śro do wi sko” do
dzia łu „bu dow nic two, go spo dar ka prze strzen na i miesz ka -
nio wa”. Wła ści wość Mi ni stra In fra struk tu ry do pro wa dze -
nia spraw z za kre su ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wy ni ka z prze pi su art. 9 ust. 1 pkt 9a usta wy z dnia 4 wrze -
śnia 1997 r. o dzia łach ad mi ni stra cji rzą do wej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 65, poz.437, z późn. zm), w związ ku z § 1 ust.
2 pkt 1 roz po rzą dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 

16 li sto pa da 2007 r, w spra wie szcze gó ło we go za kre su dzia -
ła nia Mi ni stra In fra struk tu ry (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Jed no cze śnie na le ży za uwa żyć, że usta wo daw ca na pod -
sta wie art. 7 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn.
zm.), na ło żył na or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą -
du te ry to rial ne go obo wią zek two rze nia wa run ków praw -
nych, prze strzen nych i eko no micz nych dla roz wo ju ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych.

W ra mach prac le gi sla cyj nych w Mi ni ster stwie przy go -
to wa no i uzgod nio no mię dzy re sor to wo pro jekt sta no wi -
ska Rzą du wo bec po sel skie go pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych (druk 1886), któ ry zo stał przy ję ty przez Ko -
mi tet Sta ły Ra dy Mi ni strów w dniu 16 lip ca 2009 ro ku.

W ra mach prac nad pro jek tem ww. sta no wi ska ana li zo -
wa no pro po zy cję li kwi da cji Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców oraz na cjo na li za cji ma jąt ku tej or ga ni za cji oraz

MI NI STER IN FRA STRUK TU RY
Ce za ry Gra bar czyk

Nr ML -6b -025-1/09
Pan
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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kwe stie ewen tu al nych od szko do wań, na ja kie zo stał by na -
ra żo ny Skarb Pań stwa, w związ ku z li kwi da cją i prze ję -
ciem ma jąt ku PZD. Przed mio tem roz wa żań by ła tak że
pro po zy cja po wszech ne go uwłasz cze nia dział kow ców
oraz skut ki uwłasz cze nia dział kow ców na nie ru cho mo -
ściach gmin nych. Ma jąc na wzglę dzie za sa dę ra cjo nal nej
go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi pu blicz ny mi, ba da no tak -
że za sad ność ob li ga to ryj ne go sto so wa nia bo ni fi kat, po -
mniej sza ją cych ce nę dział ki, usta la ną w związ ku z prze-
kształ ce niem pra wa użyt ko wa nia dział ki w pra wo wła sno -
ści. Do ko na no tak że ana li zy praw nej sta tu su PZD, a tak -
że praw ja kie przy słu gu ją tej or ga ni za cji oraz jej człon kom
do nie ru cho mo ści, na pod sta wie obo wią zu ją cych prze pi -
sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz ja -
kie przy słu gi wa ły by po wpro wa dze niu do po rząd ku
praw ne go pro po no wa nych roz wią zań le gi sla cyj nych.
Ana li zo wa no rów nież skut ki fi nan so we roz wią zań pro po -
no wa nych w ww. po sel skim pro jek cie usta wy o ogro dach
dział ko wych, dla bu dże tu Pań stwa oraz bu dże tów gmin.

Po nad to omó wio no i prze ana li zo wa ne orzecz nic two
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, do ty czą ce ogro dów dział ko -
wych, w tym wy ra żo ne w:

• wy ro ku z dnia 9 grud nia 2008 r., sygn. akt K 61/07,
do ty czą cym zgod no ści z Kon sty tu cją Rzecz po spo li tej Pol -
skiej prze pi sów, na pod sta wie któ rych nie ru cho mo ści
prze zna czo nych w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go pod ro dzin ne ogro dy dział ko we zo sta ją
nie od płat nie prze ka za ne Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców, w związ ku z wy łącz no ścią PZD w do stę pie do grun -
tów prze zna czo nych pod pra cow ni cze ogro dy dział ko we,

• wy ro ku z dnia 20 lu te go 2002 r., sygn. akt K 39/00,
do ty czą cym rosz cze nia PZD o usta no wie nie użyt ko wa ni
wie czy ste go na grun tach wcho dzą cych w skład pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych,

• wy ro ku z dnia 20 li sto pa da 1996 r., sygn. akt K 27/95,
ba da ją cym zgod ność z Kon sty tu cją Rze czy po spo li tej Pol -
skiej prze pi sów w za kre sie obo wiąz ku nie od płat ne go prze -
ka za nia przez gmi nę grun tów w użyt ko wa nie na rzecz PZD.

Po nad to w ra mach prac nad pro jek tem sta no wi ska Rzą -
du, w dniu 9 lip ca 2009 r. wy sto so wa no za py ta nie ma ilo -
we do or ga ni za cji i zrze szeń dział kow ców dzia ła ją cych w
Wiel kiej Bry ta nii, Da nii, Fin lan dii, Ho lan dii i Szwe cji, ce -
lem uzy ska nia in for ma cji do ty czą cych roz wią zań praw -
nych, re gu lu ją cych funk cjo no wa nie ogród ków dział-
ko wych w tych kra jach. Na le ży za uwa żyć, że od rzu ce nie
przez Sejm RP w dniu 16 lip ca 2009 r. po sel skie go pro jek -
tu usta wy o ogro dach dział ko wych, nie zwol ni ło Mi ni stra
In fra struk tu ry z re ali za cji za dań na ło żo nych przez wy mie -
nio ne na wstę pie usta wy. Tym sa mym wspo mnia na ko re -
spon den cja mie ści się w ra mach pro wa dzo nych przez
Mi ni ster stwo prac ana li tycz nych, któ rych kon klu zje bę dą
sta no wi ły pod sta wę pod ję cia przez Mi ni stra In fra struk tu -
ry roz strzy gnię cia o ewen tu al nym wsz czę ciu prac le gi sla -
cyj nych uspraw nia ją cych funk cjo no wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w Pol sce. Jed no cze śnie uprzej mie

in for mu ję, że Mi ni ster stwo za po zna ło się ze sta no wi skiem
PZD do ty czą cym no we li za cji obo wią zu ją cych prze pi sów,
a w ra mach pro wa dzo nych prac ana li tycz nych, do ko na no
rów nież ana li zy prze sła nych przez Pa na Pre ze sa ma te ria -
łów przy ję tych na 1 Kon gre sie Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, przed sta wia ją cych sta no wi sko:

1) w spra wie pro jek tu usta wy au tor stwa PiS o ogro dach
dział ko wych;

2) w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce;

3) w spra wie po sta wy Związ ku w bu do wie spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go;

4) w spra wie zna cze nia i ro li ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych w cza sie kry zy su go spo dar cze go;

5) w spra wie po zy cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i Pol skie go Związ ku Dział kow ców w de mo kra tycz nej
Pol sce;

6) w spra wie ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w Pol sce;

7) w spra wie prio ry te to wych za dań Związ ku wy ni ka ją -
cych z ak tu al nej sy tu acji.

War to tak że zwró cić uwa gę, iż spra wa re ali za cji przez
Mi ni stra In fra struk tu ry za dań, wy ni ka ją cych z art. 9a ust.
1 pkt 9a usta wy z dnia 4 wrze śnia 1997 r. o dzia łach ad -
mi ni stra cji rzą do wej by ła ana li zo wa na przez Naj wyż szą
Izbę Kon tro li. W od po wie dzi na pi smo KSR -410-
19/2009, wy sto so wa ne przez Pa na Mar ka Za ją ka łę, Wi -
ce pre ze sa Naj wyż szej Izby Kon tro li, De par ta ment
Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi udzie lił sto sow nych wy -
ja śnień w spra wie wy ko ny wa nia przez Mi ni stra In fra -
struk tu ry za dań do ty czą cych ro dzin nych ogród ków
dział ko wych i two rze nia sprzy ja ją cych wa run ków praw -
nych dla ich prze strzen ne go i eko no micz ne go roz wo ju.
Od no śne pi smo BN2j -078-20/09 zo sta ło w dniu 17 li sto -
pa da 2009 ro ku prze ka za ne do De par ta men tu Kon tro li
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry.

Re asu mu jąc na le ży za uwa żyć, iż pro wa dzo ne obec nie
pra ce ana li tycz ne oraz po dej mo wa na w tym za kre sie ko -
re spon den cja, ma ją na ce lu po zy ska nie jak naj więk szej
ilo ści in for ma cji na te mat funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych, w tym tak że w in nych kra jach eu ro pej skich. 
W przy pad ku uzna nia przez Kra jo wą Ra dę PZD, że obok
przed sta wio ne go na I Kon gre sie Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, sze ro kie go spek trum za gad nień do ty czą -
cych ogro dów dział ko wych ist nie ją jesz cze in ne waż ne 
z punk tu wi dze nia tej or ga ni za cji za gad nie nia, któ re po wi -
nien po znać Mi ni ster In fra struk tu ry, za sad nym mo gło by
być zor ga ni zo wa nie spo tka nia z przed sta wi cie la mi PZD.

Jed no cze śnie uprzej mie in for mu ję, iż wszyst kie pro po -
zy cje do ty czą ce ewen tu al nej no we li za cji usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sta ną
się przed mio tem kon sul ta cji z za in te re so wa ny mi part ne ra -
mi spo łecz ny mi, w tym tak że z przed sta wi cie la mi Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, Prze pro wa dze nie po wyż szych
kon sul ta cji bę dzie moż li we po przy go to wa niu sto sow nych
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pro jek tów le gi sla cyj nych. W chwi li obec nej w Mi ni ster -
stwie, po za wspo mnia ny mi wy żej dzia ła nia mi ana li tycz -

no -in for ma cyj ny mi, nie są pro wa dzo ne pra ce le gi sla cyj ne
nad usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Z wy ra za mi sza cun ku
MI NI STER IN FRA STRUK TU RY

/-/ Ce za ry Gra bar czyk

Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

3. Stanowisko Prezydium KR

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców za po -

zna ła się z tre ścią Pań skiej od po wie dzi z 23 grud nia 2009 r.
w spra wie prac pro wa dzo nych w re sor cie nad ewen tu al ną
no we li za cją usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Jed no cze śnie prze ka za no to pi smo struk tu rom te re no wym
PZD ce lem roz po wszech nie nia in for ma cji do ty czą cych
za mia rów Mi ni ster stwa co do przy szłych roz wią zań praw -
nych re gu lu ją cych sta tus dział kow ców i ich Związ ku. Te -
mat ten jest bo wiem ży wo dys ku to wa ny w ogro dach 
i wy wo łu je wie le emo cji wśród na szych człon ków, któ rzy
ma ją jesz cze świe żo w pa mię ci głów ne po sta no wie nia 
i do ro bek I Kon gre su PZD, gdzie po twier dzo no wo lę pol -
skich dział kow ców od no śnie nie na ru szal no ści usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W swo ich pu blicz -
nych wy stą pie niach po li ty cy więk szo ści ugru po wań par -
la men tar nych oraz przed sta wi cie le Ra dy Mi ni strów
de kla ro wa li po sza no wa nie wo li pra wie mi lio na ro dzin
dział ko wych. 

Tym cza sem sy tu acja ist nie ją ca kil ka mie się cy po ob ra -
dach I Kon gre su zda je się po twier dzać naj gor sze na sze
przy pusz cze nia. Oto bo wiem co raz czę ściej po ja wia ją się
sy gna ły o trwa ją cych pra cach nad zmia ną usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Po twier dza to treść Pań -
skiej od po wie dzi, gdzie mo wa jest o pro wa dzo nych
pra cach ana li tycz nych w tym za kre sie. Jed no cze śnie za -
nie po ko iły nas in ne sfor mu ło wa nia w tym pi śmie, któ re
wska zu ją, że pro po zy cje ewen tu al nych zmian w po wyż -
szej usta wie „sta ną się przed mio tem kon sul ta cji z za in te -
re so wa ny mi part ne ra mi spo łecz ny mi, w tym tak że 
z przed sta wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców”.
Ode bra li śmy to stwier dze nie ja ko mar gi na li za cję ro li
Związ ku, któ ry – bę dąc naj bar dziej re pre zen ta tyw ną or -
ga ni za cją – dzia ła w imie niu i in te re sie pra wie mi lio na
dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w bli sko pię ciu ty sią -
cach ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Spro wa dza nie
więc PZD do ko lej ne go za in te re so wa ne go w spra wie jest
nie upraw nio ne i krzyw dzą ce dla za sług i zna cze nia na szej
or ga ni za cji. Tym bar dziej, że w przed mio to wej spra wie
nie ma in nych part ne rów spo łecz nych po sia da ją cych le -

gi ty ma cję do przed sta wia nia sta no wi ska wy ra ża ne go
przez śro do wi sko pol skich dział kow ców.  

Pa nie Mi ni strze,
Na sze wąt pli wo ści i za strze że nia nie są po dyk to wa ne

złą wo lą, ale tro ską o przy szłość ogrod nic twa dział ko we -
go i in te re sy na szych człon ków. Od dwu dzie stu lat ogro -
dy są pod cią głym ata kiem. Z przy kro ścią na le ży
stwier dzić, że wie lu śro do wi skom po li tycz nym i eko no -
micz nym prze szka dza ist nie nie ogro dów dział ko wych,
któ re nie są je dy nie pol ską „spe cy fi ką”, ale funk cjo nu ją
w więk szo ści państw Unii Eu ro pej skiej. Prze ciw ko na szej
or ga ni za cji wy ko rzy stu je się roz ma ite me to dy. Ostat nio 
z in spi ra cji gru py kil ku po słów trwa obec nie kon tro la NIK
pro wa dzo na no mi nal nie wo bec gmin w za kre sie za pew -
nia nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Jed nak de fac to kon tro la
ta jest skie ro wa na prze ciw ko Związ ko wi, mi mo że nie ma
ku te mu żad nych pod staw praw nych. Rzecz ja sna, na sza
or ga ni za cja współ pra cu je z Izbą i udzie la jej peł nej po mo -
cy, cze go naj lep szym do wo dem jest ob szer na in for ma cja,
ja ką Kra jo wa Ra da przy go to wa ła na proś bę NIK. Po zwa -
la my so bie prze ka zać Pa nu Mi ni stro wi tę in for ma cję, ja -
ko że po ru sza sze ro ki za kres spraw i pro ble mów, z ja ki mi
bo ry ka ją się ogro dy oraz Zwią zek, wo bec cze go kwe stie
te po win ny być zna ne re sor to wi, któ ry usta wo wo zaj mu -
je się za gad nie nia mi do ty czą cy mi ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
Do ce nia my Pań ską ini cja ty wę zor ga ni zo wa nia spo tka -

nia z przed sta wi cie la mi PZD. Ist nie je bo wiem wie le
spraw, któ re war to wspól nie omó wić. Dla te go de kla ru je -
my go to wość nie zwłocz ne go zor ga ni zo wa nia w War sza -
wie spo tka nia Pa na Mi ni stra z kie row nic twem Związ ku 
i przed sta wi cie la mi władz te re no wych PZD. Je ste śmy
prze ko na ni, że ta ka for mu ła po zwo li naj peł niej przed sta -
wić sta no wi sko pol skich dział kow ców w naj waż niej szych
kwe stiach, ale rów nież uwzględ ni ogrom ne za in te re so wa -

War sza wa, dnia 23 grud nia 2009 r.
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nie na sze go śro do wi ska wy mia ną po glą dów z Mi ni strem
In fra struk tu ry. 

Ma jąc za tem na uwa dze ocze ki wa nia dział kow ców oraz
licz ne obo wiąz ki Pa na Mi ni stra, pro si my o pro po zy cje co

do ter mi nu i cza su ta kie go spo tka nia. Zwią zek do sto su je
się do Pań skich ży czeń i po dej mie wszel kie dzia ła nia or -
ga ni za cyj ne w tym za kre sie. 

Z wy ra za mi sza cun ku
PRE ZES PZD

/-/ mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki

4. Stanowiska z terenu

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

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Ma zo wiec kie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2009 ro ku
w związ ku z ak tu al ną sy tu acją Związ ku wy ni ka ją cą z dzia łań pod ję tych przez or ga ny i struk tu ry 

Pań stwa do ty czą cych ogro dów, Związ ku i usta wy o ROD

Ko lej ny raz rzą dzą cy, a przez Nich okre ślo ne gru py in te -
re su usi łu ją maj stro wać przy usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Uzur pu ją so bie pra wo do de cy do wa nia za
dział kow ców, w ja ki spo sób i gdzie ma ją wy po czy wać po
tru dach cza sa mi kil ku dzie się cio let niej pra cy za wo do wej.

W okre sie, gdy ca ły Na ród i świat po wo li przy go to wu -
ją się do świąt Bo że go Na ro dze nia. Gdy usta ją i za mie ra -
ją wszel kie spo ry i kłót nie, gdy przy cho dzi czas na
pod su mo wa nie ro ku i re flek sję. Tym ra zem po li ty cy i par -
la men ta rzy ści Plat for my Oby wa tel skiej za sia li w ser cach
pol skich dział kow ców nie po kój, strach i oba wę o dal szy
los Ich uko cha nych dzia łek.

To na ich po le ce nie or ga ny Pań stwa i pod le głe im struk -
tu ry przy stą pi ły do na gon ki na dział kow ców i struk tu ry
PZD. Ina czej nie moż na prze cież na zwać sko or dy no wa -
nych, jak te raz wi dać dzia łań kon tro l nych pro wa dzo nych
przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li, Głów ne go In spek to ra
Nad zo ru Bu dow la ne go, Głów ne go In spek to ra Ochro ny
Da nych Oso bo wych, Urzę dy Skar bo we, itp. Na szym zda -
niem te dzia ła nia, po mi mo, iż zgod ne z pra wem, przy
swo jej in ten syw no ści, są oce nia ne przez dział kow ców 
i Zwią zek ne ga tyw nie.

Prze cież jesz cze nie prze brzmia ły w uszach sło wa, ja kie
dział kow cy usły sze li w cza sie słyn nych już ob rad Sej mu
RP z 16 ma ja br. od przed sta wi cie li rzą du i par la men ta -
rzy stów PO:, „Je że li zaj dzie po trze ba no we li za cji usta wy
o ROD, to „Nic bez Was, o Was”. To prze cież obec na wi -
ce prze wod ni czą ca PO i Pre zy dent m.st. War sza wy, na pi -
sa ła w li ście do dział kow ców w dniu 21 li sto pa da 2006 r.,
m.in.: „Ogród ki dział ko we wro sły w Pol ską tra dy cję i nie
na le ży ich li kwi do wać (...). Co wię cej, ogród ki two rzą w
mie ście tak po trzeb ne en kla wy zie le ni, przy czy nia jąc się
do po pra wy je go es te ty ki i mi kro kli ma tu (...) War sza wa
ma na ty le du żo wol nych te re nów in we sty cyj nych, że nie

mu si, po za sy tu acja mi wy jąt ko wy mi, się gać po te re ny
użyt ko wa ne przez Was”.

Czy tak w wy da niu Plat for my Oby wa tel skiej ma wy glą -
dać part ner stwo, współ pra ca i kon sul ta cje? Czy o pra cach
pro wa dzo nych przez pol skie wła dze nad tak istot ny mi dla
mi lio no wej rze szy pol skich dział kow ców spra wa mi mu si -
my się do wia dy wać od Na szych za gra nicz nych przy ja ciół
- eu ro pej skich związ ków dział kow ców? Au ra ta jem ni czo -
ści roz po star ta nad ty mi pra ca mi bu dzi nie po kój i zdzi -
wie nie wszyst kich tych, któ rym na ser cu le ży spra wa
ru chu ogrod nic twa dział ko we go na Ma zow szu i w Pol sce.

Rów nież za sta na wia ją cy i bar dzo nie po ko ją cy dział -
kow ców jest po śpiech, w ja kim te pra ce są pro wa dzo ne.
Rów nież ter min ich za koń cze nia 15 stycz nia 2010 r. jest
za dzi wia ją co zbież ny z ter mi nem za koń cze nia kon tro li
przez wy mie nio ne wy żej or ga ny ad mi ni stra cji pań stwo -
wej, od no szą ce się do sy tu acji i funk cjo no wa nia Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych.

Ku rio zal nym jest też dwu to ro wy pro ces pro wa dze nia
prac nad zmia ną usta wy o ROD. Do tych czas rzad ko, lub
pra wie ni gdy pra co wa ły nad ak ta mi praw ny mi jed no cze -
śnie or ga ny usta wo daw cze i wy ko naw cze pań stwa.

Czyż by szy ko wa no dział kow com nie zi mo wy i mroź -
ny, ale „go rą cy sty czeń”. Czy son da że po pu lar no ści par tii
(ostat nio nie co spa da ją ce!) upo waż nia ją PO do ta kie go
lek ce wa żą ce go trak to wa nia du żej gru py spo łe czeń stwa.

Gru py, któ ra ob da rzy ła za ufa niem w ubie głych wy bo -
rach par la men tar nych tak że kan dy da tów PO, Pol scy dział -
kow cy, sta no wią cy wraz z ro dzi na mi pra wie 3 mi lio no wą
gru pę wy bor ców są po tęż nym elek to ra tem. Prze ko nał się
o tym PiS.

Ma zo wiec cy dział kow cy nie wi dzą po trze by zmia ny
obo wią zu ją cych ure gu lo wań praw nych, za war tych w usta -
wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział -
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ko wych, co swo imi 60 ty sią ca mi pod pi sów za utrzy ma -
niem jej w nie zmie nio nym kształ cie, po twier dzi li.

Są to roz wią za nia spraw dzo ne w prak ty ce. Przy sta ją ce
do re aliów ży cia i gwa ran tu ją ce spraw ne dzia ła nie mi lio -
no wej spo łecz nej or ga ni za cji, ja kim jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oce nia ten spo sób dzia ła nia Plat for my Oby -
wa tel skiej bar dzo kry tycz nie i z dez apro ba tą. Brak kon -
sul ta cji w fa zie two rze nia pro jek tu z naj bar dziej za in-

te re so wa ny mi, naj więk szą or ga ni za cją spo łecz ną w Pol -
sce, a za ra zem naj więk szym na ro do wym związ kiem dział -
kow ców w Eu ro pie - jest wręcz nie do pusz czal ny.
Na to miast pod da nie kon sul ta cji już go to we go pro jek tu by -
ło by szczy tem aro gan cji i za du fa nia au to rów oraz po zba -
wie nia pol skich dział kow cy wpły wu na swo ją przy szłość
i pra wa de cy do wa nia o swo im lo sie.

Zwra ca my się do władz i człon ków Plat for my Oby wa -
tel skiej o roz wa gę. Czy ta ka re wo lu cja i kon flikt z tak licz -
ną gru pą spo łecz na jest par tii po trzeb ny?

Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w War sza wie

– pi smo prze sła ne zo sta ło do po słów RP oraz Pa ni Pre zy dent War sza wy

Za rząd ROD im. Lecha w Byd gosz czy

Sza now ny
Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry
War sza wa

Ja ko uczest nik I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w War sza wie w dniu 14 lip ca 2009 r. i ja ko re pre -
zen tant spo łecz no ści dział kow ców użyt ku ją cych dział ki
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, zwra cam się do
władz pań stwo wych oraz do Sza now ne go Pa na Mi ni stra
In fra struk tu ry z py ta nia mi:

• Czy Re sort po pie ra usta le nia I Kon gre su oraz za pew -
nie nia przez po słów PO, że bę dą wspie rać dal szy roz wój
ro dzin nych ogro dów dział ko wych? 

• Ja kie zmia ny prze wi du je re sort i czy bę dą one kon sul -
to wa ne z PZD? 

Jed no cze śnie na ucze ni do świad cze niem ostat nich lat
uwa ża my za ko niecz ne za cho wa nie do tych cza so wych ram
praw nych ru chu dział ko we go w Pol sce. 

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 r. za wie ra ją ca pra wo jest fun da men tem, któ -
ry nie tyl ko po zwo li za cho wać ro dzin ne ogro dy dział ko -
we, ale da je na dzie ję na ich dal szy roz wój w na szej
Oj czyź nie. Dzię ki nim tak że przy szłym po ko le niom Po la -
ków da ne bę dzie sko rzy stać z do bro dziejstw ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Pre zes ROD „Lech”
/-/ Mie czy sław Ze mke

Byd goszcz, 21 grud nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

Mi ni ster In fra struk tu ry
Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Z upo waż nie nia pre ze sów 247 Za rzą dów Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych ist nie ją cych na te re nie woj. Po mor -
skie go, a tak że prze wod ni czą cych Ogro do wych Ko mi sji
Re wi zyj nych i Ogro do wych Ko mi sji Roz jem czych uczest -
ni czą cych w zor ga ni zo wa nych przez Okrę go wy Za rząd
PZD w Gdań sku spo tka niach któ re od było się w dniach 7

do 18 grud nia 2009 r., bę dą cych re pre zen tan ta mi po nad 50
tys. rze szy użyt kow ni ków dzia łek ist nie ją cych w Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych w Okrę gu Gdań skim, do któ -
rych do cie ra ją nie po ko ją ce wie ści o pro wa dze niu w ra mach
Mi ni ster stwa In fra struk tu ry przy współ udzia le Po słów Sej -
mu RP prac nad no we li za cją obo wią zu ją cej Usta wy o ROD
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z dnia 8.07.2005 r. zwra ca my się do Pa na Mi ni stra o za nie -
cha nie prób zmia ny na szej usta wy.

Zwa żyw szy na fakt od by te go w dniu 14.07.2009 r. 
w War sza wie I -ego Kon gre su PZD w któ rym uczest ni czy -
ło oprócz rze szy 2600 de le ga tów przy czyn nym udzia le
oko ło 300 re pre zen tan tów władz sa mo rzą do wych oraz Po -
słów i Se na to rów Par la men tu RP, a tak że władz pań stwo -
wych, mie li śmy głę bo ką na dzie ję iż wszel kie za ku sy
zmie rza ją ce do lan so wa nej przez gru pę Po słów PiS zmia -
ny za pi sów obo wią zu ją cej od 8.07.2005 r. usta wy o Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych zo sta ną w spo sób
de fi ni tyw ny od da lo ne i po zwo lą po nad mi lio no wej rze szy

dział kow ców ko rzy stać w spo sób bez piecz ny z użyt ko -
wa nia dzia łek w ra mach sa mo rząd nej or ga ni za cji ja ką jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Dla te go też z wiel kim nie po ko jem od bie ra my sy gna ły 
o ja kich kol wiek pró bach pro wa dzą cych do zmia ny obo -
wią zu ją cej usta wy.

W związ ku z tym zwra ca my się do Pa na Mi ni stra o sta -
now cze za ję cie ne ga tyw ne go sta no wi ska i nie do pusz cze -
nie do ja kich kol wiek zmian w Usta wie z 08.07.2005 r.

Głę bo ko wie rzy my, iż na czel ną za sa dą jest i bę dzie tak -
że w chwi li obec nej jak też w przy szło ści za sa da „nic o
nas bez nas”.

Po zo sta ją cy z wy ra za mi sza cun ku w imie niu 
uczest ni ków spo tkań od by tych w OZ PZD Gdańsk

V -ce Pre zes OZ PZD
/-/ Jan Da wi do wiczGdańsk, 21 grud nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD w Łodzi

Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
W ostat nich dniach do Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców do cie ra ją wia do mo ści
o pod ję ciu przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry prac nad
zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za -
nie po ko je nie dział kow ców sy gna ła mi, do ty czą cy mi pro -
jek to wa nych przez Pa na re sort zmian w ww. usta wie,
zna la zło swój wy raz w dys ku sji pod czas po sie dze nia
władz za rzą du okrę go we go PZD w dniu 16 grud nia br. 
Z te go też po wo du sta tu to we or ga ny upraw nio ne do re -
pre zen to wa nia użyt kow ni ków dzia łek zlo ka li zo wa nych na

te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych w okrę gu
łódz kim pod ję ły sta no wi sko, któ re prze sy ła my w za łą cze -
niu. Li czy my, że głos dział kow ców nie bę dzie zlek ce wa -
żo ny przy po dej mo wa niu ja kich kol wiek de cy zji do ty-
czą cych na sze go Związ ku.

Pro si my o prze sła nie do Okrę go we go Za rzą du Łódz kie -
go PZD jed no znacz nej od po wie dzi, czy Mi ni ster stwo In -
fra struk tu ry rze czy wi ście pod ję ło pra ce zmie rza ją ce do
zmia ny ist nie ją ce go po rząd ku praw ne go re gu lu ją ce go
funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go, Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej, Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
z dnia 16 grud nia 2009 ro ku

w spra wie pod ję tych prac nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Ja ko de mo kra tycz nie wy bra ni re pre zen tan ci po nad 46
ty się cy ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ogro dach zlo ka li -
zo wa nych na te re nie wo je wódz twa łódz kie go z du żym
nie po ko jem od bie ra my pły ną ce do nas sy gna ły o pod ję ciu
przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry prac nad zmia ną ist nie -
ją ce go sys te mu praw ne go re gu lu ją ce go funk cjo no wa nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W ostat nich la tach kil -
ka krot nie czy nio no pró by pod wa że nia ak tu al nie obo wią -
zu ją ce go w tym za kre sie pra wa. Dzia ła nia te nie by ły
ni gdy kon sul to wa ne ze śro do wi skiem dział kow ców, a co

za tym idzie by ły dla nas nie do za ak cep to wa nia. Nie ste -
ty po raz ko lej ny do władz kra jo wych i okrę go wych PZD
jak i do po szcze gól nych ogro dów do cie ra ją moc no nie po -
ko ją ce in for ma cje o pod ję tych w Mi ni ster stwie In fra struk -
tu ry kro kach ma ją cych na ce lu zmia nę obo wią zu ją ce go
sys te mu praw ne go do ty czą ce go ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, w tym o pra cach nad zmia ną usta wy z dnia
8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Wia do mo ści te przyj mu je my z du żym za sko cze niem 
i obu rze niem. W lip cu br. uczest ni cy I Kon gre su Pol skie -
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go Związ ku Dział kow ców w War sza wie, wśród któ rych
by ło 120 de le ga tów re pre zen tu ją cych re gion łódz ki, jed -
no znacz nie wy ra zi li wo lę za cho wa nia usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w ak tu al nym kształ cie.
Od rzu ce nie kil ka dni póź niej w pierw szym czy ta niu pro -
jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po słów
PiS da wa ło na dzie ję na osta tecz ne i ra cjo nal ne roz wia nie
wszel kich wąt pli wo ści co do przy szło ści ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych. Po ro zu mie nie osią gnię te przez po słów
gwa ran to wa ło sta bil ność de mo kra tycz nej for my ist nie nia
i funk cjo no wa nia ROD, któ re zgod nie z obec nym po rząd -
kiem po zo sta ną przede wszyst kim miej scem wy po czyn ku
dział kow ców i ich bli skich oraz ele men tem lo kal ne go kra -
jo bra zu i ogól no do stęp nej zie le ni. In for ma cje o pod ję ciu
przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry prac nad zmia ną usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych dzi wią tym bar dziej,
że w paź dzier ni ku 2004 ro ku pod czas spo tka nia w ROD
„Pi gwa” w Ło dzi Pan Ce za ry Gra bar czyk, wów czas po seł
na Sejm RP, za pew nił że ja ko czło wiek wy cho wa ny w ro -
dzi nie dział kow ców do sko na le ro zu mie oba wy i na dzie je

śro do wi ska i co za tym idzie, nie bę dzie po pie rał dzia łań
go dzą cych w sta bil ność ROD.

Wo bec po wyż sze go pro si my o jed no znacz ne stwier dze -
nie, czy rze czy wi ście Mi ni ster stwo In fra struk tu ry pod ję -
ło pra ce nad zmia ną obo wią zu ją ce go sys te mu praw ne go 
i or ga ni za cyj ne go ROD, a tym sa mym czy zi gno ro wa ny
zo stał pod pi sa ny przez bli sko 620 tys. dział kow ców apel
o za cho wa nie usta wy w jej obec nym kształ cie.

Jed nak gdy by ja kie kol wiek pro jek ty jej zmia ny mia ły
po wstać to przed sta wi cie le Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, ja ko naj le piej zo rien to wa ni w spra wie, po win ni
uczest ni czyć w ich uzgad nia niu i przy go to wa niu.

Wy ra ża my na dzie ję, że Mi ni ster stwo In fra struk tu ry,
zgod nie ze sta no wi skiem Klu bu Par la men tar ne go Plat for -
my Oby wa tel skiej z ma ja br., wszel kie po ten cjal ne zmia -
ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych bę dzie
kon sul to wać ze śro do wi skiem dział kow ców. Li czy my, że
głos PZD ja ko naj licz niej szej or ga ni za cji spo łecz nej 
w kra ju nie bę dzie lek ce wa żo ny ani po mi ja ny w ja kich -
kol wiek dzia ła niach do ty czą cych na sze go śro do wi ska.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD
Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD

/-/39 pod pi sówŁódź, 18 grud nia 2009 r.

Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD w Kra ko wie

Pan
Mi ni ster In fra struk tu ry
Ce za ry Gra bar czyk
War sza wa

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie uczest ni czą cy
na swym po sie dze niu w dniu 16 grud nia 2009 r., wo bec
do cie ra ją cych do nas wia do mo ści o pod ję ciu przez Klub
Par la men tar ny Plat for my Oby wa tel skiej prac nad wpro -
wa dze niem zmian do usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. są za nie po ko je ni ta ką
in for ma cją.

Pa nie Mi ni strze, jak ma się ta in for ma cja do pi sem ne go
stwier dze nia Pa na Po sła An drze ja Czer wiń skie go z dnia 
5 ma ja 2009 r. „Po now nie za pew nia my Pań stwa, że
wszyst kie po ten cjal ne, grun tow ne zmia ny usta wy o ROD

bę dą przed ich wpro wa dza niem, kon sul to wa ne ze śro do -
wi skiem dział kow ców”. A za pew nie nia przed sta wi cie li
Plat for my Oby wa tel skiej na I Kon gre sie PZD w dniu 
14 lip ca 2009 r. w War sza wie, to też nic nie zna czą? Zwra -
ca my się do Pa na Mi ni stra z proś bą o po twier dze nie tych
wia do mo ści lub za prze cze nie, a je śli są praw dzi we to za -
sad nym jest na tych mia sto we włą cze nie do pro wa dzo nych
prac przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Pa nie Mi ni strze pro si my nie za po mi nać, że o obro nie tej
usta wy wy po wie dzia ło się po zy tyw nie po nad 600 ty się cy
dział kow ców.

Za Okrę go wy Za rząd Ma ło pol ski PZD

Kra ków, 16 grud nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Ro mu ald No cuń

Wi ce pre zes
/-/ Ha li na Kmie ciak
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Od po nad 20 lat dział kow cy i Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców jest przed mio tem cią głych ata ków par la men ta rzy stów
i ad mi ni stra cji rzą do wej na za sa dy ich funk cjo no wa nia,
na po sia da ne i utrwa lo ne kon sty tu cyj nie pra wa i przy wi -
le je, przy zna wa ne i uchwa lo ne przez dzie siąt ki pol skich
rzą dów na prze strze ni po nad wie ko we go okre su roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Obec nie pod rzą da mi lip co wej usta wy z 2005 ro ku o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych na stę pu ją po zy tyw ne prze -
obra że nia ogro dów i dzia łek w no wo cze sne miej sca
wy po czyn ku i re kre acji oraz do pro duk cji zdro wej żyw no -
ści na po trze by wła snych ro dzin. Co raz bar dziej za in te re so -
wa ne są dział ka mi mło de mał żeń stwa, przej mu ją ce ogród ki
od star sze go po ko le nia – po ma ga ją ce swo im ro dzi nom, do -
tknię ty mi nie do stat ka mi kry zy su eko no micz ne go.

Za cho dzi za tem py ta nie – czy w obec nej trud nej sy tu acji
eko no micz nej ty się cy pol skich ro dzin – w tym ro dzin
dział ko wych dry fu ją cych na kra wę dzi ubó stwa, przy ni -
skich eme ry tu rach i ni skich za rob kach – ma my nor mal ne
pra wo do ko ny wać zmian w prze pi sach o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, zmie nia jąc tę usta wę, któ ra obec nie
słu ży mi lio no wej rze szy człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Po nad to Mi ni ster stwo In fra struk tu ry za po -
wia da, że w przy pad ku ewen tu al nej no we li za cji usta wy 
o ROD bę dzie pro wa dzi ło kon sul ta cje z part ne ra mi spo -
łecz ny mi, w tym rów nież z Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców. Usta wa o ROD do ty czy ro dzin nych ogro dów
dział ko wych a nie człon ków in nych or ga ni za cji czy sto -
wa rzy szeń nie po sia da ją cych ogro dów dział ko wych, a tyl -

ko uzur pu ją cych so bie pra wo do prze ję cia za go spo da ro -
wa nych ogro dów dział ko wych, za rzą dza nych zgod nie 
z prze pi sa mi pra wa przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Za tem we dług nas, dział kow ców zrze szo nych w Okrę go -
wym Za rzą dzie Opol skim PZD wszel kie zmia ny do ty czą -
ce usta wy o ROD win ny być dys ku to wa ne i uzgad nia ne
wy łącz nie ze śro do wi skiem, któ re go jej prze pi sy do ty czą.
Sto wa rzy sze nia ma ją w Pol sce swo ją usta wę we dług, któ -
rej dzia ła ją i jej po sta no wie nia sto su ją, a gdy nie roz wią -
zu je ten prze pis w spo sób za do wa la ją cy ich po trze by 
- mo gą za tem wal czyć o jej no we li za cję, o moż li wo ści po -
zy ski wa nia te re nów na or ga ni za cję ogro dów dział ko wych.
Na prze ję cie od Związ ku go to we go ogro du dział ko we go
– nie ma u nas przy zwo le nia spo łecz ne go.

Zwra ca my się do Pań stwa – człon ków Klu bu Par la men -
tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej Sej mu RP o po ło że nie
kre su dal szym pra com zmie rza ją cym w kie run ku zmia ny
usta wy o ROD – gdyż od czu wa my, że w po dej mo wa nych
dzia ła niach kon tro l nych po dob nie jak PiS są za mia ry unie -
waż nie nia usta wy o ROD, któ ra nam dział kow com do brze
słu ży, są za mia ry li kwi da cji na sze go Związ ku, któ ry bro -
ni bar dzo sku tecz nie na szych praw.

Jest kry zys eko no micz ny i są bli sko wy bo ry do sa mo -
rzą du te ry to rial ne go – jest ty le do zro bie nia dla do bra Pol -
ski – w związ ku z tym pro si my o po zo sta wie nie ro-
dzin nych ogro dów dział ko wych i na sze go Związ ku 
w obec nej struk tu rze or ga ni za cyj nej i po zwo le nie nam do
dal sze go ko rzy sta nia z przy zna nych praw i na szej usta wy
z 2005 ro ku o Rodzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Z upo waż nie nia Pre zy dium 
Pre zes 

/-/ An to ni na Bo roń

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu

Klub Par la men tar ny PO Sejm RP 
Mi ni ster In fra struk tu ry 
Pan Ce za ry Gra bar czyk 
w War sza wie

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu

Opo le, 7 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, re pre zen tu ją cy dział kow ców z te re nu wo -
je wódz twa pod kar pac kie go, otrzy mał nie po ko ją ce wia do -

mo ści o trwa ją cych w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry pra -
cach nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Szcze gól ne zdu mie nie bu dzi fakt pro wa dze nia
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przez re sort ko re spon den cji z nie któ ry mi eu ro pej ski mi
związ ka mi dział kow ców, przy jed no cze snym po mi nię ciu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Dział kow cy do sko na le pa mię ta ją, że to głów nie dzię ki
Plat for mie Oby wa tel skiej uda ło się w Sej mie od rzu cić w
pierw szym czy ta niu nie zwy kle szko dli wą pro po zy cję
zmia ny na szej usta wy, przy go to wa ną przez Pra wo i Spra -
wie dli wość. Zna ją rów nież sta no wi sko Klu bu Par la men -
tar ne go PO, w któ rym za pew nia no, że wszyst kie po ten -
cjal ne zmia ny usta wy o ROD bę dą kon sul to wa ne przed
ich wpro wa dze niem ze śro do wi skiem dział kow ców. Dla -
te go też dzi wią nas ostat nie dzia ła nia po dej mo wa ne w Mi -
ni ster stwie In fra struk tu ry, któ re nie bez piecz nie przy-
po mi na ją PiS -owskie me to dy po le ga ją ce na maj stro wa niu
przy usta wie o ROD w ta jem ni cy przed dział kow ca mi 

i Pol skim Związ kiem Dział kow ców. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców – or ga ni za cja spo łecz na zrze sza ją ca prze -
szło mi lion dział kow ców – po win na być trak to wa na po -
waż nie, szcze gól nie w tak istot nej spra wie, jak zmia na
prze pi sów praw nych nor mu ją cych ruch ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. Obec nie obo wią zu ją ca usta wa jest po -
wszech nie po pie ra na przez dział kow ców i nie ma wy raź nej
po trze by do ko ny wa nia w niej zmian. Jed nak że, gdy by rze -
czy wi ście w Mi ni ster stwie trwa ły pra ce nad no wy mi roz -
wią za nia mi praw ny mi, to sta now czo na le ga my na pod ję cie
współ dzia ła nia i kon struk tyw ne go dia lo gu w tych spra -
wach z Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Żą da my, aby w ewen tu al nych pra cach nad zmia na mi 
w usta wo daw stwie do ty czą cym ogro dów dział ko wych,
po wszech nie sto so wa no za sa dę: NIC O NAS BEZ NAS!

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD

– 21 pod pi sów człon ków obec nych na ze bra niu w dniu 29.12.2009 r. po pie ra ją cych wy stą pie nie w spra wie usta wy 
o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r. 

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

Po za po zna niu się z tre ścią li stu na su wa ją się nam pew -
ne uwa gi i re flek sje wy ni ka ją ce z przed sta wio nych ma te -
ria łów, ale rów nież za war te w nim su ge stie do ty czą ce
funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go Pol sce. Bio rąc
pod uwa gę, iż Mi ni ster Ce za ry Gra bar czyk jest człon kiem
Plat for my Oby wa tel skiej my dział kow cy ma my pra wo są -
dzić, że wy su nię te w li ście te zy są od zwier cie dle niem za -
mie rzeń rzą dzą cej par tii wo bec Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Na po cząt ku li stu Mi ni ster in for mu je o tym
iż de cy zja mi Sej mu RP z 2008 ro ku spra wy do ty czą ce
„ogród ków” dział ko wych zo sta ły prze nie sio ne z dzia łu
ad mi ni stra cji rzą do wej „śro do wi sko” do dzia łu „bu dow -
nic two, go spo dar ka prze strzen na i miesz ka nio wa”. Uwa -
ża my, iż ta kie za sze re go wa nie ogród ków dział ko wych
wy da je się nam nie for tun ne, bo ogro dy dział ko we są za -
sad ni czym ele men tem da ne go śro do wi ska i ma ją nie ma -
ły wpływ na je go kształ to wa nie. Na le ży są dzić, iż ta kie
usy tu owa nie ogrod nic twa dział ko we go nie mo gło w peł -
ni skon su mo wać tre ści za war tej w art.7 usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych tzn.
na ło żo ny na or ga ny ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą du
te ry to rial ne go obo wią zek two rze nia wa run ków praw nych,
prze strzen nych i eko no micz nych dla roz wo ju ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. W dal szej czę ści swo je go pi sma

Pan Mi ni ster in for mu je o tym, iż Mi ni ster stwo chcąc zre -
ali zo wać swo je pla ny w sfe rze zmian w ogrod nic twie
dział ko wym – szko da, że nie wie my w ja kim kie run ku
idą cych, wy stą pi ło do rzą dów Wiel kiej Bry ta nii, Da ni,
Fin lan dii, Ho lan dii i Szwe cji o uzy ska nie in for ma cji do ty -
czą cych roz wią zań praw nych re gu lu ją cych funk cjo no wa -
nie ogro dów dział ko wych w tych kra jach. Uwa ża my, że
bliż sze nam Po la kom są pod sta wy praw ne funk cjo no wa -
nia ogro dów w tak zna czą cych kra jach jak Niem cy, Fran -
cja, Au stria, po nie waż w tych kra jach ogrod nic two
dział ko we jest ilo ścio wo i eko no micz nie zbli żo ne do pol -
skich re aliów i pol skich ogro dów dział ko wych. Uwzględ -
nia jąc jed nak su ge ro wa ny przez Pa na Mi ni stra pro blem
zmian praw nych w ogrod nic twie dział ko wym w Pol sce
bo li nas fakt, że przy go to wa nia w tej mie rze na stę pu ją
bez po śred nio po prze by tej przez Zwią zek ba ta lii w obro -
nie praw dział kow ców, nie ko rzyst nie za pi sa nych w tre ści
art. 11j w pierw szej wer sji tzw. „spe cu sta wy dro go wej”, 
a tak że po od by tym w dniu 14 Iip ca 2009 ro ku I Kon gre -
sie PZD – o czym Pan Mi ni ster był uprzej my na pi sać 
w swo im li ście – i po po sie dze niu Sej mu RP w dniu 
16 lip ca 2009 ro ku, gdzie więk szość po słów sta nę ła po
stro nie dział kow ców od rzu ca jąc szko dli wy pro jekt usta wy
au tor stwa po słów PiS. Nie uwa ża my, że pra wa dział ko -

STA NO WI SKO
dział kow ców – człon ków or ga nów sta tu to wych Okrę gu Po znań skie go ze bra nych na na ra dzie 

szko le nio wej PZD w Po zna niu przy go to wu ją cej do kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej 
w PZD w od nie sie niu do tre ści li stu Mi ni stra In fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka 

skie ro wa ne go do Pre ze sa PZD
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we go nie moż na zmie niać, sa mi do strze ga my na wet ta ką
po trze bę. Ze zro zu mie niem więc przyj mu je my su ge stię,
że Pan Mi ni ster jest skłon ny spo tkać się z przed sta wi cie -
la mi PZD w tej spra wie. Uwa ża my, że do ta kie go spo tka -
nia win no dojść z udzia łem więk szej ilo ści dział kow ców,
aby mógł Pan Mi ni ster wy słu chać gło sów przed sta wi cie -
li Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z róż nych stron
Pol ski.

W tre ści li stu choć w za wo alo wa nej for mie da je się od -
czuć dość czę sto pod no szo ny pro blem tzw. mo no po lu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców od chwi li wej ścia w ży cie
usta wy z 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.
Od po wiedź na szym zda niem jest jed no znacz na i za wie ra
się w py ta niu, czy by ły w tym cza sie in ne związ ki zaj mu -
ją ce się ogrod nic twem i czy zo sta ły od rzu co ne? Jak na le -
ży wo bec te go na zwać róż ne go ro dza ju kor po ra cje do
któ rych przy na leż ność jest wa run kiem wy ko ny wa nia okre -
ślo ne go za wo du czy też pra cy? Mó wiąc o kon sul ta cjach
ze spo łecz ny mi part ne ra mi, uwa ża my ta ką pro po zy cje Pa -
na Mi ni stra za w peł ni de mo kra tycz ną jed nak że nie mo że -
my się zgo dzić z sy tu acją, kie dy to za part ne ra spo łecz ne go
or ga ni za cji li czą cej bli sko mi lion dział kow ców uzna je się
oso bę czy też sto wa rzy sze nie (cza sem za re je stro wa ne, 

a cza sem nie), któ re po wsta ło na ba zie kon flik tu spo wo -
do wa ne go w wy ni ku ra żą ce go ła ma nia prze pi sów pra wa
po wszech ne go i związ ko we go przez oso by re le go wa ne ze
struk tur PZD, któ re póź niej przy bie ra jąc po sta wę re for ma -
to rów i osób po krzyw dzo nych sta ją do wal ki o swo je par -
ty ku lar ne in te re sy. Sta je my bo wiem w ob li czu ewi dent nej
sprzecz no ści: z jed nej stro ny nie zgod nie z pra wem po stę -
pu ją cy dział ko wiec – a z dru giej Zwią zek dba ją cy o prze -
strze ga nie Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD oraz pra wa
bu dow la ne go. Dział kow cy w Okrę gu Po znań skim z ta ki -
mi pro ble ma mi się spo ty ka ją i pew no bę dą się spo ty kać,
je że li sta tus po krzyw dzo ne go bę dzie uzy ski wał ten, któ ry
ła mie pra wo i do bro wła sne sta wia po nad do bro spo łecz -
no ści ogro do wej. Sto imy na sta no wi sku, że o tych spra -
wach bę dzie my mó wić i po dej mo wać wy ni ka ją ce z nich
za da nia w zbli ża ją cej się kam pa nii spra woz daw czo-wy -
bor czej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i na Okrę -
go wym Zjeź dzie De le ga tów. List Pa na Mi ni stra na tknął
nas rów nież asump tem do się ga nia do ge ne zy ogrod nic twa
dział ko we go i po dej mo wa nia dzia łań w je go obro nie 
w roz mo wach z przed sta wi cie la mi sa mo rzą dów oraz par -
la men ta rzy sta mi wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, któ rzy 
w więk szo ści po dzie la ją na sze ra cje.

/-/ 66 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze z za nie po ko -

je niem przy jął wia do mość o roz po czę tych w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry pra cach nad zmia ną usta wy o ROD 
z dnia 5 lip ca 2005 r. Na sze oba wy wy wo łu je nie tyl ko
fakt roz po czę cia ta kich prac, ale rów nież i to, że po raz
ko lej ny to czą się one bez udzia łu naj bar dziej za in te re so -
wa nych, to jest Pol skie go Związ ku Dział kow ców re pre -
zen tu ją ce go bli sko mi lion dział kow ców w kra ju.

Czu je my się głę bo ko roz cza ro wa ni tym, że dzie je się
tak mi mo de kla ra cji skła da nych przez przed sta wi cie li
Plat for my Oby wa tel skiej na I Kon gre sie PZD, ja ki od był
się w tym ro ku w War sza wie. Sły sze li śmy tam, że ja kie -
kol wiek roz mo wy w spra wie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych nie bę dą pro wa dzo ne z po mi nię ciem na szej
or ga ni za cji. Po twier dził to w swo im wy stą pie niu wi ce pre -
mier Wal de mar Paw lak, cy tu jąc przy go to wa ne przez Pa -
na, Pa nie Mi ni strze, sta no wi sko w spra wie ogro dów
dział ko wych, w któ rym zwra ca Pan uwa gę, że „Pro jekt
za ło żeń no wych re gu la cji praw nych po wi nien być zda -
niem rzą du wy ni kiem sze ro kich kon sul ta cji spo łecz nych
z udzia łem Or ga ni za cji sku pia ją cych dział kow ców (...)”.

W po dob nym to nie wy po wia dał się pan Mie czy sław
Au gu styn, se na tor PO, pod kre śla jąc zna cze nie ogro dów
dział ko wych zwłasz cza dla lu dzi trze cie go wie ku, a tak że
zna cze nia na sze go Związ ku w roz wo ju spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Fakt roz po czę cia w Mi ni ster stwie prac
nad usta wą o ROD bez udzia łu w tym Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców od bie ra my ja ko smut ny przy kład nie do -
trzy my wa nia sło wa, a tak że ja ko wy raz lek ce wa że nia
na szej or ga ni za cji i jej człon ków.

W tym kon tek ście z za sko cze niem przyj mu je my in for -
ma cję o za in te re so wa niu funk cjo no wa niem ogro dów
dział ko wych w in nych kra jach, a in for ma cje na ten te mat,
po zy ski wa ne nie ja ko po za ple ca mi PZD, nie wąt pli wie
wy wo łu ją zdu mie nie rów nież na szych ko le gów z Eu ro py.

Kie ru jąc do Pa na, Pa nie Mi ni strze, ni niej sze pi smo,
chcie li by śmy być prze ko na ni, że roz po czę te pra ce nad
usta wą o ROD nie bę dą dla nas ta jem ni cą i że do trzy ma -
ne zo sta ną obiet ni ce, iż o na szych spra wach nie bę dzie się
mó wić i de cy do wać bez na sze go udzia łu. Ma my na dzie -
ję, że ze chce Pan Mi ni ster roz wiać na sze wąt pli wo ści.

Z po wa ża niem
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 

w Zie lo nej Gó rzeZie lo na Gó ra, 17 grud nia 2009 r.
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Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy,
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Pi le zwra ca się z za py ta niem do Pa na
Prze wod ni czą ce go w imie niu 16,5 ty sią ca człon ków
Związ ku użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych pół noc nej Wiel ko pol ski, czy z ini cja ty wy
Plat for my Oby wa tel skiej i Ko ali cji Rzą do wej zo sta ły pod -
ję te dzia ła nia w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry zmie rza ją ce
do zmia ny usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

O pod ję tych dzia ła niach w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
je ste śmy in for mo wa ni przez dział kow ców, za rzą dy ogro -
dów oraz Kra jo wą Ra dę PZD, któ ra otrzy mu je w tej spra -
wie ko re spon den cję od eu ro pej skich związ ków dział-
kow ców.

Wo bec po wyż szych fak tów i in for ma cji py ta my Pa na
Prze wod ni czą ce go Klu bu PO co ze zło żo ną de kla ra cją po -
par cia Plat for my Oby wa tel skiej dla ist nie nia i roz wo ju ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku oraz dla cze go
Plat for ma Oby wa tel ska po dej mu jąc dzia ła nia zmie rza ją -
ce do zmia ny usta wy o ROD nie po stę pu je zgod nie ze zło -
żo ną de kla ra cją: – „NIC O WAS – BEZ WAS”

Je ste śmy za nie po ko je ni bra kiem kon se kwen cji Plat for -
my Oby wa tel skiej w sto sun ku do zło żo nych de kla ra cji
wo bec dział kow ców oraz ko lej ną ini cja ty wą wpro wa dza -
nia zmian w usta wie o ROD bez udzia łu Związ ku – upraw -
nio ne go przed sta wi cie la i mi lio na Pol skich Dział kow ców.

Pro si my, więc Pa na Prze wod ni czą ce go o pil ną od po -
wiedź w przed sta wio nej spra wie, gdyż o ko lej nej pró bie
zmia ny usta wy o ROD z 2005 ro ku, pod któ rą na li stach
po par cia pod pi sy zło ży ło 620 ty się cy dział kow ców, bę -
dzie my in for mo wa li dział kow ców pod czas ze brań spra -
woz daw czo – wy bor czych w ogro dach, któ re roz pocz ną
się już w stycz niu 2010 ro ku.

Z wy ra za mi sza cun ku

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Pre zes
/-/ mgr inż. Ma rian Pra czykPi ła, 22 grud nia 2009 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD w Szczaw nie Zdro ju

Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

V -ce Pre zes
/-/ inż. Ma ria Fojt

W na wią za niu do Pa na pi sma z dnia 23 grud nia 2010 r.
w spra wie trwa ją cych prac ana li tycz nych w za kre sie funk -
cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych kie ro wa -
ne go do Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go Pre ze sa PZD 
– Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go PZD 
w Szczaw nie Zdro ju pra gnie wy ra zić swo je za nie po ko je -
nie pro wa dzo ny mi pra ca mi ana li tycz ny mi w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry, któ re w efek cie zmie rzać bę dą do
zmia ny usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Chce my po in for mo wać Pa na Mi ni stra, że dział kow cy
nie ocze ku ją żad nych zmian w obec nie obo wią zu ją cej
usta wie, cze go da li wy raz skła da jąc pod pi sy za utrzy ma -
niem usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych.

Tyl ko z na sze go okrę gu su dec kie go ta ką wo lę wy ra zi ło
po nad 40 tys. dział kow ców, na to miast w ska li kra ju po -
nad 600 tys. dział kow ców. Wy mie nio ne licz by do bit nie
świad czą cze go ocze ku ją dział kow cy.

Obec nie obo wią zu ją ca usta wa two rzy do bre wa run ki
praw ne do funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej. Nie zwy kle
istot ne jest, że ogro dy dział ko we sta no wią ce swo iste par -
ki i te re ny zie lo ne w mia stach, nie ob cią ża ją bu dże tu pań -
stwa ani też bu dże tów sa mo rzą dów te ry to rial nych.

Za nie po ko je nie wzbu dza rów nież za po wiedź Pa na Mi -
ni stra że „wszyst kie pro po zy cje do ty czą ce ewen tu al nej
no we li za cji usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych sta ną się przed mio tem kon sul ta cji
z za in te re so wa ny mi part ne ra mi spo łecz ny mi, w tym tak -
że z przed sta wi cie la mi Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców”.

Je dy nym part ne rem do ewen tu al nych roz mów wi nien
być Pol ski Zwią zek Dział kow ców, bo wiem on jest upraw -
nio ny do re pre zen to wa nia mi lio na pol skich dział kow ców.

By ło by nie do brze, gdy by Pan Mi ni ster za mie rzał pro -
wa dzić kon sul ta cje w tej spra wie z przed sta wi cie la mi nie -
wiel kich sto wa rzy szeń po wo ła nych w kil ku ogro dach
dział ko wych zrze sza ją cych oso by, któ re po bu do wa ły al ta -
ny po nadnor ma tyw ne, za miesz ku ją na dział kach bądź 
w in ny spo sób na ru sza ją obo wią zu ją ce pra wo. Oso by te
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ży wot nie za in te re so wa ne są zmia ną pra wa re gu lu ją ce go
funk cjo no wa nie Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych li -
czą, że w wy ni ku tych zmian za le ga li zo wa ne zo sta nie ich
bez pra wie.

Pa nie Mi ni strze! 
Jesz cze raz pra gnie my pod kre ślić, że dział kow cy nie

ocze ku ją zmia ny obec nie obo wią zu ją cej usta wy z dnia 
8 lip ca 2005 r. o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

Pre zes OZS PZD
/-/ Win cen ty Ku likSzczaw no Zdrój, 1 lu ty 2010 r. 

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Se kre tarz OZS PZD
/-/ Ma ria Klim ków

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Dział kow cy Okrę gu Pod la skie go są bar dzo moc no zdzi -

wie ni pań ską in for ma cją, że w ło nie Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry to czą się pra ce nad zmia ną usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z po mi nię ciem za in te re so wa nych
tzn. dział kow ców i na szej or ga ni za cji – Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, po mi mo wy po wie dzi wie lu po słów
m.in. z Plat for my Oby wa tel skiej, że je że li zo sta ną pod ję -
te ja kie kol wiek pra ce w tym za kre sie, to dział kow cy nie
zo sta ną po zba wie ni moż li wo ści uczest nic twa w tych pra -
cach. Wy po wie dzi te po cho dzą z okre su nie daw nej ba ta -
lii o PZD pod czas de ba ty sej mo wej w lip cu 2009 r. 
i I Kon gre su PZD rów nież z lip ca 2009 r. Czyż by w prze -
cią gu kil ku mie się cy na stą pi ła tak istot na zmia na po li ty ki
PO w sto sun ku do dział kow ców, pro wa dzą ca do uchwa -
le nia usta wy bar dzo istot nej dla mi lio no wej rze szy dział -
kow ców bez kon sul ta cji z na mi, tak jak zro bił to PiS.

Na szym zda niem kon sul ta cje ta kie są nie zbęd ne już na
eta pie wstęp nych roz wa żań nad ich po trze bą. Mo gło by się
bo wiem oka zać, że żad ne zmia ny usta wo we nie są po -
trzeb ne, że ko niecz ność zmian wy lę gła się tyl ko w gło -
wach za cie kłych prze ciw ni ków ogro dów dział ko-
wych.Po nad to Pa nie Mi ni strze wy da je się nam nie wła ści -

we przy rów na nie mi lio no we go Związ ku Dział kow ców do
in nych part ne rów spo łecz nych li czą cych po kil ka set
człon ków w ogro dach wy rwa nych, wbrew pra wu z PZD,
jest pró bą zmar gi na li zo wa nia na sze go Związ ku.

Pa nie Mi ni strze!
W sy tu acji za gro że nia na sze go by tu nie bę dzie my stać

na ubo czu, nie bę dzie my spo koj nie cze kać na ogło sze nie
wy ro ku. Bę dzie my ak tyw nie włą czać się do wal ki o utrzy -
ma nie na szej or ga ni za cji, na szej usta wy, na szych ogro dów
i ogrod nic twa dział ko we go.

Jest nas w na szym kra ju, li cząc rów nież ro dzi ny dział -
ko we, oko ło 4 mi lio nów. Jest to po tęż na si ła. Prze ko na li
się o tym uczest ni cy I Kon gre su PZD. Zwią zek nasz jest
nie zwy kle zin te gro wa ny i my śli my, że te go wy ra zem jest
620 tys. pod pi sów w obro nie usta wy o ROD.

My śli my też, że jest to od po wied ni czas, aby sto sow ne
wła dze wy po wie dzia ły się co do przy szło ści PZD i ogro -
dów dział ko wych tak, aby śmy mo gli wy cią gnąć wnio ski
i przed sta wić to sta no wi sko sze ro kiej rze szy dział kow ców
jesz cze przed te go rocz ny mi wy bo ra mi.

Pre zes OZP PZD 
/-/ Wie sław Sa wic kiBia ły stok, 28 stycz nia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy

STA NO WI SKO
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy

z dnia 26 stycz nia 2010 r.
w spra wie od po wie dzi Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za re go Gra bar czy ka z dnia 23 grud nia 2009 r.

Na „ła wie oskar żo nych” znów za sie dli dział kow cy,
struk tu ry i or ga ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców!

Broń cie się ko lej ny raz człon ko wie or ga ni za cji i dzia ła cze!

Udo wod nij cie dział kow cy, że ro dzin ne ogro dy dział ko -
we to kra ina szczę śli wo ści i speł nio nych ma rzeń. Bo, jak
na le ży ro zu mieć wy wo dy Pa na Mi ni stra za war te w li ście
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skie ro wa nym do Pre ze sa Związ ku? Jak że wy mow nie i ta -
jem ni czo brzmią sło wa, że cyt. „iż pro wa dzo ne obec nie
pra ce ana li tycz ne oraz po dej mo wa na w tym za kre sie ko -
re spon den cja, ma ją na ce lu po zy ska nie, jak naj więk szej
ilo ści in for ma cji na te mat funk cjo no wa nia ogro dów dział -
ko wych, w tym tak że w in nych kra jach eu ro pej skich”.
Nie sa mo wi ta szcze rość, tro ska o przy szłość na szej or ga -
ni za cji, nic tyl ko „po dzię ko wać” Pa nu Mi ni stro wi za
życz li wość oraz zro zu mie nie na szych co dzien nych spraw
i pro ble mów i pro po zy cji ich roz wią za nia. Ist na hi po kry -
zja, fałsz i po zo ro wa nie dzia łań. Wia do mo, że dą ży się do
no we li za cji usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
kon ty nu ując prze rwa ne dzia ła nia Pra wa i Spra wie dli wo -
ści, zmie nia jąc w czę ści me to dy. Nie wi dzi my żad nej róż -
ni cy w po czy na niach Pa na Mi ni stra – człon ka Plat for my
Oby wa tel skiej, któ ry prze jął ini cja ty wę po brat niej par tii
pra wi co wej, któ rej cho ro bą nie ule czal ną jest Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców. Bez ogró dek Pan Mi ni ster stwier dza,
że do za koń cze nia prac nad pro jek tem no wej usta wy po -
trzeb ne są kon sul ta cje z za in te re so wa ny mi part ne ra mi
spo łecz ny mi, w tym cyt. „tak że z przed sta wi cie la mi Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców”. W tym miej scu na le ży
ko lej ny raz „po dzię ko wać” za to, że ra czył za uwa żyć re -
pre zen ta cję dział kow ców, któ ra do stą pi za szczy tu za sia -
da jąc przy „pro sto kąt nym sto le”, przy słu chu jąc się pa ne-
lo wej dys ku sji na te mat, któ ry pro po nu je my! 

„Ogro dy wczo raj i dziś” a ju tro „sto wa rzy sze nia” i oto
prze cież cho dzi. Na su wa ją się py ta nia re to rycz ne, ja kie mu
ce lo wi słu ży kon tro la NIK w wy bra nych sa mo rzą dach lo -
kal nych, dla cze go na gle od wie dza ją ogro dy dział ko we
służ by nad zo ru bu dow la ne go? Od po wiedź jest zna na, rze -
ko mo oce nie pod da no wy ko na nie za dań wy ni ka ją cych 
z usta wy kom pe ten cyj nej i o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych przez or ga ny sa mo rzą dów lo kal nych. Są dzi my, że
ze bra ne ma te ria ły z kon tro li bę dą dla Pa na Mi ni stra uza -
sad nie niem, że słusz nie pod jął ini cja ty wę usta wo daw czą
chcąc wpro wa dzić no we re gu la cje praw ne uszczę śli wia jąc
Po la ków – człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Nie go dzi my się na ta kie trak to wa nie naj więk szej spo -
łecz nej or ga ni za cji w Pol sce, któ ra swo im do rob kiem,
osią gnię cia mi za słu gu je na sza cu nek a dział kow cy, ja ko
oby wa te le Rze czy po spo li tej Pol skiej żą da ją sta bil no ści 
i re spek to wa nie prze pi sów praw nych za war tych w usta -
wie z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Ape lu je my i mó wi my dość eks pe ry men tów po li tycz -
nych na ży wym or ga ni zmie, bo ogro dy to przede wszyst -
kim lu dzie, któ rzy pra cą, upo rczy wo ścią, re zy gna cją 
z luk su sów urzą dza li te re ny i dział ki, któ re dziś zmie nia -
ją wy gląd zgod nie z du chem cza su.

Człon ko wie i dzia ła cze Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców nie mo gą być cią gle te sto wa ni kar tą prze tar go wą 
w kam pa niach wy bor czych.

W imie niu Pre zy dium OZ PZD w Le gni cy

Pre zes OZ PZD 
/-/ inż. Elż bie ta Dzie dzic

Le gni ca, 26 stycz nia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD w Rze szo wie

Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
Kra jo wa Ra da

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ mgr Sta ni sław Ma ro szek

Se kre tarz OZ PZD
/-/ mgr Kry sty na Gi zic ka -Kra siń ska

W wy ko na niu pi sma nr 8739/09 z dnia 31.12.2009 r. in -
for mu ję, że w dniu 12.01.2010 r. od by ło się ze bra nie Pre -
zy dium OZP w Rze szo wie w cza sie, któ re go przed-
sta wio no człon kom Pre zy dium wspo mnia ne na wstę pie pi -
smo wraz z od po wie dzią Mi ni stra In fra struk tu ry Ce za re go
Gra bar czy ka na pi smo Pa na Pre ze sa KR PZD.

W cza sie dys ku sji na po wyż szy te mat przy ję to na stę pu -
ją ce sta no wi sko:

1. Po wsz czę ciu ewen tu al nie prac le gi sla cyj nych przez
ze spół Mi ni ster stwa na le ży za pew nić do pływ in for ma cji
na te mat prze bie gu prac i ewen tu al nych zmian w usta wie
o ROD. Cho dzi o na tych mia sto we re ago wa nie struk tur or -

ga ni za cyj nych PZD na ewen tu al ne nie ko rzyst ne roz wią za -
nia dla Związ ku, pro po no wa ne przez ze spół mi ni ster stwa
w pro jek cie zmian.

2. Na le ży dą żyć do zor ga ni zo wa nia spo tka nia człon ków
ko mi sji mi ni ste rial nej z przed sta wi cie la mi PZD, ale przed
roz po czę ciem prac ko mi sji nad zmia na mi za pi sów usta -
wy, tak by przed sta wi cie le PZD mo gli wy ra zić swo je sta -
no wi sko na ten te mat.

3. Przy go to wa ny przez Ko mi sję Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry pro jekt zmian w usta wie, ewen tu al nie no wy pro -
jekt po wi nien tra fić do kon sul ta cji w struk tu rach
or ga ni za cyj nych Związ ku przed wnie sie niem do Sej mu.

Dy rek tor Biu ra OZP PZD
/-/ mgr Jan KutRze szów, 15 stycz nia 2010 r.
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Sza now na/y Pa ni/e Po seł/Po śle,
Okrę go wy Za rząd Łódz ki Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców ja ko re pre zen tant 46 ty się cy ro dzin użyt ku ją cych
dział ki w ogro dach zlo ka li zo wa nych na te re nie okrę gu
łódz kie go zwra ca się do Pa ni/Pa na z proś bą o oso bi ste za -
in te re so wa nie się pły ną cy mi z Mi ni ster stwa In fra struk tu -
ry in for ma cja mi o pod ję tych pra cach nad zmia ną usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Od rzu ce nie przez Sejm w dniu 16 lip ca ub. pro jek tu
usta wy o ROD au tor stwa po słów PiS da wa ło dział kow -
com na dzie ję na osta tecz ne roz strzy gnię cie wszel kich wąt -
pli wo ści co do przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych. Po ro zu mie nie osią gnię te przez po słów, gwa ran -
to wa ło sta bil ność de mo kra tycz nej for my ist nie nia i funk -
cjo no wa nia ROD, któ re zgod nie z obec nym po rząd kiem
praw nym po zo sta ją przede wszyst kim miej scem wy po -
czyn ku dział kow ców i ich bli skich oraz ele men tem lo kal -
ne go kra jo bra zu i ogól no do stęp nej zie lem.

Nie ste ty ostat nie dzia ła nia or ga nów kon tro li pań stwo -
wej (NIK, nad zór bu dow la ny, Rzecz nik Praw Oby wa tel -

skich) oraz in for ma cje pły ną ce od po słów, świad czą o dal -
szych pró bach in ge ren cji w dzia łal ność sa mo dziel nej or -
ga ni za cji spo łecz nej, ja ką jest PZD. Praw do po dob nie w
za ci szu ga bi ne tów Mi ni ster stwa In fra struk tu ry pra cu je ze -
spół, któ re go ce lem jest przy go to wa nie pro jek tu no wej
usta wy o ogro dach dział ko wych. Po raz ko lej ny zda nie
Związ ku i sa mych dział kow ców jest po mi ja ne, a po twier -
dzo ne bli sko 620 ty sią ca mi pod pi sów po par cie dla ak tu al -
nej usta wy o ROD jest nie do strze ga ne. Znów po dej -
mo wa ne są pró by „uszczę śli wia nia” dział kow ców na si łę,
a pro wa dzo ne licz ne kon tro le ma ją przed sta wić PZD, ja -
ko or ga ni za cję nie sa mo dziel ną, prze sta rza łą i nie zdol ną
do funk cjo no wa nia w obec nej po sta ci.

Ma jąc na uwa dze Pa ni/Pa na wraż li wość spo łecz ną i zro -
zu mie nie obaw dział kow ców, pro si my o za in te re so wa nie
się przed sta wio nym za gad nie niem jak rów nież pod ję cie
dzia łań ma ją cych na ce lu wy ja śnie nie wąt pli wo ści do ty -
czą cych pra cach nad zmia ną usta wy o ROD. Bę dzie my
wdzięcz ni za wszel kie in for ma cje.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes

/-/ Iza be la Oże gal ska 

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD w Ło dzi

Pa ni/Pan
Po seł na Sejm RP
wszy scy po sło wie SLD, SDPL, PSL, PO
z wo je wódz twa łódz kie go

Łódź, 1 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Czę sto cho wie otrzy mał od Kra jo wej Ra dy PZD treść
Pań skiej od po wie dzi z dnia 23 grud nia 2009 ro ku do ty -
czą cej pro wa dzo nych w re sor cie prac nad ewen tu al ną no -
we li za cją usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Pi smo to zo sta ło prze ka za ne jed nost kom pod sta wo wym,
ja ki mi są ro dzin ne ogro dy dział ko we w ce lu wy pra co wa -
nia wła snych sta no wisk w przed mio to wej spra wie.

Za sta na wia jąc się nad pod nie sio nym przez Pa na pro ble -
mem nie spo sób nie na wią zać do de kla ra cji ja kie pod czas
I Kon gre su PZD zło ży li uczest ni czą cy w nim przed sta wi -
cie le władz rzą dzą cych. Otóż pa mię tam, jak za pew nia li
oni i de kla ro wa li wo lę po sza no wa nia praw Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ja ko re pre zen tan ta mi lio na pol -
skich ro dzin upra wia ją cych ro dzin ne ogro dy dział ko we.
Dla te go nie zro zu mia łe dla na szych człon ków wy da ją się

ostat nio po ja wia ją ce się w me diach za po wie dzi i sy gna ły
o pod ję ciu przez rząd prac nad zmia ną usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Szcze gól nie uczest ni cy 
I Kon gre su PZD mu szą czuć się za wie dze ni, prze cież na
wła sne uszy sły sze li za pew nie nia rzą do we. Cóż sy tu acja
na sce nie po li tycz nej zmie nia się jak w ka lej do sko pie, ale
nie za leż nie od te go Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma pra -
wo ocze ki wać, że nie zo sta nie po mi nię ty w trak cie pla no -
wa nych prac nad zmia na mi do ty czą cy mi usta wy. Nie-
po kój nasz bu dzi rów nież brak rze tel nej, pro wa dzo nej na
bie żą co in for ma cji do ty czą cej po stę pu prac nad po wyż -
szy mi zmia na mi. 

Na wią zu jąc do tre ści pi sma z uzna niem przy ję li śmy in -
for ma cję w spra wie or ga ni za cji wspól ne go spo tka nia. Ze
swej stro ny Pol ski Zwią zek Dział kow ców ofe ru je po moc,
do świad cze nie jak i chęć przy ję cia roz wią zań zmie rza ją -
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cych do dal sze go ak tyw ne go roz wo ju ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych z po sza no wa niem za gwa ran to wa nych
dla przy szłych po ko leń swo istych świad czeń so cjal nych

pań stwa słu żą cych przede wszyst kim zdro wiu ca łe go spo -
łe czeń stwa nie tyl ko dział kow ców.

Pre zes
/-/ An drzej Wo sik

Czę sto cho wa, 25 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Szcze ci nie

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Po ja wia ją ce się ostat nio in for ma cje na stro nach in ter ne -

to wych oraz w nie któ rych me diach za czy na ją, bu dzić oba -
wę, że zno wu ko muś za le ży na sia niu nie pew no ści 
w śro do wi sku dział kow ców, przez gło sze nie po glą dów
zwąt pie nia w sku tecz ność nad zo ru nad Pol skim Związ -
kiem Dział kow ców oraz przez ko men to wa nie za pi sów
Sta tu tu PZD w kwe stii or ga ni za cji wal nych ze brań w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych.

Nie któ rzy re dak to rzy pod chwy tu ją te mat i spryt nie ma -
ni pu lu ją tą in for ma cją for mu łu jąc za rzu ty pod ad re sem
PZD o przy mu sie przy na leż no ści do or ga ni za cji, o nie pra -
wi dło wo ściach i nad uży ciach, o pro ble mie bra ku nad zo ru
nad wła dza mi PZD.

Ro dzi się py ta nie. Skąd to wszyst ko się bie rze? Ko mu
tak moc no za le ży na roz bi ciu or ga ni za cji dział kow ców?

Nie uda ło się prze for so wać uto pij ne go po my słu 
o uwłasz cze niu dział kow ców. Nie uda ło się zli kwi do wać
PZD dzię ki po sta wie dział kow ców wy po wia da ją cych się
w wy stą pie niach i ze bra nych pod pi sach w obro nie usta -
wy o ROD. Nie uda ło się też uchy lić usta wy przez Try bu -

nał Kon sty tu cyj ny. Co więc po zo sta je? Po zo sta je szu ka nie
punk tów za cze pie nia, aby roz po cząć pro ce du rę zmian
obo wią zu ją cej usta wy o ROD. Szu ka się ar gu men tów na
po par cie swo ich tez. Przy ta cza się licz ne skar gi dział kow -
ców.

Dla cze go jed nak to wszyst ko dzie je się po za Związ -
kiem? O skar gach nie in for mu je się or ga nów kom pe tent -
nych. Wy cho dzi na to, że naj ła twiej jest osią gnąć cel przez
od po wied nie kre owa nie opi nii pu blicz nej.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
Zwra ca my się do Pa na, aby po ło żyć kres tym in sy nu -

acjom i nie stwa rzać pro ble mu, któ re go w rze czy wi sto ści
nie ma.Je ste śmy za utrzy ma niem do brej usta wy o ROD.
Za utrzy ma niem de mo kra tycz nej i sa mo rząd nej or ga ni za -
cji dział kow ców. Za pew nia my, że nie ma tych tzw. „nad -
użyć”, ale jed no cze śnie opo wia da my się sta now czo za
prze strze ga niem pra wa w ogro dach przez wszyst kich, co
nie po win no być pod ło żem po la do skła da nych skarg
przez nie od po wie dzial ne nie raz po je dyn cze jed nost ki.

Z wy ra za mi sza cun ku dział kow cy z ogro dów 
szcze ciń skich.

/-/ 10 pod pi sówSzcze cin, 1 lu te go 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu na po -
sie dze niu w dniu 28.01.2010 ro ku zaj mo wa ło się rów nież
tre ścią pi sma Mi ni stra In fra struk tu ry Ce za re go Gra bar czy -
ka. Pi smo to jest od po wie dzią na za py ta nie Kra jo wej Ra -
dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców na za py ta nie, czy 
w ra mach Mi ni ster stwa pro wa dzo ne są pra ce nad no we li -
za cją usta wy o ROD. Od po wiedź udzie lo na na to py ta nie
sze ro ko oma wia za kres pod ję tych do tych czas prac przez
Mi ni ster stwo do ty czą cych ogro dów dział ko wych. Okre -
ślo ne one zo sta ły ja ko pra ce ana li tycz ne, któ re po zwo lą
na po zy ska nie jak naj więk szej ilo ści in for ma cji do ty czą -
cych funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. W tym też

ce lu ini cjo wa na jest licz na ko re spon den cja po więk sza ją ca
wie dzę na ten te mat. Do ko na no już ana li zy ma te ria łów
przy ję tych przez I Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców.

Wszyst kie te in for ma cje wska zu ją, że wy ko na no już
bar dzo du ży za kres prac zwią za nych z po zy ska niem ma -
te ria łów do prac ana li tycz nych. Pra ce ana li tycz ne za wsze
koń czą się wnio ska mi, któ re okre śla ją za kres pro po no wa -
nych zmian sta nu ak tu al ne go, i w tym mo men cie po wsta -
ją róż ne wąt pli wo ści:

• Mi ni ster stwo pro wa dzi ło dzia ła nia w ce lu po zy ska nia
mak sy mal nie du żej ilo ści in for ma cji do prac ana li tycz -

MI NI STER IN FRA STRUK TU RY OD PO WIA DA
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nych jed nak do dnia dzi siej sze go PZD nie był ad re sa tem
ko re spon den cji z za py ta niem o in for ma cje na te mat funk -
cjo no wa nia ogro dów dział ko wych,

• Brak wza jem nych kon tak tów na tym eta pie prac w spra -
wach te raź niej szo ści i przy szło ści ogro dów dział ko wych,

• W przy pad ku no we li za cji usta wy o ROD wszyst kie 
z tym zwią za ne pro po zy cje ma ją być przed mio tem kon -
sul ta cji z za in te re so wa ny mi part ne ra mi spo łecz ny mi w
tym tak że z przed sta wi cie la mi PZD. In te re su ją ce ja cy to
part ne rzy spo łecz ni ma ją w na szym imie niu współ de cy do -
wać o na szej przy szło ści. We dług na szej wie dzy praw nym
re pre zen tan tem dział kow ców, któ rych do ty czy usta wa jest
Pol ski Zwią zek Dział kow ców i to on po wi nien być pod -
sta wo wym a mo że i je dy nym part ne rem spo łecz nym
wszel kich kon sul ta cji do ty czą cych ewen tu al nej no we li za -
cji usta wy.

Mi mo za war te go w pi śmie sfor mu ło wa nia, że obec nie
nie są pro wa dzo ne pra ce le gi sla cyj ne nad usta wą o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych ma my uza sad nio ne oba wy,
iż w naj bliż szym cza sie zo sta ną one roz po czę te. Do brze
by by ło, aby wszy scy uczest ni cy ta kie go pro ce su le gi sla -
cyj ne go pa mię ta li, że obec na a tak że i przy szła usta wa do -
ty czy bez po śred nio po nad mi lio na osób. Po przez swo ich
praw nych re pre zen tan tów dział kow cy po win ni mieć pra -
wo do sze ro ko ro zu mia nych kon sul ta cji w pro wa dzo nych
pra cach nad usta wą i mieć wpływ na jej osta tecz ną treść.
Przy po mi na my treść Art. 1 w Usta wie o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku: „ist nie nie 
i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest prze ja wem
świa do mej po li ty ki Pań stwa w za spo ka ja niu po trzeb spo -
łe czeń stwa”.

Ocze ku je my, że treść te go ar ty ku łu bę dzie trak to wa na 
z na leż ną jej po wa gą i za wsze bę dzie bra na, ja ko myśl
prze wod nia przy po dej mo wa niu wszel kich de cy zji do ty -
czą cych ogro dów dział ko wych.

W imie niu uczest ni ków Pre zy dium OZ PZD 
w El blą gu

El bląg, 1 lu te go 2010 r.

Pre zes OZ PZD
/-/ Bo le sław Mi ko łaj czyk

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ An to ni Da lak

Prze wod ni czą cy OKR PZD
/-/ Je rzy Sno pek

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Olsz ty nie

Pan
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie,
Ja ko Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty -

nie otrzy ma li śmy Pa na od po wiedź na wy stą pie nie Kra jo -
wej Ra dy PZD, któ re do Pa na skie ro wa no. Za po zna li śmy
się z jej tre ścią i prze dys ku to wa li śmy w sze ro kim gro nie
na sze go Za rzą du i nie któ rych Pre ze sów ROD.

My śle li śmy, że po ty lu la tach wal ki w ostat nim okre sie
po od rzu ce niu przez Sejm pro jek tu usta wy PiS obie cu ją -
cej uwłasz cze nie dział kow com bę dzie my wy ko ny wać
wła ści wą pra cę na rzecz dział kow ców i roz wo ju ogro dów.

Uwień cze niem tej wie lo let niej wal ki w obro nie ogro dów
i usta wy o ROD był zwo ła ny w War sza wie I Kon gres PZD,
w któ rym wzię ło udział ok. 3 tys. dział kow ców z ca łej Pol -
ski. Wśród licz nie za pro szo nych go ści więk szość po li ty -
ków oraz przed sta wi cie li Ra dy Mi ni strów de kla ro wa ło
po sza no wa nie wo li i obro nę na szej usta wy o ROD. Fakt
ze bra nia 620 tys. pod pi sów w obro nie usta wy świad czy
rów nież o spój no ści i jed no ści wśród dział kow ców.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
W ostat nim okre sie znów co raz czę ściej po ja wia ją się

sy gna ły o pra cach nad zmia na mi na szej usta wy. Wy ni ka to
rów nież z Pa na od po wie dzi. Za nie po ko je nie jed nak na sze
bu dzi fakt, że pra ce te bę dą kon sul to wa ne z part ne ra mi
spo łecz ny mi i rów nież z przed sta wi cie la mi PZD. Wy da je
nam się, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców po wi nien być tu
głów nym part ne rem i przed sta wi cie lem w tych kon sul ta -
cjach i pra cach. Bo prze cież Zwią zek od ty lu lat pro wa dzi
i dą ży do roz wo ju ROD. Ma w tym bo ga te tra dy cje i wiel -
kie do świad cze nie i prze cież dział kow cy swo im po par -
ciem upo waż ni li go do ich re pre zen to wa nia.

Bar dzo ce ni my so bie Pa na za pew nie nie, że de kla ro wał
Pan spo tka nie z przed sta wi cie la mi PZD i ma my prze ko na -
nie, że tak bę dzie. Bo tyl ko w ten spo sób moż na wspól nie
usta lić i wła ści wie za pew nić pra wi dło we funk cjo no wa nie
i roz wój ogrod nic twa dział ko we go dla do bra dział kow -
ców i za cho wa nia ogro dów dla przy szłych po ko leń.
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Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Kiel cach po za po zna niu się z pi smem Pa -
na Mi ni stra z dnia 23 grud nia 2009 ro ku, któ re zo sta ło
prze sła ne ja ko od po wiedź do Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD
w War sza wie, pra gnie się od nieść do je go tre ści.

Okres mi nio nych bli sko dwu dzie stu lat za pi sał się ja ko
czas cy klicz nych i zde cy do wa nych form ata ku na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Opra co wy wa ne ko lej no pro jek ty
zmian Ustaw o ogro dach dział ko wych a w szcze gól no ści
Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku z nie zro zu mia łych dla
nas wzglę dów ofe ru ją za pi sy wbrew wo li sa mych za in te -
re so wa nych – in dy wi du al nych użyt kow ni ków dzia łek.

Po kła da li śmy da le ko idą ce na dzie je, iż zor ga ni zo wa ny
I Kon gres PZD bę dzie na ty le wi docz nym zna kiem jed -
no ści i peł nej ak cep ta cji w od nie sie niu do obo wią zu ją cych
ure gu lo wań praw nych w od nie sie niu do Dział kow ców 
i Związ ku, że stwo rzy on względ nie spo koj ny okres, po -
zba wio ny no wych obaw o przy szłość ogrod nic twa dział -
ko we go w na szym kra ju, co zo sta ło po twier dzo ne przez
sym pa ty ków PZD na cze le z przed sta wi cie la mi władz rzą -
do wych i sa mo rzą do wych uczest ni czą cych w ob ra dach
Kon gre su.

Ze zdu mie niem j za nie po ko je niem przy ję li śmy za tem
in for ma cję, iż w ra mach Mi ni ster stwa In fra struk tu ry pro -
wa dzo ne są pra ce ana li tycz ne, któ rych wy ni ki ma ją po -
słu żyć ja ko pod sta wa do ewen tu al nych prac le gi sla-
cyj nych w od nie sie niu do PZD.

Ta ki stan fak tycz ny na su wa nie od par te wra że nie, że głos
619 ty się cy dział kow ców wy ra żo ny w obro nie obo wią zu -
ją cych prze pi sów usta wo wych zo stał sku tecz nie po mi nię ty.

Pod ję te przez Mi ni ster stwo dzia ła nia w na szym od czu -
ciu na le ży po łą czyć z in ny mi wy stą pie nia mi, ja kie ma ją
miej sce w ostat nim cza sie, a zmie rza ją nie uchron nie do
uchy le nia lub da le ko idą cych zmian w obo wią zu ją cej
Usta wie o ROD. Ma my tu na my śli m. in. kon tro lę ze stro -
ny NIK, któ ra wsz czę ta w sto sun ku do gmin, w sze ro kim
za kre sie na kie ro wa na jest na dzia łal ność Związ ku.

Roz po czę te ze stro ny Mi ni ster stwa pra ce ana li tycz ne 
w za kre sie po zy ska nia jak naj więk szej ilo ści in for ma cji
na te mat funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych, wy bie -
ga ją tak że po za gra ni ce na sze go kra ju. Ma my na dzie ję, że
tak zdo by ta wie dza, upew ni przed sta wi cie li re sor tu, a w
szcze gól no ści sa me go Pa na Mi ni stra jak waż ną ro lę speł -
nia idea ogrod nic twa dział ko we go w Eu ro pie, a przede
wszyst kim w na szym kra ju.

Za pro po no wa na ini cja ty wa or ga ni za cji spo tka nia 
z przed sta wi cie la mi Związ ku oraz Mi ni ster stwa, zy sku je
z na szej stro ny peł ną apro ba tę. PZD ja ko je dy ny praw ny
re pre zen tant bli sko mi lio na użyt kow ni ków dzia łek dys po -
nu je naj lep szą wie dzą na te mat dzia łal no ści ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce oraz jest naj bar dziej rze tel nym pod -
mio tem, któ ry po sia da peł ny ob raz pro ble mów i trud no ści
z ja ki mi bo ry ka ją się Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we 
a przede wszyst kim in dy wi du al ni dział kow cy.

Pre zes
/-/ inż. Zyg munt Wój cik

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

Sza now ny Pan Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry

Kiel ce, 26 stycz nia 2010 r.

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

Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu uprzej mie in for mu je, że za -
po zna ło się z tre ścią pi sma Pa na Mi ni stra z dnia 23 grud -
nia 2009 r. nr MLA 6b -025-l/09 skie ro wa ne go do Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Z tre ści te go pi sma wy ni ka, że w Mi ni ster stwie In fra -
struk tu ry pro wa dzo ne są za kro jo ne na sze ro ką ska lę pra -
ce ana li tycz ne, któ rych ce lem jest no we li za cja lub
przy go to wa nie no we go pro jek tu usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Świad czy o tym m. in ny mi wspo -
mnia ny w Pa na pi śmie fakt zbie ra nia in for ma cji na te mat

funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych w kil ku in nych na -
ro do wych związ kach dział kow ców państw Unii Eu ro pej -
skiej, ana li ty ka od rzu co ne go przez Sejm RP pro jek tu
usta wy au tor stwa PiS -u, ana li za ma te ria łu kon tro l ne go
Naj wyż szej Izby Kon tro li, czy ze bra ne wnio ski od tzw.
in nych part ne rów spo łecz nych w do my śle tzw. sto wa rzy -
szeń ka na po wych nie re pre zen tu ją cych w rze czy wi sto ści
żad nych śro do wisk dział kow ców.

Sto wa rzy sze nia te szcze gól nie po I Kon gre sie PZD 
w dniu 14 lip ca 2009 r. dość szyb ko zni ka ją z fir ma men -
tu, roz wią zu ją się i za prze sta ją swo jej de struk cyj nej dzia -
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łal no ści w związ ku z kom plet nym bra kiem po par cia ze
stro ny dział kow ców i sym pa ty ków ro dzin ne go ogrod nic -
twa dział ko we go.

Za da je my so bie py ta nie co ko mu za le ży na kon ty nu -
owa niu za mę tu wo kół ogro dów dział ko wych. Wszyst kim
bo wiem wia do mo, że za do tych cza so wą usta wą o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych opo wie dzia ło się, skła da jąc
swój pod pis bli sko 620 tys. ro dzin dział kow ców, w tym
w okrę gu wro cław skim po nad 45 tys. ro dzin. Fakt ten 
w spo sób bez po śred ni i wi docz ny zo stał przed sta wio ny
pod czas I Kon gre su PZD, któ ry przy jął fun da men tal ne
sta no wi ska w spra wie ist nie nia, funk cjo no wa nia, roz wo -
ju i przy szło ści ro dzin ne go ogrod nic twa dział ko we go oraz
je go ro li i zna cze nia dla spo łe czeń stwa, gmin i miast. Jest
to nie za prze czal ny do wód na to, że ro dzin ne ogro dy dział -
ko we w obec nej for mie bar dzo do brze funk cjo nu ją, a pro -
wa dzą ca or ga ni za cja spo łecz na, to jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców naj le piej jak mo że wy wią zu je się ze swo ich
obo wiąz ków.

Ta kiej sy tu acji i ta kiej Or ga ni za cji na le ży tyl ko przy kla -
snąć, wy ra zić uzna nie, po dzię ko wać i wspie rać w re ali za -
cji szczyt nych ce lów.

Z pi sma Pa na Mi ni stra wy ni ka, że są si ły któ rym nie po -
do ba ją się suk ce sy i trwa ją cy roz wój ogro dów dział ko -
wych słu żą cy naj bar dziej po trze bu ją cej czę ści spo łe -
czeń stwa (eme ry tom, ren ci stom, bez ro bot nym, lu dziom o
ni skich do cho dach za trud nio nym w sfe rze bu dże to wej, na -
uczy cie lom, służ bie zdro wia itp.).

Są śro do wi ska, któ re dą żą do li kwi da cji ogro dów dział -
ko wych i prze nie sie nia ich po za gra ni ce ad mi ni stra cyj ne
miast, bez za sta no wie nia się ko go z wy mie nio nych osób
bę dzie na to stać, bez za sta no wie nia się nad zu bo że niem
in fra struk tu ry miast w skład ni ki zie le ni miej skiej tak istot -
nej ja ką są ro dzin ne ogro dy dział ko we. Czy wszyst ko na -
le ży za bu do wać i za be to no wać?

Ogro dów dział ko wych ni gdy nie za stą pią kosz tow ne 
w utrzy ma niu par ki ogól no -miej skie, bo wiem ogro dy
dział ko we to mi kro kli mat, to zdro we śro do wi sko, to pięk -
no kwia tów i uro cza zie leń, a przede wszyst kim to miej -

sce gdzie lu dzie zdro wo i po ży tecz nie spę dza ją czas. Tu
we Wro cła wiu si ły, któ re dą żą do li kwi da cji ogro dów
dział ko wych są bar dzo sil ne. Jest to lob by fi nan so wo -biz -
ne so we, któ re zdo mi no wa ło kie ru nek prze zna cze nia te re -
nów ogro dów na wszel kie in ne ce le, nie tyl ko pu blicz ne,
ale głów nie go spo dar cze i de we lo per skie. Dla nich ro dzi -
ny dział kow ców i ich po trze by są cał kiem nie istot ne.

Ma my pod sta wę są dzić, że ta kie sa mo my śle nie przy -
świe ca urzęd ni kom Mi ni ster stwa In fra struk tu ry, bo jak
ina czej tłu ma czyć wsz czę te pra ce nad usta wą, kie dy sa mi
dział kow cy nie ak cep tu ją i nie go dzą się na ja kie kol wiek
zmia ny.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Wie lu wro cław skich dział kow ców wie rzy ło w 2007 r.

pod czas wy bo rów par la men tar nych, że Plat for ma Oby wa -
tel ska i jej Rząd bę dzie słu żył Oby wa te lom.

Dzia ła nia Pa na re sor tu zda ją się te mu prze czyć, a to na -
ka zu je za sta no wić się nad do tych cza so wym sta no wi -
skiem, szcze gól nie pod czas wy bo rów sa mo rzą do wych 
i pre zy denc kich 2010 r., a tak że pod czas wy bo rów par la -
men tar nych w 2011 ro ku.

Uwa ża my, że wła dza po win na wsłu chi wać w gło sy i po -
trze by spo łe czeń stwa, któ re go du żą czę ścią skła do wą sta -
no wią dział kow cy i sym pa ty cy ro dzin ne go ogrod nic twa
dział ko we go, a Pol ski Zwią zek Dział kow ców ja ko or ga -
ni za cja w peł ni sa mo rząd na, sa mo dziel na, nie za leż na i de -
mo kra tycz na wno si waż ny skład w bu do wę spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Uprzej mie pro si my Pa na Mi ni stra o za -
prze sta nie prac nad zmia ną usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, bo nie ma ku te mu żad nych pod staw, o na -
wią za nie kon tak tów z Pol skim Związ kiem Dział kow ców,
kul ty wu ją cym z wiel kim pie ty zmem po nad 110-let nią hi -
sto rię i tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go.

Bę dzie my wdzięcz ni za za ję cie przez Pa na Mi ni stra sta -
no wi ska w oma wia nej spra wie i prze sła nie go do Okrę -
go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu, ce lem za pre zen to wa nia na wal nych ze bra -
niach 228 ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Wro cław, 28 stycz nia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
W związ ku z kon tro lą w za kre sie za pew nie nia wa run -

ków dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych, Naj wyż sza Izba Kon tro li – De par ta-
ment Śro do wi ska, Rol nic twa i Za go spo da ro wa nia Prze -
strzen ne go, na pod sta wie art. 29 pkt 2, lit, f usta wy z dnia
23 grud nia 1994 r. o Naj wyż szej Izbie Kon tro li (Dz. U. z
2007 r. Nr 31, poz. 1701 ze zm.), zwra ca się z proś bą o
prze ka za nie na stę pu ją cych in for ma cji:

1. Czy, we dług Pol skie go Związ ku Dział kow ców
(PZD). gmi ny wy wią za ły się z obo wiąz ków, okre ślo nych
usta wą z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, przede wszyst kim w za kre sie:

– prze zna cze nia pod ro dzin ne ogro dy dział ko we grun -
tów zre kul ty wo wa nych i zme lio ro wa nych,

– do pro wa dze nia do ro dzin nych ogro dów dział ko wych
dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej, za opa trze nia w
wo dę oraz za pew nie nia w ra mach ko mu ni ka cji pu blicz -
nej, po trzeb ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

– utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści na te re nach przy le -
ga ją cych do ro dzin nych ogro dów dział ko wych?

Czy by ły przy pad ki, w któ rych PZD zwra cał się do
gmin z proś bą o zre ali zo wa nie obo wiąz ków, wy ni ka ją -
cych z ww. usta wy?

2. Czy PZD, w sy tu acjach nie ure gu lo wa ne go sta nu
praw ne go grun tów prze zna czo nych na ro dzin ne ogro dy
dział ko we (ROD), zwra cał się do gmin o pod ję cie dzia -
łań w ce lu ure gu lo wa nia sta nu praw ne go tych grun tów?
Ja kie by ły efek ty pod ję tych dzia łań (w ilu przy pad kach
ure gu lo wa no stan praw ny grun tów)?

3. Czy PZD zwra cał się do gmin o uwzględ nie nie ist -
nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go? Ja ki był sku tek dzia łań pod ję tych w tym za kre sie?

4. Czy dla wszyst kich funk cjo nu ją cych ROD, zgod nie z
„Re gu la mi nem Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go”,

uchwa lo nym przez Kra jo wą Ra dę PZD w dniu 7 kwiet nia
2004 r., zo sta ły spo rzą dzo ne pla ny za go spo da ro wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, sta no wią ce pod sta wę bu -
do wy, wy po sa że nia i urzą dze nia ROD?

5. Ja kie dzia ła nia po dej mo wał PZD na rzecz za po bie -
ga nia przy pad kom nie prze strze ga nia przez użyt kow ni ków
dzia łek prze pi sów pra wa w za kre sie: ochro ny grun tów rol -
nych i le śnych, ochro ny przy ro dy, ochro ny śro do wi ska,
pra wa bu dow la ne go?

6. Dla cze go, w ra mach nad zo ru nad dzia łal no ścią jed no -
stek or ga ni za cyj nych PZD, spra wo wa ne go zgod nie z po -
sta no wie nia mi „Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go” oraz „Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców”, nie pod ję te zo sta ły sku tecz ne dzia ła nia w ce lu nie -
do pusz cze nia do za go spo da ro wa nia ogro dów nie zgo-
d ne go z prze pi sa mi pra wa i wy ko rzy sty wa nia na in ne ce -
le niż okre ślo ne w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych? Do ty czy to na stę pu ją cych
przy pad ków:

– wy bu do wa nia na te re nie ROD al tan o po wierzch ni za -
bu do wy więk szej niz okre ślo na w art. 29 ust. 1 pkt 4 usta -
wy - Pra wo bu dow la ne,

– wy bu do wa nia na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych zbior ni ków bez od pły wo wych na nie czy sto ści cie kle
i eks plo ata cji tych zbior ni ków, po mi mo bra ku m.in. do ku -
men ta cji tech nicz nej zbior ni ka, pro to ko łu od bio ru tech -
nicz ne go oraz okre so wej kon tro li tech nicz nej zbior ni ka,

– ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia na te re nach dzia łek.
Ja kie dzia ła nia zo sta ły pod ję te przez PZD w tych przy -

pad kach?
Dla cze go Za rząd ROD nie wstrzy my wał bu do wy lub

roz bu do wy al tan w przy pad kach stwier dze nia na ru sze nia
prze pi sów „Re gu la mi nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go”, po mi mo że obo wią zek ta ki wy ni kał z § 109 „Re gu -
la mi nu”?

II. NIK PYTA KR

1. Pismo NIK

Naj wyż sza Izba Kon tro li
De par ta ment Śro do wi ska,
Rol nic twa i Za go spo da ro wa nia 
Prze strzen ne go

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
ul. To wa ro wa 7a
00-839 War sza wa

KSR -410-19/2009
P/09/195
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Czy w sto sun ku do użyt kow ni ków dzia łek nie prze strze -
ga ją cych prze pi sów pra wa zo sta ły za sto so wa ne sank cje
okre ślo ne w § 36 „Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców”? Ile by ło przy pad ków po zba wie nia człon ko stwa?
Bę dę zo bo wią za ny za na de sła nie pi sem nej in for ma cji

do dnia 8 stycz nia 2010 r.

Z po wa ża niem,

DY REK TOR DE PAR TA MEN TU
Śro do wi ska, Rol nic twa i 

Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go
/-/ z up. Ja nusz Lau be
WI CE DY REK TORWar sza wa, dnia 9 grud nia 2009 r.

Naj wyż sza Izba Kon tro li

Do ty czy: KSR – 410-19/2009/P/09/195

2. Odpowiedê KR

W od po wie dzi na Pań stwa wy stą pie nie z dnia 9 grud -
nia 2009 r. w spra wie prze ka za nia in for ma cji w związ ku
z kon tro lą gmin w za kre sie za pew nia nia wa run ków dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych (ROD), Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w dal szym cią gu de kla ru je wo lę peł nej
współ pra cy po przez udzie la nie Pań stwu od po wied niej po -
mo cy i in for ma cji do ty czą cych przed mio tu kon tro li 
– w ra mach obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa. 

Pra gnie my jed nak za zna czyć, że treść i spo sób po sta -
wie nia więk szo ści py tań wska zu je na prze kro cze nie za -
kre su pro wa dzo nej kon tro li gmin, gdyż w wie lu przy-
pad kach zwra ca cie się Pań stwo o in for ma cje do ty czą ce
wy łącz nie dzia łal no ści jed no stek PZD, nie ma ją cej żad -
ne go związ ku z wła ści wym przed mio tem kon tro li. Ro dzi
to na sze za strze że nia oraz wąt pli wo ści co do fak tycz ne go
ce lu kon tro li oraz jej za kre su pod mio to we go, któ ry de fac -
to zda je się obej mo wać PZD, a nie gmi ny. Ge ne za i do -
tych cza so wy prze bieg kon tro li wy wo łu ją wręcz
po dej rze nia, że w tej spra wie NIK jest trak to wa ny in stru -
men tal nie w ce lu wy biór cze go ze bra nia tyl ko ta kich in -
for ma cji, któ re bę dą słu ży ły wy ka za niu z gó ry za ło żo nych
tez, nie ko niecz nie ko rzyst nych dla ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, jak i usta wy, w opar ciu o któ rą funk cjo nu -
ją. Świad czyć o tym mo że rów nież spo sób sfor mu ło wa -
nych py tań, na któ re czę sto kroć nie moż na wy czer pu ją co
od po wie dzieć ze wzglę du na ich ogól ni ko wy cha rak ter 
i nie zwy kle sze ro ki za kres. 

Po mi ja jąc kwe stię związ ku tych py tań z przed mio tem
kon tro li, wy pa da za uwa żyć, że nie są one ad re so wa ne wy -
łącz nie do Kra jo wej Ra dy, któ ra jest or ga nem jed nost ki
kra jo wej PZD (por. art. 28 ust. 2 pkt 3 usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych). W szcze gól no ści py ta nia

do ty czą ce przy pad ków ma ją cych miej sce w okre ślo nych
ogro dach nie po win ny być kie ro wa ne do jed nost ki kra jo -
wej, któ ra w tym za kre sie jest sta tu to wo nie wła ści wa, lecz
do kon kret ne go ro dzin ne go ogro du dział ko we go bę dą ce -
go pod sta wo wą jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD (por. art. 28
ust. 1 pkt 1 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych).
Kon sta ta cja ta ko re spon du je z tre ścią art. 29 pkt 2 lit. 
f usta wy o Naj wyż szej Izbie Kon tro li – sta no wią ce go pod -
sta wę praw ną Pań stwa wy stą pie nia – z któ re go to prze pi -
su wy ni ka obo wią zek jed no stek nie kon tro lo wa nych do
udzie la nia in for ma cji ma ją cych zwią zek z prze pro wa -
dza ną kon tro lą. A za tem po sta wio ne py ta nia po win ny
być ad re so wa ne do wła ści wych jed no stek or ga ni za cyj -
nych oraz mu szą od no sić się bez po śred nio do przed mio -
tu kon tro li. Więk szość za da nych przez Pań stwa py tań nie
speł nia po wyż szych wa run ków usta wo wych. 

Nie za leż nie od po wyż sze go Kra jo wa Ra da PZD pra gnie
na dal słu żyć Pań stwu po mo cą oraz mak sy mal nie uła twić
prze pro wa dze nie kon tro li, wo bec cze go – sto sow nie do
po sia da nych in for ma cji - przed sta wia my na stę pu ją ce od -
po wie dzi na za da ne py ta nia.

Ad 1) Czy, we dług Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
gmi ny wy wią zy wa ły się z obo wiąz ków, okre ślo nych
usta wą z dnia 8 lip ca 2005r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, przede wszyst kim w za kre sie:

– prze zna cze nia pod ro dzin ne ogro dy dział ko we
grun tów zre kul ty wo wa nych i zme lio ro wa nych?

Ge ne ral nie sa mo rzą dy re ali zo wa ły po wyż sze za da nia
usta wo we. Na pod sta wie usta wy o ROD, Zwią zek otrzy -
mał od gmin te re ny, na któ rych funk cjo nu ją ogro dy wy po -
sa żo ne w no wo cze sną in fra struk tu rę. Te re ny te są zre-
kul ty wo wa ne i zme lio ro wa ne, do pro wa dza na jest wo da 
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i ener gia elek trycz na. Ty tu łem przy kła du na le ży wska zać
grun ty prze ka za ne przez Mia sto Gdańsk o po wierzch ni
bli sko 44 ha, przez Mia sto War sza wę w Ry ni i Usta nów -
ku o po wierzch ni oko ło 37 ha, czy też przez El bląg (5 ha),
Gli wi ce (15 ha) oraz Choj ni ce (5 ha). Ak tu al nie przej mo -
we są te re ny pod ogro dy w Ko ło brze gu i Byd gosz czy. 

– do pro wa dze nia do ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych dróg do jaz do wych, ener gii elek trycz nej, za opa -
trze nia w wo dę oraz za pew nie nia w ra mach ko mu-
ni ka cji pu blicz nej, po trzeb ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych?,

W za kre sie do pro wa dze nia do ro dzin nych ogro dów
dział ko wych dróg do jaz do wych i za pew nie nia ko mu ni ka -
cji pu blicz nej, na uwa gę za słu gu je fakt, że zde cy do wa na
więk szość ogro dów jest zlo ka li zo wa na w ob rę bie miej -
skich sie ci dro go wych i ko mu ni ka cji. Za sad ni czo gmi ny,
mo der ni zu jąc ist nie ją ce dro gi, uwzględ nia ją po trze by
ogro dów, zwłasz cza w za kre sie chod ni ków, bez piecz nych
przejść oraz do jaz dów. Ist nie je nie wiel ki od se tek ROD,
któ re ze wzglę du na swo je po ło że nie nie ko rzy sta ją z sie -
ci ko mu ni ka cji miej skiej. W ta kich przy pad kach jed nost -
ki PZD sta ra ją się pod jąć współ pra cę z gmi na mi w ce lu
roz wią za nia po wyż szych trud no ści, w szcze gól no ści po -
przez wy dłu ża nie ist nie ją cych tras ko mu ni ka cji miej skiej.

Po dob na jest sy tu acja w za kre sie do pro wa dze nia do
ogro dów ener gii elek trycz nej i wo dy. Obec nie ist nie je zro -
zu mie nie sa mo rzą dów od no śnie te go te ma tu, jed nak że re -
ali za cja tych obo wiąz ków każ do ra zo wo uwa run ko wa na
jest sy tu acją bu dże to wą kon kret nej gmi ny. Czę sto oma -
wia na in fra struk tu ra do pro wa dza na jest do ROD przy oka -
zji wy ko ny wa nia sie ci dla więk sze go ob sza ru, któ ry
obej mu je rów nież usy tu owa ny na nim ogród. Z in for ma -
cji prze ka za nych przez okręg le gnic ki wy ni ka, że ro dzin -
ne ogro dy dział ko we z je go te re nu w 97% wy po sa żo ne są
w uję cia wo dy. Na to miast w okrę gu łódz kim sza cu je się,
że oko ło 70 % ogro dów ko rzy sta z wo do cią gów gmin -
nych, zaś po zo sta łe ogro dy na tym te re nie za opa tru ją się
z wła snych stud ni głę bi no wych.

– utrzy ma nia po rząd ku i czy sto ści na te re nach przy -
le ga ją cych do ro dzin nych ogro dów dział ko wych?

W za kre sie utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku na te re nach
przy le głych do ROD gmi ny wy wią zu ją się na le ży cie z te -
go obo wiąz ku. Czę sto pro blem ten roz wią zy wa ny jest przy
ak tyw nym wspar ciu i współ pra cy Związ ku. Za rzą dy ROD,
ja ko go spo da rze tych te re nów, z wła snej ini cja ty wy po dej -
mu ją dzia ła nia i współ uczest ni czą w utrzy ma niu czy sto ści
i po rząd ku wo kół ogro du. Ge ne ral nie nie ma w tym za kre -
sie więk szych pro ble mów, gdyż przy do brej współ pra cy
stron obo wią zek ten jest na le ży cie re ali zo wa ny.

– Czy by ły przy pad ki, w któ rych PZD zwra cał się do
gmin z proś bą o zre ali zo wa nie obo wiąz ków, wy ni ka ją -
cych z w/w usta wy.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców re ali zu je swo je za da nia
sta tu to we po przez swo je or ga ny zgod nie z kom pe ten cja -
mi okre ślo ny mi w sta tu cie PZD. Funk cjo no wa nie Związ -
ku opar te jest na dzia łal no ści jed nost ki kra jo wej, 
26 okrę gów oraz 4970 ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
W ra mach po sia da nych kom pe ten cji jed nost ki te bez po -
śred nio po dej mu ją sys te ma tycz ną współ pra cę z or ga na mi
sa mo rzą du te ry to rial ne go we wszyst kich spra wach do ty -
czą cych dzia łal no ści Związ ku i ROD. Bio rąc jed nak pod
uwa gę licz bę ogro dów oraz czas, któ ry upły nął od uchwa -
le nia usta wy o ROD, przy pad ków tej współ pra cy, po twier -
dzo nych róż ne go ro dza ju wy stą pie nia mi, jest mnó stwo.
Jed nak że nie wszyst kie spra wy uda ło się zre ali zo wać.
Nie mniej oma wia ne obo wiąz ki gmin są nie zwy kle istot ne,
a wręcz po trzeb ne, gdyż w sto sun ku do wie lu grun tów na -
le ży je okre so wo po wta rzać, aby za pew nić funk cjo nal ność
ogro dów. Za tem pro ces ten nie jest dzia ła niem na rok, lecz
pro ce sem któ ry usta wicz nie trwa i jest ko niecz ny.  

Ad. 2) Czy PZD, w sy tu acjach nie ure gu lo wa ne go sta -
nu praw ne go grun tów prze zna czo nych na ro dzin ne
ogro dy dział ko we (ROD), zwra cał się do gmin o pod -
ję cie dzia łań w ce lu ure gu lo wa nia sta nu praw ne go tych
grun tów? Ja kie by ły efek ty pod ję tych tych dzia łań (w
ilu przy pad kach ure gu lo wa no stan praw ny grun tów)?

Od po wia da jąc na po wyż sze py ta nie na le ży w pierw szej
ko lej no ści za uwa żyć, że stan praw ny grun tów ko mu nal -
nych, za ję tych przez ogro dy, mu siał być ure gu lo wa ny, aby
gmi ny prze ję ły na wła sność te te re ny w dro dze ko mu na -
li za cji. Prze pi sa mi, któ re po zwo li ły unor mo wać tę kwe -
stię, by ły art. 32 i 33 w związ ku z art. 8 nie obo wią zu ją cej
już usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych. Re -
gu la cje te po twier dzi ły sta tus praw ny ist nie ją cych ogro -
dów. Dzię ki te mu gmi ny w ogó le uwłasz czy ły się na tych
grun tach, gdyż z ustaw ko mu na li za cyj nych wy ni ka ło, że
na by cie przez sa mo rzą dy wła sno ści tych te re nów za le ży
od funk cjo no wa nie na nich ogro dów dział ko wych. Po -
wyż sze wska zu je, że każ dy grunt ko mu nal ny za ję ty przez
ogród dział ko wy mu si mieć ure gu lo wa ny stan praw ny,
gdyż w prze ciw nym wy pad ku gmi ny nie by ły by wła ści -
cie la mi tych te re nów.  In ną kwe stią po zo sta je za gad nie -
nie ty tu łu praw ne go przy słu gu ją ce go Związ ko wi do
grun tów za ję tych przez ROD. Przy wo ła ne wy żej prze pi -
sy usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych prze -
są dzi ły o ty tu le praw nym PZD do grun tów ogro do wych.
Nie mniej jed nak w prak ty ce ty tuł ten by wa czę sto kwe -
stio no wa ny i wy ma ga cią głej obro ny na dro dze są do wej i
ad mi ni stra cyj nej. Dla te go też Zwią zek po dej mo wał sys te -
ma tycz ne dzia ła nia w ce lu wzmoc nie nia ty tu łu praw ne go
do grun tów zaj mo wa nych przez ogro dy dział ko we, aby
za bez pie czyć in te re sy dział kow ców. Jed nost ki PZD zwra -
ca ły się w tym za kre sie przede wszyst kim do gmin. Efek -
tem tych dzia łań by ło prze ję cie w użyt ko wa nie wie czy ste
po nad 63,5 % ogól nej po wierzch ni ogro dów.
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Kwe stia wzmoc nie nia ty tu łu praw ne go PZD do wszyst -
kich grun tów za ję tych przez ROD jest za tem jed nym z
prio ry te to wych za dań dla wszyst kich struk tur Związ ku.
Za pew nie nie jak naj więk szej licz bie ogro dów do ku men -
ta cji źró dło wej, ujaw nie nie w księ gach wie czy stych pra -
wa Związ ku do grun tów ROD, umiesz cza nie ich w
pla nach miej sco wych, gwa ran tu je za bez pie cze nie praw
dział kow ców oraz pew ność funk cjo no wa nia ROD obec -
nie i w przy szło ści. Wy da ne przez or ga ny Związ ku prze -
pi sy okre śli ły pod sta wo we kie run ki dzia łań zmie rza ją cych
do za bez pie cze nia i wzmoc nie nia ty tu łu praw ne go do za -
ję tych grun tów. Do prze pi sów we wnątrz związ ko wych
wy da nych cho ciaż by w kil ku ostat nich la tach na le żą:

1. Uchwa ła nr 81/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 17 czerw ca 2002 r. w spra wie prze glą du do ku men -
ta cji do ty czą cej grun tów pra cow ni czych ogro dów dział -
ko wych;

2. Uchwa ła nr 134/2004 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r. w spra wie pro ce du ry
po stę po wa nia w przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych 
i praw nych zgła sza nych do grun tów ROD;

3. Uchwa ła nr 4/XI/2005 r. Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
14 stycz nia 2005 r. w spra wie prze pro wa dze nia ba dań sta -
tu su ogro dów i sy tu acji dział kow ców w świe tle pro jek tu
usta wy PiS;

4. Uchwa ła nr 119/2005 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 20 paź dzier ni ka 2005 r. w spra wie ujaw nia nia
w księ gach wie czy stych praw przy słu gu ją cych Pol skie mu
Związ ko wi Dział kow ców do te re nów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych;

5. Uchwa ła nr 2/XIX/2006 r. Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 27 stycz nia 2006 r. w spra -
wie in for mo wa nia za rzą dów ogro dów, dział kow ców i spo -
łe czeń stwa o sy tu acji wy ni ka ją cej z za gro żeń spo wo do -
wa nych rosz cze nia mi zgła sza ny mi do grun tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych;

6. Uchwa ła nr 103/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku dział kow ców z dnia 4 czerw ca 2007 r. 
w spra wie prze glą du do ku men ta cji do ty czą cej grun tów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i ujaw nia nia w księ gach
wie czy stych praw przy słu gu ją cych Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców do tych grun tów;

7. Uchwa ła nr 151/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 18 wrze śnia 2007 r. w spra wie re je strów ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych;

8. Uchwa ła nr 5/XXIX/2007 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
19 wrze śnia 2007 r. w spra wie za dań dla okrę go wych za -
rzą dów i za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w spra wie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD;

9. Uchwa ła nr 60/2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 17 ma ja 2006 r. w spra wie stu diów i pla nów za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny;

10. Uchwa ła nr 102/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 4 czerw ca 2007 r. w spra wie stu dium i pla nów za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny;

11. Sta no wi sko Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 czerw ca
2008 r. w spra wie rosz czeń w sto sun ku do grun tów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych;

12. Uchwa ła nr 4/XII/2009 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 24 wrze śnia 2009 r. w spra -
wie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD i wy ni ka ją -
cych z te go za dań.

Jak za tem wi dać, spek trum dzia łań po dej mo wa nych
przez jed nost ki PZD jest nie zwy kle sze ro kie. Jest to tym
bar dziej po trzeb ne, że w ostat nich la tach co raz czę ściej
do cho dzi do prób kwe stio no wa nia ty tu łu praw ne go PZD
z za mia rem prze ję cia grun tów ROD i usu nię cia dział kow -
ców w ce lu re ali za cji in we sty cji ko mer cyj nych. Dla te go 
w za kre sie wzmoc nie nia ty tu łu praw ne go do grun tów
ROD pro wa dzo na jest rów nież współ pra ca z sa mo rzą da -
mi gmin ny mi, któ ra czę sto po zwa la sku tecz nie za bez pie -
czyć pra wa dział kow ców i ich Związ ku. Za zna czyć
na le ży, że w wie lu przy pad kach gmi ny nie kwe stio nu ją
fak tu, że ogro dy sta ły się z mo cy pra wa sta ły mi ro dzin ny -
mi ogro da mi dział ko wy mi, za rów no na mo cy obec nej
usta wy o ROD, jak i jej po przed nicz ki, czy li usta wy o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych. Na pod sta wie art. 42
ust. 2 usta wy o ROD, gmi ny zo sta ły po wia do mio ne przez
wła ści we or ga ny PZD o wszyst kich ogro dach funk cjo nu -
ją cych na ich te re nie.

Ad 3) Czy PZD zwra cał się do gmin o uwzględ nie nie
ist nie nia i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w miej sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go? Ja ki był sku tek dzia łań pod ję tych w tym za kre -
sie?

Zwią zek, po przez Okrę go we Za rzą dy i Za rzą dy ROD,
nie tyl ko zwra cał się do gmin, ale na dal sys te ma tycz nie
wy stę pu je i za bie ga, aby w two rzo nych do ku men tach pla -
ni stycz nych uj mo wa ne by ły ogro dy. O po li ty ce Związ ku
w tej ma te rii świad czą funk cjo nu ją ce od lat we wnętrz ne
unor mo wa nia praw ne, wska zu ją ce na kon kret ne dzia ła -
nia, ma ją ce na ce lu, aby w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go or ga ny gmin uj mo wa ły ogro dy ja ko zie leń
dział ko wą. Do unor mo wań praw nych w tym wzglę dzie
na le ży: 

• uchwa ła nr 2/VIII/99 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 17
li sto pa da 1999 r. w spra wie pro jek tów pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny; 

• uchwa ła nr 60/2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 17 ma ja 2006 r. w spra wie stu diów i pla nów za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny; 

• uchwa ła nr 102/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 4 czerw ca 2007 r. w spra wie stu dium i pla nów za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny,
na mo cy któ rej wpro wa dzo no in struk cję w spra wie spo so -
bu spraw dza nia stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go w gmi nach i za po bie ga nia ne ga tyw nym
skut kom de cy zji gmin w sto sun ku do ROD. 
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Wszyst kie po wyż sze uchwa ły wy po sa ży ły jed nost ki
PZD w kom pe ten cje do po dej mo wa nia wła ści wych kro -
ków ad mi ni stra cyj nych i praw nych. A za tem Zwią zek mo -
ni to ru je sy tu ację w tym wzglę dzie. Oczy wi ście stan jest
bar dzo zmien ny, więc dzia ła nia te są cią głe i sys te ma tycz -
ne. Za an ga żo wa na jest sze ro ka gru pa dzia ła czy spo łecz -
nych, któ rzy na bie żą co śle dzą po ja wia ją ce się ko mu-
ni ka ty w pra sie lo kal nej, na stro nach in ter ne to wych gmin
oraz ta bli cach ogło szeń w urzę dach, in for mu ją ce o przy -
stą pie niu do re ali za cji pro ce du ry pla ni stycz nej na da nym
te re nie. 

Na le ży jed nak za zna czyć, że po wyż sze dzia ła nia przy -
no szą róż ny sku tek. Nie kie dy w no wo pow sta ją cych pla -
nach wy kre śla ne są ogro dy do tych czas w nich uję te. Ta kie
dzia ła nia pro gno zu ją, że w nie da le kiej przy szło ści pod ję -
ta zo sta nie pró ba li kwi da cji ta kich ROD. Ty tu łem przy -
kła du moż na wska zać sy tu ację wy stę pu ją cą na te re nie
Kra ko wa, War sza wy, czy Szcze ci na, gdzie po mi mo
wzmo żo nych dzia łań jed no stek PZD, uwa gi zgło szo ne do
po wsta ją cych do ku men tów pla ni stycz nych nie zo sta ły po -
zy tyw nie roz pa trzo ne. Lep sze efek ty uzy skał na to miast
Zwią zek np. na te re nie mia sta Po zna nia, gdzie w sto sun -
ku do 20 ROD, dla któ rych pier wot nie prze wi dzia no in ne
ce le niż zie leń dział ko wą, w koń co wym efek cie przy wró -
co no ten cel w uchwa lo nym pla nie.  Na le ży pod kre ślić, że
ogro dy dział ko we z więk szą życz li wo ścią są trak to wa ne 
w ma łych miej sco wo ściach, co ma swo je od zwier cie dle -
nie pod czas spo rzą dza nia za rów no stu dium, jak i miej sco -
wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

Ad 4) Czy dla wszyst kich funk cjo nu ją cych ROD,
zgod nie z „Re gu la mi nem Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go”, uchwa lo nym przez Kra jo wą Ra dę PZD w
dniu 7 kwiet nia 2004 r., zo sta ły spo rzą dzo ne pla ny za -
go spo da ro wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
sta no wią ce pod sta wę bu do wy, wy po sa że nia i urzą dze -
nia ROD?

Dzi wić mo że to py ta nie, gdyż od no si się wy łącz nie do
we wnętrz nych re gu la cji Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, bo wiem art. 13 ust 1 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (z 8 lip ca 2005 r.) sta no wi, że „Po dział grun -
tu na te re ny ogól ne i dział ki oraz za go spo da ro wa nie ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go na le ży do Pol skie go
Związ ku Dział kow ców”. Prze pis o po dob nej tre ści za wie -
rał art. 12 ust. 1 usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych z 6 ma ja 1981 r. Jed no cze śnie ani usta wa z 1981 r.,
ani usta wa z 2005 r. nie na ło ży ły na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców obo wiąz ku spo rzą dza nia pla nu za go spo da ro wa -
nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go (daw niej pra cow ni -
cze go ogro du dział ko we go). 

W tym kon tek ście we wnętrz ne re gu la cje Związ ku, uła -
twia ją ce za rzą dza nie i go spo da ro wa nie na te re nach ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, nie po win ny le żeć w
krę gu za in te re so wa nia Naj wyż szej Izby Kon tro li, prze -

pro wa dza ją cej kon tro lę gmin. Nie mniej jed nak in for mu je -
my, że obo wią zu ją cy re gu la min ROD nie wpro wa dził żad -
nej no wej za sa dy. Pod sta wą bu do wy każ de go ogro du
po zo sta je plan. Ogro dy po wsta wa ły na prze strze ni po nad
110 lat i by ły za kła da ne w róż nych okre sach i przez róż -
ne pod mio ty. Za wsze jed nak pod sta wą za ło że nia ogro du
był je go plan. 

W dniu dzi siej szym wszyst kie ogro dy po sia da ją plan,
któ ry od zwier cie dla gra ni ce ogro du, po dział na dział ki 
i pod sta wo wą in fra struk tu rę. Nie wszyst kie ogro dy po sia -
da ją plan za go spo da ro wa nia spo rzą dzo ny na pod kła dzie
geo de zyj nym. Do ty czy to ogro dów bar dzo sta rych, a tak -
że za kła da nych (w la tach obo wią zy wa nia usta wy o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych z 1949 r.) przez za -
kła dy pra cy, któ re po wej ściu w ży cie usta wy o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych z 1981 r. nie prze ka za ły peł -
nej do ku men ta cji Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców.
Obec nie spo rzą dze nie pla nu za go spo da ro wa nia na pod -
kła dzie geo de zyj nym jest bar dzo kosz tow ne, więc pro ces
od twa rza nia tych pla nów roz ło żo ny jest na la ta. Nie mniej
każ dy ogród, jak wy żej po da no, po sia da swój plan, bo ina -
czej nie mógł by funk cjo no wać.

Ad 5) Ja kie dzia ła nia po dej mo wał PZD na rzecz za -
po bie ga nia przy pad kom nie prze strze ga nia przez użyt -
kow ni ków dzia łek prze pi sów pra wa w za kre sie:
ochro ny grun tów rol nych i le śnych, ochro ny przy ro dy,
ochro ny śro do wi ska, pra wa bu dow la ne go. 

Treść po wyż sze go py ta nia nie ma bez po śred nie go
związ ku z przed mio tem kon tro li prze pro wa dza nej przez
NIK, gdyż żą da na in for ma cja nie od no si się do dzia łań
gmin, ale jed no stek PZD, któ re nie są kon tro lo wa ne.
Uzna jąc jed nak ce lo wość udzie le nia od po wie dzi, na le ży
wska zać, że wa chlarz dzia łań po dej mo wa nych przez
struk tu ry Związ ku w przed mio to wym za kre sie jest bar dzo
sze ro ki. Ge ne ral nie, ze wzglę du na kom pe ten cje jed no -
stek PZD, są to dzia ła nia sta tu to wo -or ga ni za cyj ne, któ re
nie prze wi du ją moż li wo ści sto so wa nia wład czych sank cji
w ce lu prze ciw dzia ła nia przy pad kom na ru sza nia prze pi -
sów okre ślo nych w py ta niu. Na le ży jed nak pod kre ślić, że
ogól nie ta kich przy pad ków jest bar dzo nie wie le, zwłasz -
cza w świe tle ilo ści osób ko rzy sta ją cych z dzia łek ro dzin -
nych. 

Ta ki stan rze czy wy ni ka przede wszyst kim z wie lu dzia -
łań po dej mo wa nych przez struk tu ry Związ ku. W pierw -
szej ko lej no ści na le ży wy mie nić dzia łal ność praw ną
Kra jo wej Ra dy i okrę go wych za rzą dów, wy da ją cych od -
po wied nie uchwa ły i in ne ak ty we wnętrz ne, któ re do ko nu -
ją swo istej im ple men ta cji prze pi sów po wszech nie
obo wią zu ją cych. W ten spo sób or ga ny PZD „prze kła da ją”
te prze pi sy na ob szar dzia łal no ści Związ ku. Przy kła dem są
licz ne po sta no wie nia re gu la mi nu ROD, któ re od no szą się
m.in. do kwe stii bu dow nic twa na dział kach, go spo dar ki
od pa da mi, czy wy cin ki drzew. Jed no cze śnie re gu la cje te
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prze wi du ją od po wied nie sank cje sta tu to we za na ru sza nie
obo wią zu ją cych prze pi sów, co rów nież sta no wi śro dek
pre wen cyj ny. Po nad to bar dzo roz wi nię ta jest dzia łal ność
pu bli cy stycz na w PZD, a w szcze gól no ści w za kre sie in -
for ma cji i in ter pre ta cji pra wa. W Biu le ty nie In for ma cyj -
nym Kra jo wej Ra dy, In for ma to rze Dział kow ca (wy da -
wa ne go w for mie pla ka to wej), na stro nie in ter ne to wej oraz
w mie sięcz ni ku „dział ko wiec” pu bli ku je się na bie żą co
licz ne wy ja śnie nia w kwe stii prze strze ga nia i sto so wa nia
obo wią zu ją cych prze pi sów – rów nież tych wy mie nio nych
w po wyż szym py ta niu. Czę sto przy po mi na się te in for ma -
cje kil ka krot nie, a tak że oma wia się in ne aspek ty pod ję te -
go już te ma tu. Dzię ki te mu sys te ma tycz nie ro śnie
świa do mość praw na władz w ROD oraz sa mych dział -
kow ców, co wal nie przy czy nia się do ogra ni cza nia przy -
pad ków na ru sza nia pra wa.   

Po nad to war to pod kre ślić, że w ce lu za po bie ga nia przy -
pad kom nie prze strze ga nia pra wa przez człon ków PZD,
Zwią zek pro wa dzi na te re nie ca łe go kra ju szko le nia dla no -
wych człon ków, pod czas któ rych oma wia ne są m.in. wy -
mo gi wy ni ka ją ce ze wska za nych prze pi sów. Pod czas tych
szko leń je go uczest ni cy in for mo wa ni są o od po wie dzial no -
ści za nie prze strze ga nie pra wa, któ re ich obo wią zu je. Po -
nad to te ma ty te po ru sza ne są w trak cie na rad 
z wła dza mi ROD, ak ty wem związ ko wym oraz z użyt kow -
ni ka mi dzia łek. Na tych spo tka niach zwra ca się szcze gól ną
uwa gę na sto so wa nie środ ków che micz nych, pro po nu jąc
na wo że nie na tu ral ne, pre fe ro wa ne są me to dy bio lo gicz ne i
me cha nicz ne ochro ny ro ślin. Ist nie je rów nież obo wią zek
kom po sto wa nia od pa dów or ga nicz nych, co wy ni ka z prze -
pi sów związ ko wych. Te ma ty ka ta jest tak że po dej mo wa na
pod czas licz nych kon fe ren cji or ga ni zo wa nych dla spo łecz -
nych in struk to rów ogrod ni czych, któ rzy udzie la ją in struk -
ta żu użyt kow ni kom dzia łek na te re nie ogro du. Po nad to
jed nost ki PZD or ga ni zu ją kon kur sy na naj pięk niej sze ogro -
dy i dział ki, co do dat ko wo mo bi li zu je dział kow ców do pod -
no sze nia es te ty ki swo ich ogro dów. 

Na te re nie po szcze gól nych okrę gów PZD na bie żą co
mo ni to ro wa ne są za gad nie nia z za kre su prze strze ga nia
wska za nych prze pi sów. Wła ści we or ga ny Związ ku pro -
wa dzą re gu lar ne kon tro le, któ re są ukie run ko wa ne na
zwra ca nie uwa gi na ko niecz ność po sza no wa nia od po -
wied nich re gu la cji. Wy da wa ne są tak że w tym za kre sie
za le ce nia do re ali za cji. W tym try bie kon tro lo wa ne są
dział ki oraz ogro dy. Co rocz nie do ko nu je się też prze glą -
dów, któ rych wy ni ki słu żą do po dej mo wa nia sto sow nych
de cy zji, zo bo wią zu ją cych po szcze gól nych użyt kow ni ków
dzia łek do usu nię cia nie pra wi dło wo ści. W nie któ rych re -
jo nach, np. w ogro dach okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go,
pro wa dzo ne są – szcze gól nie w okre sie je sien no -zi mo -
wym – kon tro le z udzia łem stra ży miej skiej w za kre sie
ochro ny at mos fe ry (spa la nie od pa dów). 

Sze ro ką dzia łal ność w oma wia nym za kre sie pro wa dzą
rów nież wła dze ROD. Obej mu je ona m.in. dzia ła nie 
w ROD ko mi sji pro ble mo wych (m.in. eko lo gicz nych,

ochro ny śro do wi ska, bu dow la nych i po rząd ku), dzia łal -
ność Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej, za pra sza nie na
wal ne ze bra nia i in ne spo tka nia w ogro dach przed sta wi -
cie li stra ży miej skiej, le śni ków, po li cji, in spek to rów nad -
zo ru bu dow la ne go, któ rzy pre zen tu ją wzor ce po stę po-
wa nia. Po dej mo wa ne są tak że licz ne dzia ła nia dys cy pli nu -
ją ce i pro fi lak tycz ne zmie rza ją ce do za pew nie nia prze -
strze ga nia prze pi sów wy mie nio nych w py ta niu. Do
dzia łań tych na le ży w szcze gól no ści za li czyć:

• pra cę spo łecz nej służ by in struk tor skiej;
• współ pra cę z gmi na mi w za kre sie re kul ty wa cji grun -

tów po po wo dzi;
• re stryk cyj ne dzia ła nia w sto sun ku do po sia da czy nie -

le gal nych szamb;
• pod ję cie ak cji se gre ga cji od pa dów w ROD;
• pro wa dze nie okre so wych prze glą dów te ma tycz nych

w ROD;
• kie ro wa nie wnio sków do PINB o stwier dze nie sa mo -

wo li bu dow la nych i pod ję cie pro ce dur w tym za kre sie;
• pro pa go wa nie ma łych oczysz czal ni ście ków w ROD;
• in for mo wa nie o obo wiąz ku za wie ra nie umów na wy -

wóz od pa dów z każ de go ROD;
• sa dze nie ekra nów ży wo pło to wych;
• ochro na cen nych ga tun ków przy ro dy.
Prze ciw dzia ła nie przy pad kom na ru sza nia pra wa od by -

wa się jed nak przede wszyst kim po przez sto so wa nie przez
wła dze ogro do we od po wied nich środ ków sta tu to wych w
ra mach po sia da nych kom pe ten cji. W szcze gól no ści in ge -
ru ją w pra wi dło wość bu do wy al tan. Wzy wa się mia no wi -
cie dział kow ca do wstrzy ma nia bu do wy i ogra ni cze nia
po wierzch ni al tan do wiel ko ści zgod nej z nor ma ty wem.
Po nad to w przy pad ku stwier dze nia po sia da nia, wbrew
prze pi som, szam ba na dział ce, po dej mo wa ne są de cy zje o
je go li kwi da cji. Za rzą dy ROD za wie ra ją rów nież umo wy
na wy wóz od pa dów i nie czy sto ści płyn nych. 

Wie le ogro dów po dej mu je rów nież dzia ła nia pro eko lo -
gicz ne. Co raz czę ściej w ROD wy ko nu je się sie ci ka na li -
za cyj ne. Fi nan so we go wspar cia na ten cel udzie la ją
okrę go we za rzą dy oraz Kra jo wa Ra da. Dzia ła nia na rzecz
od pro wa dza nia ście ków do ka na li za cji są te ma tem roz wo -
jo wym i dział kow cy prze ja wia ją w tym za kre sie co raz
więk sze za in te re so wa nie. War to też wska zać, że ogro dy
po sia da ją ce wła sne stud nie głę bi no we lub ko rzy sta ją ce z
wód po wierzch nio wych, le gi ty mu ją się po zwo le nia mi
wod no -praw ny mi na po bór wód. W za kre sie kształ to wa -
nia śro do wi ska i ochro ny przy ro dy, wła dze ROD oraz
dział kow cy prze strze ga ją od po wied nich prze pi sów, a w
szcze gól no ści do ko nu ją wy cin ki drzew w opar ciu o od -
po wied nie de cy zje ad mi ni stra cyj ne. War to pod kre ślić, że
rów nież w tym za kre sie re gu la min ROD za wie ra sto sow -
ne po sta no wie nie, któ re okre śla tryb po stę po wa nia w ta -
kich przy pad kach.

Ad 6) Dla cze go, w ra mach nad zo ru nad dzia łal no -
ścią jed no stek or ga ni za cyj nych PZD, spra wo wa ne go
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zgod nie z po sta no wie nia mi „Re gu la mi nu Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go” oraz „Sta tu tu Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców”, nie pod ję te zo sta ły sku tecz ne dzia -
ła nia w ce lu nie do pusz cze nia do za go spo da ro wa nia
ogro dów nie zgod ne go z prze pi sa mi pra wa i wy ko rzy -
sty wa nia na in ne ce le niż okre ślo ne w usta wie z dnia 8
lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych? Do -
ty czy to na stę pu ją cych przy pad ków:

– wy bu do wa nia na te re nie ROD al tan o po wierzch -
ni za bu do wy więk szej niż okre ślo ne w art. 29 ust. 1 pkt
4 usta wy – Pra wo bu dow la ne

Sa mo py ta nie brzmi jak oskar że nie PZD, choć nie po da -
no, na ja kiej pod sta wie zo sta ło sfor mu ło wa ne. Zda niem
Związ ku, te za za war ta w py ta niu jest nie praw dzi wa 
– Zwią zek dzia ła nie zwy kle sku tecz nie, jak na ogra ni czo -
ne kom pe ten cje w tym za kre sie.

We dług sta nu na ko niec 2008 r. w PZD by ło 4970 ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, po ło żo nych na 7596 te -
re nach, na któ rych zlo ka li zo wa no 964 682 dział ki. We dług
ba dań prze pro wa dzo nych przez Zwią zek na te re nie
wszyst kich ogro dów dział ko wych w Pol sce, po nadnor ma -
tyw ne al ta ny sto ją na 0,94% dzia łek. Są ta kie okrę gi (wo -
je wódz twa), gdzie wskaź nik ten wy no si od 0% do 0,13%,
i są to bar dzo licz ne okrę gi – od 20 ty się cy do po nad 50 ty -
się cy dzia łek. 

Aby roz po znać ten pro blem, na le ży jed nak wziąć pod
uwa gę, w ja kich cza sach po wsta wa ły ogro dy, a co za tym
idzie, bu do wa no w nich al ta ny. W struk tu rach PZD na dal
są ogro dy, któ re po wsta wa ły przed II Woj ną Świa to wą ja -
ko osie dla dział ko we, z sa me go za ło że nia prze zna czo ne
do za miesz ka nia i za bu do wa ne nie al ta na mi, tyl ko do ma -
mi. W 1949 r. wszyst kie te ogro dy, jak rów nież ogro dy,
któ re w cza sie woj ny by ły te re nem, na któ ry eks mi to wa -
no Po la ków wy sie dla nych z miesz kań, sta ły się z mo cy
usta wy pra cow ni czy mi ogro da mi dział ko wy mi. Ogro dy
te, za bu do wa ne do ma mi i za miesz ka łe przez ko lej ne po -
ko le nia na dal są w struk tu rach PZD, bo wiem sa mo rząd
nie chce zmie nić sta tu su praw ne go tych nie ru cho mo ści 
w in te re sie za miesz ka łych tam ro dzin. To jest wręcz pa to -
wa sy tu acja.

Pro blem bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go – sa mo wo -
li bu dow la nych – na dział kach nie po wstał od wej ścia w
ży cie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 r.,
ani Pra wa bu dow la ne go z 1994 r. Nor my do ty czą ce bu -
do wy al tan na dział kach zmie nia ły się z bie giem lat. Np.
zgod nie z re gu la mi nem pra cow ni cze go ogro du dział ko -
we go z 1965 r. al ta na mo gła mieć po wierzch nię do 12 m2,
ale w ogro dzie „Hu lan ka” w Ju sty no wie de cy zją ar chi tek -
ta wo je wódz kie go z 1970 r. usta lo na zo sta ła wiel kość al -
tan na pow. 40 m2. Tych al tan jest 60% w tym ogro dzie.
Obec ne nor my (25 m2 w mia stach i 35 m2 po za mia stem)
obo wią zu ją na te re nach ogro dów od 1987 r. 

Do wej ścia w ży cie usta wy Pra wo bu dow la ne z 1994 r.
w prak ty ce nie ist nia ła sku tecz na praw nie moż li wość na -

ka za nia roz biór ki wy bu do wa nej po nad obo wią zu ją ce nor -
my al ta ny na dział ce. Związ ko wi zna ne są przy pad ki wy -
da wa nia de cy zji o roz biór ce przez te re no we wła dze
pań stwo we, któ rych ni gdy nie wy eg ze kwo wa no. Do pie ro
Pra wo bu dow la ne uchwa lo ne w 1994 r. prze są dza ło o bez -
względ nej roz biór ce sa mo wo li bu dow la nej. Jed nak to
znów tyl ko za pi sy usta wy. Prak ty ka oka za ła się zu peł nie
in na. W za sa dzie do kon tro li roz po czę tej w 2009 r. na po -
le ce nie Naj wyż szej Izby Kon tro li, Po wia to wi In spek to rzy
Nad zo ru Bu dow la ne go nie re ago wa li na zgła sza ne przez
za rzą dy ogro dów sa mo wo le bu dow la ne. Zgło sze nia te by -
ły wy ni kiem nie za sto so wa nia się przez dział kow ca do po -
le ce nia za rzą du o wstrzy ma niu bu do wy (roz bu do wy)
al ta ny i kon ty nu owa nia po nadnor ma tyw nej bu do wy. Przy -
pad ki wsz czę cia po stę po wa nia i za koń cze nia go wła ści -
wą de cy zją o roz biór ce lub do pro wa dze niu do wy mia rów
zgod nych z Pra wem bu dow la nym na le żą do rzad ko ści, 
a w nie któ rych spra wach po stę po wa nie to czy się już bli -
sko 10 lat. Zwią zek zna przy kła dy le ga li za cji przez nad zór
bu dow la ny sa mo wo li bu dow la nych na dział kach w ROD,
choć pra wo na to nie ze zwa la, a tak że wy da wa nia de cy zji
świad czą cych o nie zna jo mo ści re aliów w ogro dach. Po
wsz czę ciu po stę po wa nia PINB wy da wał po sta no wie nia o
obo wiąz ku do star cze nia przez dział kow ca do ku men tów
po zwa la ją cych na le ga li za cję sa mo wo li bu dow la nej, choć
ta kich do ku men tów ża den dział ko wiec w Pol sce nie był -
by w sta nie do star czyć, bo pra wo na to nie po zwa la – np.
nie mo że do star czyć do ku men tu po twier dza ją ce go pra wo
dys po no wa nia grun tem na ce le bu dow la ne.  

Część okrę go wych za rzą dów, pod czas ko lej nych prze -
glą dów za go spo da ro wa nia ogro dów pro wa dzo nych w ca -
łej Pol sce in for mo wa ła Kra jo wą Ra dę o bar dzo trud nej
współ pra cy z nad zo rem bu dow la nym – brak re ak cji na
zgło sze nia od jed no stek Związ ku. Na wet przy obec nie
pro wa dzo nych kon tro lach, na zle ce nie NIK, nie któ re okrę -
gi in for mu ją, że do kon tro li wy bie ra no ogro dy lo so wo, 
a na nich lo so wa no dział ki do kon tro li. Je że li w PINB by -
ły zgło sze nia o sa mo wo lach bu dow la nych, to nie mia ły
wpły wu na lo so wa nie, a pod czas kon tro li w ROD in spek -
to rzy od ma wia li skon tro lo wa nia ewi dent nej sa mo wo li bu -
dow la nej sto ją cej obok wy lo so wa nej dział ki z pra wi dło wą
za bu do wą.

Ta kie są skut ki dzia ła nia in sty tu cji pań stwo wej po wo -
ła nej do kon tro li i sku tecz ne go prze ciw dzia ła nia ła ma nia
pra wa bu dow la ne go, po sia da ją cej peł nię wła dzy de cy zyj -
nej i eg ze ku cyj nej.

Nie jest to jed nak za sa da, gdyż jak in for mu ją okrę go we
za rzą dy, w nie któ rych re gio nach kra ju współ pra ca z nad -
zo rem bu dow la nym od lat jest bar dzo do bra i wła śnie 
w tych re jo nach bu dow nic two po nadnor ma tyw ne na te re -
nach ogro dów dział ko wych w prak ty ce nie wy stę pu je.

Eli mi no wa niu zja wi ska sa mo wo li bu dow la nych na
dział kach nie sprzy ja tak że in na prak ty ka. Wła ści cie le po -
nadnor ma tyw nych al tan zgła sza ją je do opo dat ko wa nia 
– w efek cie pła cą po da tek od nie ru cho mo ści (al ta ny zgod -
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ne z wy mia ra mi okre ślo ny mi Pra wem bu dow la nym są
zwol nio ne z po dat ku od nie ru cho mo ści) i w swym mnie -
ma niu w ten spo sób le ga li zu ją sa mo wo lę. Przyj mu ją cy po -
da tek urząd nie in for mu je ni ko go o tym, że po bie ra
po dat ki od sa mo wo li bu dow la nej i w ten spo sób sa mo rząd
czer pie ko rzy ści w po sta ci po dat ku od nie ru cho mo ści od
sa mo wo li bu dow la nych na dział kach w ROD.

Jak na tym tle ma wy glą dać sku tecz ność dzia ła nia PZD?
Gdy by PZD nie był sku tecz ny, dzi siaj – po cią głych obie -
can kach róż nej ma ści po li ty ków i to le ro wa nia na ru szeń
pra wa ze stro ny in sty tu cji pań stwo wej – za bu do wa na
dział kach sa mo wo la mi bu dow la ny mi się ga ła by kil ku na -
stu, a mo że kil ku dzie się ciu pro cent, a nie by ła po ni żej 1%
wszyst kich dzia łek w ROD. Zwią zek tyl ko w ostat nich la -
tach po dej mo wał wie le dzia łań w ce lu ogra ni cze nia i prze -
ciw dzia ła nia po wsta wa niu sa mo wo li bu dow la nych na
dział kach w ROD. Dzia ła nia te pod ję te by ły po szcze gó -
ło wych ba da niach prze pro wa dzo nych we wszyst kich
ogro dach w Pol sce, ale tak że pro wa dzo no ba da nia spe cja -
li stycz ne w wy bra nych ka te go riach ogro dów, aby moż na
by ło za sto so wać od po wied nie me to dy do ist nie ją cych w
da nym te re nie uwa run ko wań. Spe cja li stycz ny mi prze glą -
da mi ob ję to np. ogro dy zlo ka li zo wa ne na atrak cyj nych
pod wzglę dem wy po czyn ko wym te re nach kra ju. W wy -
ni ku te go Kra jo wa Ra da PZD, na po sie dze niu w dniu 
26 li sto pa da 2008 r., pod ję ła uchwa łę w spra wie bu dow -
nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach, w któ rej spre -
cy zo wa ła za da nia dla okrę go wych za rzą dów i za rzą dów
ROD w ce lu eli mi no wa nia ist nie ją cych i nie do pusz cze nia
do po wsta wa nia ko lej nych sa mo wo li bu dow la nych na
dział kach w ROD.

– wy bu do wa nia na te re nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych zbior ni ków bez od pły wo wych na nie czy -
sto ści cie kłe i eks plo ata cji tych zbior ni ków, po mi mo
bra ku m. in. do ku men ta cji tech nicz nej zbior ni ka, pro -
to ko łu od bio ru tech nicz ne go zbior ni ka oraz okre so wej
kon tro li tech nicz nej zbior ni ka,

Zbior ni ki bez od pły wo we na nie czy sto ści cie kłe (szam -
ba) wy bu do wa ne na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych po sia da ją wy ma ga ne po zwo le nia i do ku men ty.
Do ty czy to zbior ni ków ob słu gu ją cych do my dział kow ca
na te re nie ROD, ogól no do stęp nych to a let i in nych obiek -
tów użyt ku ogól ne go. 

Zgod nie z § 106 ust. 1 re gu la mi nu ROD, w zbior ni ki na
nie czy sto ści cie kle mo gą być wy po sa żo ne dział ki w ogro -
dach po za te re nem miast. W tej spra wie obo wią zu je 
w PZD uchwa la Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z 31 ma -
ja 1996 r. w spra wie lo ka li za cji i bu do wy zbior ni ków na nie -
czy sto ści cie kłe na dział kach w ogro dach pod miej skich. 
W § 1 tej uchwa ły jest stwier dze nie, że bu do wa zbior ni ka
na nie czy sto ści mu si być zgod na z wy mo ga mi sztu ki bu -
dow la nej i sa ni tar nej, a w § 12, że czło nek Związ ku, na któ -
re go dział ce zbu do wa ny jest zbior nik na nie czy sto ści,
po no si peł ną od po wie dzial ność za za pew nie nie od po wied -

nich wa run ków sa ni tar no -hi gie nicz nych i ochro ny wód
grun to wych przed ska że niem.

Je że li za rząd ROD stwier dza bu do wę ta kie go zbior ni ka w
mie ście, lub gdy or gan Związ ku po weź mie wia do mość o
ist nie niu ta kie go zbior ni ka, wów czas dział ko wiec wzy wa -
ny jest do na tych mia sto we go je go usu nię cia, a w przy pad -
ku nie za sto so wa nia się do te go we zwa nia, za wia da -
mia ne są od po wied nie służ by w mie ście. Nie ste ty, jak in for -
mu ją okrę gi, choć zbior ni ki w mia stach wy stę pu ją spo ra -
dycz nie, to re ak cje od po wied nich służb miej skich są
po dob ne jak wy żej po da no w sto sun ku do po nadnor ma tyw -
nych al tan.

– ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia na te re nach dzia łek.
Jed ną z przy czyn za miesz ki wa nia na te re nie dzia łek wy -

ja śnio no w po przed nim roz dzia le, ale rów nież trze ba za -
cząć od te go, ja kiej ska li jest to zja wi sko, bo za da ne
py ta nia, dla cze go Zwią zek do pusz cza do za miesz ki wa nia,
jest wręcz nie sto sow ne. 

Trze ba wy raź nie stwier dzić, że wy po sa żo ne w wszel kie
upraw nie nia or ga ny pu blicz ne, nie są w sta nie po ra dzić so -
bie z bar dziej bła hy mi spra wa mi niż pro blem za miesz ki -
wa nia na dział kach. We dług pro wa dzo nych od lat
sys te ma tycz nych ba dań te go zja wi ska na te re nie ca łe go kra -
ju, w 9 okrę gach zja wi sko to nie wy stę pu je. W in nych za -
miesz ka ne dział ki, to od po je dyn czych przy pad ków na
te re nie ca łe go okrę gu, do sto sun ko wo du żej ilo ści za miesz -
ka nych dzia łek. Sa mo za miesz ki wa nie na te re nach ROD
by ło i jest za bro nio ne, ak tu al nie przez art. 13 ust. 4 usta wy
o ROD. W prak ty ce za kaz ten nie jest prze strze ga ny przez
szcze gól ne gru py osób. W okrę gu szcze ciń skim zna na by -
ła me dial nie spra wa oszu kań czych prak tyk w sto sun ku do
lu dzi za le ga ją cych z czyn sza mi – „do bro czyń cy” spła ca li
dłu gi w za mian za opusz cze nie lo ka lu i wska zy wa li ogród,
w któ rym są wol ne dział ki in for mu jąc, że bę dzie to ich wła -
sność. Nie świa do mi lu dzie wy zby wa li się miesz kań i po
do peł nie niu for mal no ści w ogro dzie prze no si li się ca łą ro -
dzi ną, nie raz z ma ły mi dzieć mi, na dział ki do ma leń kich,
nie ogrze wa nych al ta nek, czę sto bez wo dy, za wsze bez urzą -
dzeń sa ni tar nych. Tra ge dia za czy na ła się zi mą, gdy w ogro -
dzie wy łą cza no do pływ ener gii elek trycz nej do wszyst kich
dzia łek. Po dob nych przy pad ków, a więc za miesz ki wa nia
na dział kach przez roz bi te ro dzi ny, lu dzi sa mot nych, któ -
rzy wszyst ko utra ci li, łącz nie z miesz ka niem, róż ne go ro -
dza ju po krzyw dzo nych, bez ro bot nych, czy bez dom nych,
jest naj wię cej w du żych mia stach i na ich obrze żach. Są to
bar dzo trud ne przy pad ki, tak że mo ral nie, po nie waż jak wy -
rzu cić z dział ki w zi mie ro dzi nę z ma ły mi dzieć mi, któ ra
nie ma gdzie się po dziać? 

Ogro dy dział ko we nie są przy sto so wa ne do ca ło rocz ne -
go by to wa nia lu dzi. Szcze gól nie in fra struk tu ra ogro do wa,
a więc wo do ciąg i in sta la cja elek trycz na – nie są przy sto -
so wa ne do ko rzy sta nia z nich w zi mie. Wo da jest spusz -
cza na z ca łej in sta la cji i wy łą cza ny jest do pływ prą du do
wszyst kich al tan. Dla by tu ją cych ro dzin są to wa run ki



27

wręcz tra gicz ne zwa żyw szy, że al ta ny w mia stach nie są
wy po sa żo ne w nor mal ne sa ni ta ria ty, szam ba itd.

Zwią zek bez po mo cy sa mo rzą du tych pro ble mów nie
roz wią że. W wie lu re gio nach kra ju tyl ko wła śnie dzię ki
bar dzo do brej współ pra cy z sa mo rzą dem suk ce syw nie
roz wią zu je się pro ble my lu dzi bez dom nych za miesz ku ją -
cych na dział kach. 

Nie ste ty nie wszę dzie Zwią zek spo ty ka się z po mo cą w
roz wią zy wa niu te go pro ble mu. W nie któ rych re gio nach
kra ju trak tu je się go tak, jak by dział ki w ROD mia ły roz -
wią zać pro blem bez dom no ści w Pol sce. Do te go do cho dzi
co raz częst sze mel do wa nie miesz ka ją cych na dział kach,
szcze gól nie na si li ło się to po wy ro ku NSA (z 4.06.2008)
stwier dza ją ce go, że na dział kach moż na mel do wać miesz -
kań ców, bo jest to tyl ko urzę do we po twier dze nie po by tu.
Jak w ta kim ra zie Zwią zek mo że prze ciw dzia łać te mu zja -
wi sku i po wo ły wać się na za pi sy usta wy o ROD, gdy co
in ne go twier dzą urzę dy i są dy ad mi ni stra cyj ne? Mo że to
py ta nie Naj wyż sza Izba Kon tro li po win na skie ro wać pod
in nym ad re sem, a nie PZD?

Zwią zek ro bi, co do nie go na le ży i nie ma wpły wu na
de cy zje or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej.
W spra wie za ka zu za miesz ki wa nia wy po wie dzia ły się naj -
wyż sze or ga ny Związ ku – Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD,
Kra jo wa Ra da PZD, wska zu jąc jed no cze śnie kie run ki
dzia ła nia w ce lu prze ciw dzia ła nia te mu zja wi sku. Ogra ni -
cze nie zja wi ska za miesz ki wa nia na dział kach jest wła śnie
wy ni kiem dzia łań pod ję tych przez PZD i współ pra cy z sa -
mo rzą dem te ry to rial nym w wie lu re gio nach kra ju.

– Dla cze go Za rząd ROD nie wstrzy mał bu do wy lub
roz bu do wy al tan w przy pad kach stwier dze nia na ru -
sze nia prze pi sów „Re gu la mi nu Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go”, po mi mo że obo wią zek ta ki wy ni kał 
z § 109 „Re gu la mi nu”?

Py ta nie win no być za da ne za rzą do wi ROD, któ ry nie
wstrzy mał bu do wy, a nie Kra jo wej Ra dzie PZD. Po nie -
waż jest ono czy sto teo re tycz ne, więc od po wiedź bę dzie
te go sa me go ro dza ju, ale z ko lei po par ta ogrom ną ilo ścią
in for ma cji w tej spra wie, prze ka za nych za rów no przez
okrę go we za rzą dy, jak i za rzą dy ROD.

Za rzą dy ROD z re gu ły wzy wa ją dział kow ca, bu du ją ce -
go lub roz bu do wu ją ce go al ta nę po nad do zwo lo ne wy mia -
ry, do wstrzy ma nia bu do wy, czy też do sto so wa nia do
obo wią zu ją cych wy mia rów. Na tym moż li wo ści za rzą du,
co do sa mej bu do wy, się koń czą. Je śli dział ko wiec nie za -
sto su je się do we zwa nia (obec nie, jak in for mu ją okrę gi,
nie któ re ta kie „al ta ny” po wsta ją w cią gu jed nej no cy) za -
rzą do wi po zo sta je tyl ko zwró ce nie się do Po wia to we go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go, co wie le za rzą dów
czy ni, ze skut kiem, ja ki był wy żej opi sa ny. W okrę gach,
gdzie ta współ pra ca z PINB jest wła ści wa, nie do pusz cza
się do po wsta wa nia sa mo wo li bu dow la nych. W in nych,
bez po mo cy ze wnętrz nej za rząd ROD nie ma in stru men -
tów praw nych do fak tycz ne go wstrzy ma nia bu do wy.

– Czy w sto sun ku do użyt kow ni ków dzia łek nie prze -
strze ga ją cych prze pi sów pra wa zo sta ły za sto so wa ne
sank cje okre ślo ne w § 36 „Sta tu tu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców”? Ile by ło przy pad ków po zba wie nia
człon ko stwa?

Trud no okre ślić, cze mu ma słu żyć ta kie py ta nie, po za
pró bą ob cią że nia PZD wi ną za wszyst kie przy pad ki ła ma -
nia pra wa na te re nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Jak wy żej wy ka za no, te pro ble my nie tyl ko Zwią zek, ale
żad na in sty tu cja w na szym kra ju nie jest w sta nie roz wią -
zać, a już pro blem bez dom no ści, jest naj lep szym przy kła -
dem.

Kra jo wa Ra da nie pro wa dzi sta ty styk, ilu dział kow ców
po zba wio no pra wa użyt ko wa nia dział ki (sku tecz nie!) za
sa mo wo le bu dow la ne, czy za miesz ki wa nie na dział kach.
Zna ne są na to miast Kra jo wej Ra dzie przy czy ny ogra ni -
czo ne go sto so wa nia wska za ne go prze pi su sta tu tu PZD.
Jest to wy nik bar dzo złych i kosz tow nych do świad czeń
za rzą dów ROD. Po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt -
ko wa nia dział ki za wy bu do wa nie po nadnor ma tyw nej al -
ta ny nie roz wią zu je spra wy. Po upra wo moc nie niu się
ta kiej uchwa ły, je śli użyt kow nik nie skie ru je spra wy do
są du po wszech ne go (co bar dzo czę sto ma miej sce) spraw -
ca po sta wie nia sa mo wo li bu dow la nej uni ka od po wie dzial -
no ści. Mi mo że sku tecz nie po zba wio no go człon ko stwa 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki, to na dział ce na dal zo sta je
sa mo wo la bu dow la na! Ty le że w ta kiej sy tu acji, to już kło -
pot za rzą du ROD. Prze ko na ły się o tym za rzą dy ogro dów
i wie dzą, że w prak ty ce jest to naj gor sze z roz wią zań, bo -
wiem do pó ki ta ki dział ko wiec jest człon kiem Związ ku, to
zgod nie z art. 15 ust. 2 usta wy o ROD sto ją ca na dział ce
sa mo wo la bu dow la na jest je go wła sno ścią, Zwią zek ma
ty tuł do do ma ga nia się od nie go przy wró ce nia sta nu zgod -
ne go z pra wem. Po po zba wie niu człon ko stwa Związ ku,
tyl ko na dro dze są do wej moż na do cho dzić od by łe go
człon ka Związ ku ro ze bra nia ta kiej al ta ny. Jak dłu go mo -
że trwać ta ki pro ces i ile trze ba na nie go wy dać ze skła dek
in nych człon ków Związ ku prze ko na ło się wie le za rzą dów
ogro dów.

Po tych do świad cze nia za rzą dy przy ję ły in ną me to dę –
naj pierw współ pra cu ją z PINB. Je śli w wy ni ku ich dzia -
łań dział ko wiec do pro wa dzi al ta nę do wy mia rów zgod -
nych z pra wem, koń czy się na ka rze po rząd ko wej (ta
me to da jest naj pow szech niej sza). Je śli po stę po wa nie za -
koń czy się na ka zem roz biór ki (pra wo moc nym), moż na
sto so wać po zba wie nie człon ko stwa, bo wiem spra wa do -
ty czy już tyl ko eg ze ku cji pra wo moc nej de cy zji.

Po ru szo ne w pkt 6 za gad nie nia są bar dzo sze ro kie i nie
moż na na nie wy czer pu ją co od po wie dzieć, bez prze pro wa -
dze nia szcze gó ło wych ba dań. W wie lu spra wach Zwią zek
ta kie ba da nie sys te ma tycz nie pro wa dzi i po dej mu je sto sow -
ne dzia ła nia, ale te ma ty ka sa mo wo li bu dow la nych, za -
miesz ki wa nia na dział kach, czy nie le gal na bu do wa szamb,
to nie jest je dy nie pro blem Związ ku, choć w wie lu re gio -
nach kra ju Zwią zek sam mu si te spra wy roz wią zy wać. 
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Na wet gdy or ga ny Związ ku po dej mu ją de cy zje i dzia ła -
nia zgod ne z pra wem, to spo ty ka ją się z ata ka mi ze stro ny
me diów, par la men ta rzy stów, czy na wet Hel siń skiej Fun -
da cji Praw Czło wie ka, któ rzy z osób ła mią cych pra wo po -
wszech nie obo wią zu ją ce two rzą mę czen ni ków szy ka no -
wa nych przez PZD, choć Zwią zek upo mniał się je dy nie 
o prze strze ga nie pra wa. Ja ki jest te go sku tek? Ła mią cy pra -
wo spo koj nie miesz ka so bie w sa mo wo li bu dow la nej, jest
za mel do wa ny, pła ci po da tek od nie ru cho mo ści i wy stę pu -
je do Naj wyż szej Izby Kon tro li o skon tro lo wa nie za bu do -
wy na te re nach dzia łek w ROD. To nie żart, tyl ko fakt.

Na szym zda niem wska za ne w związ ku z tym by ło by
zba da nie, jak po wo ła ne do te go in sty tu cje pu blicz ne wy -
wią zu ją się z nad zo ru nad od po wied ni mi dzie dzi na mi ure -
gu lo wa ny mi wska za ny mi w Pań stwa pi śmie usta wa mi
(Pra wo bu dow la ne, Pra wo ochro ny śro do wi ska, ochro na
grun tów rol nych i le śnych i in ne). In sty tu cje te bo wiem
fi nan so wa ne są ze środ ków pu blicz nych, a więc tak że z
po dat ków pła co nych przez dział kow ców. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców utrzy mu je się wy łącz nie ze skła dek swo ich
człon ków i ma obo wią zek dzia łać przede wszyst kim w ich
in te re sie, a nie wy rę czać in sty tu cje pu blicz ne w re ali zo -
wa niu ich obo wiąz ków.

Koń cząc pra gnie my pod kre ślić, że po wyż sza in for ma cja
zo sta ła opar ta o ma te ria ły prze sła ne przez okrę go we za -
rzą dy PZD w od po wie dzi na pi smo Kra jo wej Ra dy PZD,
któ ra - pra gnąc za dość uczy nić Pań stwa ocze ki wa niom
wy ra żo nym w pi śmie z dnia 9 grud nia 2009 r. - zwró ci ła
się do nich o szcze gó ło we da ne po zo sta ją ce w krę gu za in -
te re so wań Pań stwa in sty tu cji. Ich ze bra nie w tak krót kim
cza sie by ło moż li we dzię ki wy ko rzy sta niu przez jed nost -
ki te re no we PZD ma te ria łów po zo sta ją cych w ich za so -
bach, jak rów nież kon sul ta cjom z za rzą da mi ro dzin nych

ogro dów dział ko wych prze pro wa dzo nych w nie któ rych
przy pad kach. Z te go po wo du prze sła ne Pań stwu da ne na -
le ży uznać za wia ry god ne i kom plek so wo ob ra zu ją ce stan
fak tycz ny i oto cze nie, w ja kim funk cjo nu ją ogro dy w Pol -
sce. Li czy my więc, iż ma te riał prze ka za ny do Pań stwa
dys po zy cji przez jed nost kę kra jo wą PZD po zwo li na peł -
niej sze za po zna nie się z pro ble ma ty ką funk cjo no wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce, a co za tym
idzie - do kład niej sze skon tro lo wa nie ba da ne go przez NIK
ob sza ru. 

Jed no cze śnie od no sząc się wprost do przed mio tu kon -
tro li, pra gnie my pod kre ślić, iż jak wy ni ka z prze sła nych
do KR PZD ma te ria łów, w po wszech nym wśród dział -
kow ców od czu ciu, ist nie ją ce w Pol sce wa run ki, w ja kich
funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we – w szcze gól no -
ści wy ni ka ją ce z za pi sów za war tych w usta wie z dnia 
8 lip ca 2005r. o ROD – oce nia ne są po zy tyw nie. Więk -
szość z pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka ją się ogro dy i dział -
kow cy, wy ni ka zaś z przy czyn na tu ry po za praw nej. W
szcze gól no ści do ty czy to skut ków dzia łań nie któ rych śro -
do wisk go spo dar czych i po li tycz nych, na kie ro wa nych na
prze ję cie te re nów zaj mo wa nych przez dział kow ców na
ce le ko mer cyj ne, a tak że za nie chań ze stro ny nie któ rych
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji pu blicz nej, któ rzy lek ce wa -
żą co, względ nie bez ja kie go kol wiek zro zu mie nia, pod cho -
dzą do pro ble mów zgła sza nych im przez śro do wi sko
dział kow ców.

Li cząc, że po wyż sza in for ma cja od po wia da moż li wie
kom plek so wo na za da ne py ta nia, wy ra ża my na dzie ję, że
pro wa dzo na przez Izbę kon tro la przy czy ni się do peł niej -
sze go wy ko rzy sta nia ko rzyst nych dla ogro dów i dział -
kow ców me cha ni zmów za pi sa nych w usta wie o ro dzin-
nych ogro dach dział ko wych. 

War sza wa, dnia 8 stycz nia 2010 r.

WI CE PRE ZES 
/-/ An to ni KO STRZE WA

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

III. RPO W SPRAWIE ZWIÑZKU

1. Wst´p

Przed sta wia my Pań stwu po da ne do pu blicz nej wia do -
mo ści pi smo Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich skie ro wa ne
do Mi ni stra In fra struk tu ry, w któ rym po ru szo na jest kwe -
stia praw nych wąt pli wo ści co do or ga nu ad mi ni stra cyj ne -
go upraw nio ne go do spra wo wa nia nad zo ru nad PZD. Jest

to ko lej ne pi smo pro wa dzo ne w ra mach ko re spon den cji
po mię dzy Rzecz ni kiem, Mi ni strem In fra struk tu ry oraz Pre -
zy den tem m.st. War sza wy. Je go przed mio tem jest usta le nie
wła ści we go or ga nu, któ re mu Rzecz nik mógł by prze ka zy -
wać spra wy do ty czą ce dzia łal no ści Związ ku. 
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Treść pi sma wska zu je jed nak, że kwe stia nad zo ru jest je -
dy nie pre tek stem do wy su nię cia sze re gu za rzu tów pod ad -
re sem or ga nów Związ ku. Rzecz nik po wo łu je się mia -
no wi cie na licz ne skar gi, któ re ja ko by otrzy mu je, na dzia -
łal ność PZD. Ma ją one do ty czyć głów nie za strze żeń co od
za sad no ści i słusz no ści od by wa nia się wal nych ze brań
ROD w dru gim ter mi nie. To roz wią za nie jest po noć źró -
dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć. W re zul ta cie
Rzecz nik uzna je za nie do pusz czal ny stan, w któ rym or ga -
ni za cja „zrze sza ją ca na za sa dzie przy mu so wo ści wszyst -
kich pol skich dział kow ców” nie pod le ga ja kie mu kol wiek
nad zo ro wi. Dla te go też ape lu je do Mi ni stra In fra struk tu ry
o wsz czę cie dzia łań przez Ra dę Mi ni strów w ce lu od po -
wied niej zmia ny usta wy o ROD. Przed sta wio ne wy stą pie -

nie wpi su je się wy raź nie w pro wa dzo ną ostat nio kam pa nię
wy mie rzo ną w Zwią zek i usta wę. Zbież ność te go pi sma 
z kon tro lą NIK i pra ca mi w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry,
nie wy da je się przy pad ko wa. Przed sta wia się PZD ja ko or -
ga ni za cję dzia ła ją cą po za kon tro lą, co ma ja ko by wy ni kać
z wa dli wych za pi sów usta wy o ROD. Z te go wzglę du Kra -
jo wa Ra da PZD nie mo gła po zo stać obo jęt na i wy stą pi ła do
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z pi smem, w któ rym od -
nio sła się do sta wia nych za rzu tów oraz sto so wa nej for my
ich przed sta wia nia opi nii pu blicz nej, bez do ko na nia od po -
wied niej we ry fi ka cji i umoż li wie niu za in te re so wa ne mu
wy ra że nia swo je go sta no wi ska. 

Dla peł ne go zo bra zo wa nia tej spra wy pre zen tu je my rów -
nież treść od po wie dzi Kra jo wej Ra dy PZD. 

2. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastuktury

Rzecz po spo li ta Pol ska
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Ja nusz Ko cha now ski

RPO -600891-1/09/AK
Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry
War sza wa

Wiel ce Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
W na wią za niu do pi sma z dnia 27 stycz nia 2009 r. 

w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku
Dział kow ców (znak: BNld(2)/08/BN9455), po zwa lam so -
bie zwró cić się do Pa na Mi ni stra w przed mio to wej spra -
wie.

Zwra ca ją się do mnie oso by z licz ny mi skar ga mi na dzia -
łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w szcze gól no ści
na po sta no wie nia sta tu tu tej or ga ni za cji i re gu la mi nu ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, któ ry umoż li wia, aby
wal ne zgro ma dze nie człon ków ogro du od by wa ło się 
w dru gim ter mi nie, pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie
roz po czę cia w pierw szym ter mi nie, o ile w za wia do mie -
niu o ze bra niu po da no rów nież moż li wość od by cia go 
w dru gim ter mi nie i po uczo no człon ków o tym, że uchwa -
ły pod ję te w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją
wszyst kich człon ków ogro du bez wzglę du na licz bę obec -
nych na ze bra niu. Zda niem skar żą cych po wyż sze po sta no -
wie nie re gu la mi nu jest źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści 
i nad użyć, w tym po zwa la na po dej mo wa nie zo bo wią zań
fi nan so wych przez ogród dział ko wy przez ma łą gru pę
człon ków.

W ni niej szej spra wie, dnia 15 li sto pa da 2008 r., zwró ci -
łem się do Pa na Mi ni stra z proś bą o ob ję cie nad zo rem dzia -

łań po dej mo wa nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców.
Na to, że Pan Mi ni ster jest or ga nem wła ści wym w spra -
wach nad zo ru nad PZD, wska zy wa ły, w mo im prze ko na -
niu, zmia ny le gi sla cyj ne do ko na ne pod ko niec 2008 r., 
w tym wy kre śle nie z usta wy z dnia 8 lip ca 2008 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 ze
zm.; da lej: usta wa o ro dzin nych ogród kach dział ko wych)
prze pi su sta no wią ce go o nad zo rze mi ni stra wła ści we go do
spraw śro do wi ska nad dzia łal no ścią PZD oraz do da nie 
w usta wie z dnia 4 wrze śnia 1997 r. o dzia łach ad mi ni stra -
cji rzą do wej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) do
dzia łu bu dow nic two, go spo dar ka prze strzen na i miesz ka -
nio wa spraw z za kre su ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

W od po wie dzi z dnia 27 stycz nia 2009 r. za uwa żył Pan,
że brak prze pi su o nad zo rze nie da je moż li wo ści bez po -
śred niej in ge ren cji mi ni stra wła ści we go do spraw bu dow -
nic twa, go spo dar ki prze strzen nej i miesz ka nio wej w dzia-
łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Pod niósł Pan
Mi ni ster jed no cze śnie, że PZD jest sto wa rzy sze niem, pod -
le ga ją cym re je stra cji w Kra jo wym Re je strze Są do wym, 
w związ ku z czym – Pa na zda niem – do PZD na le ży sto -
so wać prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo 
o sto wa rzy sze niach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze
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zm.; da lej: Pra wo o sto wa rzy sze niach), w tym prze pi sy do -
ty czą ce or ga nów nad zo ru nad sto wa rzy sze nia mi.

W związ ku z po wyż szym, dnia 19 mar ca 2009 r. zwró -
ci łem się do Pre zy dent m.st. War sza wy z proś bą o pod ję -
cie czyn no ści nad zor czych nad PZD w try bie usta wy
Pra wo o sto wa rzy sze niach (ko pia pi sma w za łącz ni ku). 
W od po wie dzi z dnia 15 kwiet nia 2009 r. Pa ni Pre zy dent
pod nio sła, że nie po sia da ona kom pe ten cji do ob ję cia PZD
nad zo rem spra wo wa nym na pod sta wie art. 8 ust. 5 pkt 2
Pra wa o sto wa rzy sze niach, ani oce ny zgod no ści po sta no -
wień sta tu tu PZD oraz re gu la mi nu ro dzin nych ogro dów
dział ko wych z obo wią zu ją cym pra wem i za sa da mi współ -
ży cia spo łecz ne go (ko pia pi sma w za łą cze niu).

Kon se kwen cją za ję cia ta kie go sta no wi ska przez Pre zy -
dent m.st. War sza wy by ło przy go to wa nie ko lej ne go wy -
stą pie nia z dnia 7 lip ca 2009 r., w któ rym pod nio słem, iż
PZD – z ra cji od ręb nej re gu la cji – nie pod le ga co praw da
prze pi som usta wy Pra wo o sto wa rzy sze niach, lecz prze pi -
sy te go ak tu nor ma tyw ne go sto so wa ne są w za kre sie nie -
ure gu lo wa nym w od ręb nych usta wach. Brak w usta wie 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych re gu la cji do ty czą cej
spra wo wa nia nad zo ru nad PZD po wo du je, że w ni niej szej
spra wie – mo im zda niem – za sto so wa nie znaj du je prze pis
Pra wa o sto wa rzy sze niach, któ ry wska zu je Pre zy den ta
m.st. War sza wy ja ko or gan wła ści wy w tej spra wie. W pi -
śmie tym zwró ci łem się rów nież o wsz czę cie w try bie nad -
zo ru po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w spra wie sta tu tu
PZD (ko pia pi sma w za łą cze niu).

W od po wie dzi z dnia 24 sierp nia 2009 r. Pre zy dent przy -
to czy ła wcze śniej sze ar gu men ty, wska zu jąc, że „ra cjo nal -
ny usta wo daw ca wy klu czył moż li wość spra wo wa nia
nad zo ru nad PZD” (ko pia pi sma w za łą cze niu).

Dnia 22 wrze śnia 2009 r. skie ro wa łem ko lej ne wy stą pie -
nie do Pre zy dent m.st. War sza wy, w któ rym jesz cze raz

pod kre śli łem, że prze pis ak tu ogól ne go (Pra wa o sto wa -
rzy sze niach) moż na sto so wać w za kre sie nie ure gu lo wa -
nym w ak cie szcze gól nym (usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych), co wy ni ka wprost z tre ści art. 7 ust. 2 Pra -
wa o sto wa rzy sze niach. Z te go wzglę du Pre zy dent ma wy -
raź ne pod sta wy usta wo we do ob ję cia nad zo rem dzia łań
po dej mo wa nych przez PZD (ko pia pi sma w za łą cze niu). 
I z tym sta no wi skiem nie zgo dzi ła się Pre zy dent m.st. War -
sza wy. W od po wie dzi z dnia 26 paź dzier ni ka 2009 r.
stwier dzi ła, że brak w usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych okre śle nia or ga nu spra wu ją ce go  nad zór nad
PZD jest wy ni kiem świa do me go  dzia ła nia usta wo daw cy.
Pre zy dent twier dzi, że spra wo wa nie nad zo ru na pod sta wie
art. 7 ust. 2 w związ ku z art. 8 ust. 5 Pra wa o sto wa rzy sze -
niach by ło by dzia ła niem „na pod sta wie do mnie ma nia”
(ko pia pi sma w za łą cze niu).

W związ ku z po wyż szym sta nem fak tycz nym, po zwa -
lam so bie po now nie zwró cić się do Pa na Mi ni stra z proś -
bą o pod ję cie sto sow nych dzia łań ma ją cych na ce lu
usta le nie or ga nu wła dzy pu blicz nej spra wu ją ce go nad zór
nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców. W mo im prze ko -
na niu w wa run kach de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne go
nie po wi nien bo wiem funk cjo no wać – re ali zu ją cy istot ne
funk cje pu blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie przy mu so wo -
ści wszyst kich pol skich dział kow ców – pod miot, któ ry nie
pod le ga ja kie mu kol wiek nad zo ro wi. Dzia ła jąc na pod sta -
wie art. 16 ust. 2 pkt 1 usta wy z dnia 15 lip ca 1987 r. 
o Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,
poz. 147 ze zm.), był bym za tem wdzięcz ny, gdy by ze chciał
Pan przed sta wić swo je sta no wi sko co do za sad no ści wy stą -
pie nia przez Ra dę Mi ni strów ze sto sow ną ini cja ty wą usta -
wo daw czą, któ ra do pro wa dzi ła by do ja sno ści sy tu acji
od no śnie do nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad Pol skim
Związ kiem Dział kow ców.

Łą czę wy ra zy sza cun ku,
/-/ Jan Ko cha now skiWar sza wa, 18/01/2010

3. Odpowiedê KR PZD na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Dok to rze!
W związ ku z Pań skim pi smem z dnia 18 stycz nia br. do

Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad dzia łal no -
ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców (znak: RPO -
-600891-I/09/AK), któ re zo sta ło opu bli ko wa ne na ofi -
cjal nej stro nie in ter ne to wej Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich, Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest

zo bo wią za na usto sun ko wać się do tre ści za war tych w tym
wy stą pie niu.  

Pra gnie my przede wszyst kim za uwa żyć, że sto so wa na
przez Pa na for ma pu bli ko wa nia swo ich wy stą pień pro wa -
dzi nie kie dy do swo istej styg ma ty za cji, a w efek cie – na -
ru sze nia praw gwa ran to wa nych przez obo wią zu ją ce
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prze pi sy. Tak jest, nie ste ty, w przed mio to wej spra wie,
gdzie kwe stia nad zo ru nad PZD zda je się być je dy nie pre -
tek stem do wy su nię cia sze re gu za rzu tów pod ad re sem or -
ga nów Związ ku. Po wo łu je się Pan mia no wi cie na licz ne
skar gi na dzia łal ność PZD, któ re rze ko mo wpły wa ją do
Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Ma ją one do ty czyć
głów nie za strze żeń co od za sad no ści i słusz no ści od by wa -
nia się w dru gim ter mi nie wal nych ze brań w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. To roz wią za nie jest po noć źró dłem
wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć. Szko da jed nak, że nie
zwró cił się Pan z ty mi spra wa mi do Związ ku, któ ry miał -
by wów czas moż li wość wy ja śnie nia tych za rzu tów oraz
usto sun ko wa nia się do nich. Dzi wi nas for ma pu bli ko wa -
nia nie spraw dzo nych oskar żeń przez or gan po wo ła ny do
ochro ny wol no ści i praw kon sty tu cyj nych. Tym bar dziej,
że w ostat nim cza sie Kra jo wa Ra da nie otrzy mu je w za sa -
dzie żad nych spraw, ani sy gna łów od Pan, któ re mia ły by
świad czyć o ra żą cych nie pra wi dło wo ściach i nad uży ciach
w ra mach Związ ku. Prze ka zy wa ne przez Pań skich urzęd -
ni ków skar gi od no szą się ra czej do zwy kłych uchy bień,
zda rza ją cych się w nor mal nym to ku funk cjo no wa nia ogro -
dów, któ re są nie zwłocz nie wy ja śnia ne. 

Ma jąc za tem na uwa dze me to dę upu blicz nie nia nie zwe -
ry fi ko wa nych za rzu tów pod ad re sem PZD, je ste śmy zo bo -
wią za ni od nieść się do nich w ta kiej sa mej for mie, aby 
w ten spo sób spró bo wać ode przeć oskar że nia skie ro wa ne
wo bec stu ty sięcz nej rze szy spo łecz ni ków pra cu ją cych w
ra mach Związ ku na rzecz dział kow ców i ogro dów. Przede
wszyst kim pra gnie my wy ra zić zdu mie nie za rzu ta mi do ty -
czą cy mi od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie.
Przed sta wia nie tej kwe stii ja ko źró dła wie lu nad użyć jest
ab sur dem, zwłasz cza w świe tle sta tu to wych ob ostrzeń wa -
run ku ją cych moż li wość za sto so wa nia me cha ni zmu „dru -
gie go ter mi nu”, na któ re po wo łu je się Pan w swo im pi śmie.
Przy po mnieć więc trze ba, że moż li wość prze pro wa dze nia
wal ne go ze bra nia w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym
(ROD), nie za leż nie od fre kwen cji, czy li w dru gim ter mi -
nie, uza leż nio ne jest od po in for mo wa nia o tym wszyst kich
dział kow ców w za wia do mie niu, któ re mu si być im do star -
czo ne oso bi ście al bo po przez pocz tę. A za tem każ dy
upraw nio ny ma wie dzę o ewen tu al nych kon se kwen cjach
swo jej nie obec no ści na wal nym ze bra niu. Nie ozna cza to
wca le, że wszyst kie uchwa ły pod ję te w tzw. dru gim ter mi -
nie są waż ne, gdyż – po za wy mo giem od po wied nie go
kwo rum – mu szą być speł nio ne po zo sta łe wy mo gi okre -
ślo ne w sta tu cie PZD. Kwe stio no wa nie te go roz wią za nia
naj wy raź niej wy ni ka z nie do sta tecz nej zna jo mo ści prak -
tycz nych aspek tów dzia łal no ści ROD, gdzie mu szą za pa -
dać na wal nych ze bra niach naj waż niej sze de cy zje co do
fi nan sów i in nych spraw, aby ogro dy mo gły w ogó le funk -
cjo no wać. Bez za pi su do ty czą ce go dru gie go ter mi nu, 
w wie lu ogro dach by ło by to nie moż li we z uwa gi na nie wy -
star cza ją cą fre kwen cję. Efek tem te go był by pa ra liż or ga ni -
za cyj ny ROD. War to tak że za zna czyć, że za pi sy o dru gim
ter mi nie obo wią zu ją od za ra nia ru chu dział ko we go, 

a obec nie wy ni ka ją one ze sta tu tu PZD, któ ry zo stał kom -
plek so wo zba da ny i za ak cep to wa ny przez sąd po wszech -
ny w ra mach po stę po wa nia o re je stra cji Związ ku w Kra-
jo wym Re je strze Są do wym. Po nad to kwe stio no wa ny me -
cha nizm sto so wa ny jest tak że w in nych or ga ni za cjach, 
a w szcze gól no ści prze wi dzia ny jest w sta tu cie Pol skie go
Czer wo ne go Krzy ża, za twier dzo ne go w dro dze roz po rzą -
dze nia przez Ra dę Mi ni strów. Na le ży wy ra zić na dzie ję, że
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie za cznie w naj bliż szej
przy szło ści rów nież pu blicz nie kwe stio no wać za sad or ga -
ni za cyj nych tej za słu żo nej or ga ni za cji. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest de mo kra tycz ną, sa -
mo dziel ną, nie za leż ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną.
Dzię ki tym atry bu tom Zwią zek jest part ne rem dla władz
pu blicz nych i od lat re ali zu je w prak ty ce ideę spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go. Za słu gi na szej or ga ni za cji nie tyl ko
dla dział kow ców, ale i spo łecz no ści lo kal nych, są nie pod -
wa żal ne. Tym cza sem w Pań skim pi śmie przed sta wia się
PZD ja ko or ga ni za cję dzia ła ją cą po za ja kim kol wiek nad -
zo rem. Jest to fał szy wa te za po zba wio na wszel kich pod -
staw. Zwią zek bo wiem od lat uzna je po trze bę praw ne go
nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go i ni gdy się od te go nie uchy lał.
Świad czy o tym fakt, że nad zór był prze wi dzia ny – z ini -
cja ty wy PZD - w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, któ ra prze ka zy wa ła upraw nie nia nad zor cze Mi ni-
stro wi Śro do wi ska. Kil ku let nia współ pra ca z re sor tem do -
brze się ukła da ła. Jed nak z nie zro zu mia łych dla nas przy -
czyn, z dniem 15 li sto pa da 2008 r. usta wo daw ca ode brał
Mi ni stro wi Śro do wi ska te kom pe ten cje, a spra wy do ty czą -
ce ogro dów dział ko wych zna la zły się w ge stii Mi ni stra In -
fra struk tu ry. Zmia na ta nie by ła w ja ki kol wiek spo sób
kon sul to wa na ze Związ kiem, co sta ło się już nie chlub ną
tra dy cją w dzia ła niach or ga nów pu blicz nych ini cju ją cych
zmia ny le gi sla cyj ne do ty czą ce dział kow ców i ich or ga ni -
za cji. Nie za leż nie jed nak od te go PZD nie wi dzi tu więk -
sze go pro ble mu, gdyż usta wa – Pra wo o sto wa rzy sze nia
okre śla or gan spra wu ją cy nad zór nad dzia łal no ścią Związ -
ku. Dla te go też nie zro zu mia łe i krzyw dzą ce jest Pań skie
stwier dze nie, że „(…) w wa run kach de mo kra tycz ne go pań -
stwa praw ne go nie po wi nien bo wiem funk cjo no wać – re -
ali zu ją cy istot ne funk cje pu blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie
przy mu so wo ści wszyst kich pol skich dział kow ców – pod -
miot, któ ry nie pod le ga ja kie mu kol wiek nad zo ro wi”.

Stwier dze nie to jest oczy wi ście fał szy we. Przy kro, że zo -
sta ło opu bli ko wa ne i na tych miast upo wszech nio ne przez
nie któ re me dia elek tro nicz ne. Oko licz no ści te wręcz ro dzą
przy pusz cze nie, że wy two rzo no sztucz ny pro blem, któ ry
za mie rza się wy ko rzy stać ja ko pre tekst do prze pro wa dze -
nia ko lej nych zmian le gi sla cyj nych do ty czą cych śro do wi -
ska pol skich dział kow ców. Przy pusz cze nie to zda je się
po twier dza Pań ski apel do Mi ni stra In fra struk tu ry o wsz -
czę cie dzia łań przez Ra dę Mi ni strów w ce lu od po wied niej
zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 
W tym za kre sie rów nież nie pod ję to żad nych sta rań, aby
skon sul to wać spra wy z praw nym re pre zen tan tem pol skich
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dział kow ców. Trud no ak cep to wać ta ki styl dzia ła nia, któ -
ry po le ga na igno ro wa niu i po mi ja niu w naj istot niej szych
spra wach naj waż niej sze go part ne ra spo łecz ne go, zwłasz -
cza gdy usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych cie szy
się po wszech nym po par ciem, co wy ni ka z 619 tys. pod pi -
sów zło żo nych przez dział kow ców, któ rzy opo wie dzie li się

za nie na ru szal no ścią za pi sów tej usta wy. Ma my na dzie ję,
że ten do nio sły głos zo sta nie wy słu cha ny, a dział kow com
i ich or ga ni za cji po zwo li się wresz cie pra co wać na rzecz
roz wo ju po nad stu let nie go ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go i bu do wać w ten spo sób spo łe czeń stwo oby wa tel skie 
w na szym kra ju.

Z wy ra za mi sza cun ku

War sza wa, dnia 21 stycz nia 2010 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Byd gosz czy

Sza now ny Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

4. Reakcja Okr´gowych Zarzàdów, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działkowców

WI CE PRE ZES 
/-/ An to ni KO STRZE WA

WI CE PRE ZES 
/-/ Stanisław CHODAK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

W związ ku z Pań skim pi smem z dnia 18 stycz nia 2010 r.
do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie złe go nad zo ru nad
dzia łal no ścią PZD (znak: RPO 600891-I/09/AK), któ re
opu bli ko wa ły ofi cjal ne me dia Okrę go wa Ko mi sja Re wi -
zyj na w Byd gosz czy i człon ko wie ogro do wych Ko mi sji
Re wi zyj nych uczest ni czą cych w na ra dzie szko le nio wej 
w dniu dzi siej szym wy ra ża ją swo je sta no wi sko.

Nie praw dą jest, aby struk tu ry PZD dzia ła ły bez nad zo ru,
Ko mi sje Re wi zyj ne ROD i Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj -
na są sta tu to wy mi or ga na mi upraw nio ny mi do pro wa dze -
nia nad zo ru nad funk cjo no wa niem ROD i Związ ku z mo cy
sta tu tu. Pra wo kon tro li po sia da ją rów nież or ga na pań stwo -
we jak NIK, Po li cja, jed nost ki Po wia to we go Nad zo ru Bu -
dow la ne go, sa ne pid, ZUS itp.

Nie praw dzi wym jest za rzut o nie de mo kra tycz nym me -
cha ni zmie tzn. dru gie go ter mi nu Wal nych Ze brań. Za rzą -
dy ogro dów ma ją obo wią zek ter mi no we go po wia do mie nia

o miej scu, cza sie i ter mi nie od by wa ne go ze bra nia na to -
miast wy bo rem każ de go człon ka ROD jest chęć uczest ni -
cze nia w Wal nym Ze bra niu bądź nie. Ta ki za pis zo stał
za ak cep to wa ny przez Sąd Re je stra cyj ny w mo men cie
przyj mo wa nia PZD do KRS. Za pis ten po zwa la rów nież
unik nąć pa ra li żu or ga ni za cyj ne go w ROD. Stwier dza my, iż
PZD jest le gal ną or ga ni za cją funk cjo nu ją cą w de mo kra -
tycz nym pań stwie ukie run ko wa na na dzia ła nia pro mu ją ce
zdro wy tryb ży cia, ochro nę śro do wi ska, wy cho wa nie mło -
dych po ko leń przez pra cę i ob co wa nie w zgo dzie z na tu rą.
Sta wia nie na szej or ga ni za cji w świe tle dzia ła nia bez praw -
ne go jest krzyw dzą ce i nie zgod ne z praw dą. Or ga ni za cja
na sza cie szy się spo rym za in te re so wa niem, przy by wa 
w na szych sze re gach lu dzi mło dych (li czy już po nad mi -
lion człon ków), któ rzy do bro wol nie chcą kul ty wo wać po -
nad stu let nie tra dy cje ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na

Byd goszcz, 26 stycz nia 2010 r.

Czło nek
/-/ Ma ria Muhl ler 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu

RZECZ NIK PRAW OBY WA TEL SKICH W SPRA WIE ZWIĄZ KU

Człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD 
w El blą gu na po sie dze niu, któ re się od by ło w dniu 28 sty-

cz nia 2010 ro ku z du żym za in te re so wa niem za po zna li się
z opu bli ko wa nym na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej Rzecz -

Prze wod ni czą cy
/-/ Aloj zy Klu czy kow ski

Wi ce prze wod ni czą cy
/-/ Ma rian Le wan dow ski
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ni ka Praw Oby wa tel skich pi smem da to wa nym na 18 sty -
cznia 2010 ro ku ad re so wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry
w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. W ob szer nym tek ście w kar ko łom ny na -
szym zda niem spo sób sta ra się Pan Rzecz nik wy ka zać, iż
na dzień dzi siej szy Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest pod -
mio tem, któ ry nie pod le ga ja kie mu kol wiek nad zo ro wi. Jest
to fał szy wa te za po zba wio na wszel kich pod staw. To na -
praw dę nie przy stoi Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich
wpro wa dzać opi nię spo łecz ną w błąd, a zwłasz cza oso by
za in te re so wa ne za gad nie nia mi funk cjo no wa nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. W ca łym tek ście pi sma znaj du je -
my jesz cze kil ka ko lej nych na zwij my to tak tow nie błęd -
nych ocen do ty czą cych funk cjo no wa nia PZD.

Już na wstę pie Pan Rzecz nik in for mu je: ...„zwra ca ją się
do mnie oso by z licz ny mi skar ga mi na dzia łal ność PZD, 
a w szcze gól no ści na po sta no wie nia sta tu tu tej or ga ni za cji
i re gu la mi nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych ....”. Bu dzi
za in te re so wa nie, ja ka licz ba od po wia da ilo ści skarg – 50,
100 a mo że 200. Jak to się ma do 619 ty się cy pod pi sów
zło żo nych przez dział kow ców, któ rzy opo wie dzie li się za
nie na ru szal no ścią usta wy o ROD. Skar gi ma ją do ty czyć
głów nie za strze żeń, co do za sad no ści i słusz no ści od by wa -
nia się w dru gim ter mi nie wal nych ze brań w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi -
nie są waż ne bez wzglę du na licz bę obec nych na ze bra niu.
Zda niem skar żą cych jest to źró dło wie lu nie pra wi dło wo ści
i nad użyć. Po no wię ogól ni ki, czy tak trud no po dać przy kła -
dy tych nad użyć i nie pra wi dło wo ści. Zna jąc je ła twiej z ni -
mi wal czyć. Mo że ich ran ga jest ma ło istot na i dla te go brak
szcze gó łów. Prak ty ka pod po wia da, że du żą część ogó łu
skar żą cych się to oso by, sa me wcho dzą ce w kon flikt z pra -
wem związ ko wym i tą dro gą pró bu ją wpły nąć na zmia ny
ne ga tyw nej oce ny ich po stę po wa nia jak i ewen tu al nej
zmia ny prze pi sów. Dla te go in for ma cja o ilo ści i za gad nie -
niach pod no szo nych w skar gach ma istot ne zna cze nie.

Na le ży za zna czyć, że za pis o moż li wo ści prze pro wa dze -
nia wal ne go ze bra nia w dru gim ter mi nie za war ty jest 
w Sta tu cie PZD. Sta tut ten zo stał zba da ny przez Sąd w pro -
ce sie re je stra cji w Kra jo wym Re je strze Są do wym. Głów -
ną za sa dą, aby moż na by ło uznać wal ne ze bra nie za
pra wo moc ne jest pra wi dło we po wia do mie nie wszyst kich
dział kow ców da ne go ogro du o ter mi nie i miej scu prze pro -
wa dze niu wal ne go ze bra nia. Na to miast każ dy z dział kow -
ców sa mo dziel nie po dej mu je de cy zję o uczest ni cze niu 
w wal nym ze bra niu wie dząc o swo im wpły wie na dzia łal -
ność ogro du uczest ni cząc w pro ce sach de cy zyj nych, jak 
i o skut kach swo jej nie obec no ści. Am bi cją or ga nów sa mo -
rzą do wych każ de go ogro du jest, aby ilość uczest ni ków by -
ła jak naj więk sza. Dru gi ter min da je moż li wość
prze pro wa dze nia wal ne go ze bra nia bez wzglę du na fre -
kwen cję.

Naj bar dziej przy kre dla wszyst kich czło nów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a na wet ob raź li we jest uży te przez
Pa na Rzecz ni ka stwier dze nie, iż Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców zrze sza na za sa dzie przy mu so wo ści wszyst kich pol -
skich dział kow ców. Przed gło sze niem ta kich prawd jed nak
war to za zna jo mić się z obo wią zu ją cym pra wem związ ko -
wym. War to za po znać się z ilo ścią osób co rocz nie wstę pu -
ją cą i ilo ścią osób ocze ku ją cych na przy ję cie do PZD,
Gdy by człon ko stwo w Związ ku zwią za ne by ło z przy mu -
sem to na pew no ilość człon ków sys te ma tycz nie by się
zmniej sza ła a ilość dzia łek wol nych ule ga ła by zwięk sze -
niu. Na dzień dzi siej szy sy tu acja ta ka nie ma miej sca.

Jak po wszech nie wia do mo w wa run kach pań stwa de mo -
kra tycz ne go ja kim jest Pol ska, przy na leż ność do każ dej or -
ga ni za cji jest do bro wol na. Każ dy z oby wa te li po dej mu je
sa mo dziel nie de cy zje o przy stą pie niu do or ga ni za cji, któ -
rej chce zo stać człon kiem, ko rzy stać z za gwa ran to wa nych
opraw i prze strze gać na kła da nych obo wiąz ków jed na ko -
wych dla wszyst kich człon ków wy bra nej przez sie bie or -
ga ni za cji.

W imie niu uczest ni ków po sie dze nia 
Pre zy dium OZ PZD w El blą gu

Pre zes OZ PZD
/-/ Bo le sław Mi ko łaj czyk

ROD „Ma ki” w Lu bli nie

Prze wod ni czą cy OKR PZD
/-/ Je rzy Sno pek

Wi ce pre zes OZ PZD 
/-/ An to ni Da lak

Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Do bie gła nas ty leż za ska ku ją ca, co i nie wia ry god na
wręcz wia do mość o za kwe stio no wa niu przez Pa na za pi -
sów na sze go sta tu tu o tzw. dru gim ter mi nie ze brań na szych
pod sta wo wych in stan cjach związ ko wych. Za wsze wy obra -
ża li śmy so bie, że in ter wen cja praw na Rzecz ni ka Praw

Oby wa tel skich mo że od nieść się do wy jąt ko wych zda rzeń
czy za pi sów praw nych w spra wach, któ re w przy pad ku ich
funk cjo no wa nia w nie zmie nio nej for mie mo gą za gra żać
waż nym in te re som Pań stwa czy oby wa te li. Pa trząc przez
ten pry zmat ukształ to wa nych po glą dów w to ku dys ku sji 
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z na szy mi dział kow ca mi usi ło wa li śmy zro zu mieć, co by -
ło pod sta wą Pa na in ter wen cji u Mi ni stra In fra struk tu ry.
Prze cież iden tycz ne roz wią za nia praw ne za sad od by wa nia
ze brań funk cjo nu ją we wszyst kich zna nych nam or ga ni za -
cjach spo łecz nych, ale i nie tyl ko. Na sze za pi sy sta tu to we
obo wią zu ją już od stu lat i ni gdy przez ni ko go spra wa tzw.
dru gie go ter mi nu od by wa nia ze brań nie by ła kwe stio no -
wa na. Nie ro zu mie my, za tem jak te go ro dza ju unor mo wa -
nie praw ne wy jąt ko wo w Pol skim Związ ku Dział kow ców
mo że ro dzić oba wy po wsta wa niu na wet nad użyć, a więc
czy nów prze stęp czych w go spo da ro wa niu środ ka mi pie -
nięż ny mi ogro dów. Gdy by Pan wie dział, że prze cięt ne do -
cho dy rocz ne ogro dów lu bel skich oscy lu ją w gra ni cach 
5 ty się cy zło tych i że te pie nią dze mu szą wy star czyć na po -
kry cie kosz tów do sta wy wo dy, wy wo zu śmie ci, róż ne
drob ne re mon ty, a tak że na opła ce nie księ go wej czy go -
spo da rza za ra bia ją cych rocz nie 1000 czy 1200 zło tych i to,

że w więk szo ści przy pad ków bu dżet za my ka się sal da mi
ze ro wy mi na ko niec ro ku – zro zu mia łym sta je się, że moż -
li wość nad użyć to po ję cie w na szym przy pad ku uto pij ne.
Wszyst kie funk cje w ogro dach wy ko ny wa ne są nie mal 
w każ dym przy pad ku spo łecz nie, bo wiem na in ne opła ty
nas nie stać, gdyż je ste śmy or ga ni za cją lu dzi skrom nie ży -
ją cych, a w wie lu przy pad kach wprost bied nie. Każ dy wy -
da ny grosz jest wy jąt ko wo wa żo ny.

Pro si my, więc o wy tłu ma cze nie skąd po dej rze nia ucho -
dzą ce do ran gi pro ble mu pań stwo we go i po trze by za pre -
zen to wa nej przez Pa na in ter wen cji. Pro si my o od po wiedź,
gdyż nie chcie li by śmy po są dzać pol skie go Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich o wpi sy wa nie się do ca łe go sys te mu dzi -
wactw funk cjo nu ją cych dziś w pol skim ży ciu po li tycz nym
i ośmie sza ją cym nasz kraj wo bec in nych państw nie tyl ko
eu ro pej skich.

Se kre tarz 
/-/ Ma rek Szo ta

ROD „Po lan ka” w Ło dzi

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza waSza now ny Pa nie 

Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich
Na stro nie  HY PER LINK http://WWW.rpo.gov.pl opu -

bli ko wa ne zo sta ło Pa na pi smo z dnia 18 stycz nia 2010 ro -
ku do Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za re go Gra bar czy ka
o ob ję cie nad zo rem dzia łań po dej- mo wa nych przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. My Dział kow cy nie po trze bu je my
opie ku nów je ste śmy or ga ni za cją nie za leż ną zrze sza ją cą
965 ty się cy mi ło śni ków upra wy ro ślin, art. 25 usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169,
poz. 1419) sta no wi „Pol ski Zwią zek Dział kow ców, jest
ogól no pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo -
łecz ną po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te -
re sów swych człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych”, zwią zek za re je stro -
wa ny jest ja ko or ga ni za cja spo łecz na w KRS pod 
nr 0000293886 z wła snym sta tu tem uchwa lo nym przez
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. W pi śmie do Mi ni stra po -
wo łu je się Pan na licz ne skar gi, któ re do cie ra ją do Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, pod wa ża ją ce za pi sy sta tu tu.
Pa ra graf sta tu tu wska zu ją cy prze pis , aby wal ne ze bra nie
od by wa ło się w II ter mi nie 30 mi nut po wy zna czo nej go -
dzi nie roz po czę cia w pierw szym ter mi nie ale nie in for mu -
je Pan, iż wal ne ze bra nie w pierw szym ter mi nie jest
pra wo moc ne przy obec no ści po nad po ło wy człon ków

zwy czaj nych da ne go ROD § 79 sta tu tu PZD i czę sto od by -
wa się w pierw szym ter mi nie , trzy dzie ści mi nut zo sta wia -
my dla spóź nial skich.    Któ ra or ga ni za cja cze ka na swo ich
człon ków pół go dzi ny. Wie le or ga ni za cji spo łecz nych tak
po stę pu je jak rów nież in ne pod mio ty funk cjo nu ją ce w Pol -
sce tak dzia ła ją, przy kła do wo usta wa o spół dziel niach
miesz ka nio wych z dnia 15 grud nia 2000 ro ku (DZ. U. z
2003 r. Nr 119, poz.116, z późn. zm.) w art. 8 pkt. 8 sta no -
wi „Wal ne zgro ma dze nie jest waż ne nie za leż nie od licz by
obec nych na nim człon ków” ale tu usta wo daw ca nie zo -
sta wił 30 mi nut dla nie zdy scy pli no wa nych. Każ dy z człon -
ków uczest ni czą cy w wal nym ze bra niu ogro du dział-
ko we go otrzy mu je za po kwi to wa niem co naj mniej 14 dni
przed ter mi nem wal ne go ze bra nia za wia do mie nie o ter mi -
nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go ze bra nia je że li nie
chce uczest ni czyć w ze bra niu to zna czy de cy zje po zo sta -
wia in nym uczest ni kom wal ne go ze bra nia. Sza now ny Pa -
nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich. Bar dzo przy kro nam
dział kow com, iż pró bu je Pan jak czy nią to in ni już od kil -
ku na stu lat in ge ro wać w dzia łal ność Na szej or ga ni za cji,
po sia da ją cej 120-let nią tra dy cję ru chu dział ko we go, my
dział kow cy wie my, że Kon sty tu cja za pew nia wol ność
zrze sza nia art. 58 pkt. 1. Każ de mu za pew nia wol ność zrze -
sza nia się.

Łą czy my Wy ra zy Sza cun ku
Łódź, 23 stycz nia 2010 r.
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ROD „Po lan ka” w Ło dzi
Sza now ny Pa nie!
Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Pi le po za po zna niu się z Pa na pi smem nr RPO - 600891-
I/09/AK z dnia 18 stycz nia 2010 r. w imie niu Za rzą dów Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, Ko mi sji Re wi zyj nych 
i Roz jem czych na sze go okrę gu przed sta wia sta no wi sko w
spra wie po ru szo nych w Pa na pi śmie te ma tów do ty czą cych
Związ ku i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Uwa ża my, że pi smo Pa na ma in ny cel niż wno sze nie za -
strze żeń do Mi ni stra In fra struk tu ry o bra ku nad zo ru or ga -
nu wła dzy pu blicz nej nad po dej mo wa ny mi dzia ła nia mi
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców oraz w spra wie na ru -
szeń za pi sów prze pi sów Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD
do ty czą cych wal nych ze brań w ogro dach szcze gól nie od -
by wa nie ze brań w dru gim ter mi nie twier dząc, że jest to
źró dło „nie pra wi dło wo ści i nad użyć”. 

Stwier dza my, że in ten cją Pa na pi sma nie jest dba łość 
o in te re sy dział kow ców i ogro dów, lecz ko lej na mo bi li za -
cja Mi ni stra In fra struk tu ry do zmian w na szej usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku.
Po wód – to kil ka skarg dział kow ców. Uwa ża my, że skar gi
te po win ny być naj pierw wy ja śnio ne, co do ich za sad no ści
przez Or ga ny Związ ku do te go po wo ła ne i nie po win ny
sta no wić pod staw do zmian w na szej usta wie.

Pra gnie my Pa na po in for mo wać, że usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku do brze słu ży
ogro dom i dział kow com i nie na le ży w jej za pi sach szu -
kać pre tek stu do jej zmia ny. Za sta na wia my się, ko mu za -
le ży na zmia nie na szej usta wy. Na eta pie jej two rze nia
pro jekt Usta wy był przed sta wia ny na wal nych ze bra niach
i po sie dze niach za rzą dów ogro dów. Dział kow cy na sze go
okrę gu i z ogro dów ca łe go kra ju swo je po par cie dla usta -
wy wy ra zi li na li stach po par cia, któ re skie ro wa ne zo sta ły
do Sej mu, Se na tu i Pre zy den ta RP. Jej za pi sy skon sul to -
wa li śmy rów nież z wła dza mi sa mo rzą do wy mi wszyst kich
szcze bli, któ re rów nież jej za pi sy po par ły kie ru jąc w tej
spra wie li sty po par cia i Uchwa ły Rad Gmin i Po wia tów do

wła dzy usta wo daw czej. Na sza dzia łal ność jest na dal
wspie ra na przez sa mo rzą dy wszyst kich szcze bli, któ re od
wie lu lat po wie rza ją nam re ali za cję wie lu swo ich za dań 
– jak or ga ni za cja wy po czyn ku let nie go dla se nio rów i dzie -
ci z gmi ny i ogro dów. In for mu je my Pa na, że na oka zy wa -
ny nam sza cu nek pra co wa ły ogro dy, dział kow cy i dzia -
ła cze spo łecz ni Związ ku od po nad 112 lat. W tym cza sie
wy pra co wa no do bre za sa dy spo łecz ne go za rzą dza nia ogro -
da mi funk cjo nu ją cy mi w Pol skim Związ ku Dział kow ców.
Na si człon ko wie otrzy ma li dział ki na za sa dach do bro wol -
no ści - nikt ni ko go do wzię cia dział ki w ogro dach zrze szo -
nych w Związ ku nie „przy mu szał” jak Pan pi sze w swo im
pi śmie. Po za tym in for mu je my Pa na, że w na szym pań -
stwie funk cjo nu ją od wie lu lat ogro dy zor ga ni zo wa ne
przez in ne pod mio ty np. ogro dy pra cow ni ków la sów pań -
stwo wych.

Sza now ny Pa nie!
Po par cie władz sa mo rzą do wych – Gmin, Po wia tów, któ -

re są wła ści cie la mi grun tów pod ogro da mi dla idei ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, sza cu nek ja ki oka zu ją do na szej
pra cy w ogro dach oraz do ro li Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców – or ga ni za cji spo łecz nej, nie za leż nej i sa mo dziel -
nej  są dla nas waż niej sze niż oce na na szej spo łecz nej
dzia łal no ści do ko na na przez Pa na Urząd na pod sta wie kil -
ku skarg ni ko mu nie zna nych „człon ków” Związ ku. Za rzut
bra ku nad zo ru nad na szą dzia łal no ścią, nad uży cia i nie pra -
wi dło wo ści w na szej pra cy są w na szej oce nie za rzu tem
krzyw dzą cym 100 ty się cy dzia ła czy pra cu ją cych spo łecz -
nie w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i Pol skim
Związ ku Dział kow ców. 

Li czy my, że Pan Mi ni ster In fra struk tu ry nie bę dzie 
w swo jej pra cy kie ro wał się te za mi za war ty mi w Pa na pi -
śmie wo bec na szej usta wy, usza nu je wo lę sa mo rzą dów
gmin i 619 ty się cy dział kow ców, któ rzy pod pi sa li się na li -
stach po par cia dla obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku i nie po zwo li na wpro -
wa dza nie w niej zmian. 

Z po wa ża niem

Okrę go wy Za rząd PZD w Pi le

Pan
dr Jan Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Pi ła, 26 stycz nia 2010 r. 

Pre zes
/-/ Ma rian Pra czyk

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej 
/-/ Bru non Sem rau 

Wi ce pre zes
/-/ inż. Ma ria Fojt
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Sza now ny Pa nie,
Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Prze wod -

ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych i Roz jem czych ROD 
z Okrę gu Pil skie go PZD, po za po zna niu się z Pa na pi smem
znak: RPO -60089H/09/AK z dnia 18 stycz nia 2010 ro ku
skie ro wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry, wy ra ża my swój
pro test w spra wie za war tych w nim tez.

Nie po tra fi my zro zu mieć sen su Pa na wy stą pie nia w spra -
wie od by wa nia wal nych ze brań w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w dru gim ter mi nie, bo wiem na szym zda niem
nie mie ści się to w Pa na kom pe ten cjach.

W swo im pi śmie stwier dza Pan, że przy czyn kiem te go
wy stą pie nia są ja kieś skar gi, ja kiś dział kow ców. Za sta na -
wia nas ja każ to ogrom na mu si być ilość skar żą cych się 
w sto sun ku do po nadmi lio no wej rze szy człon ków na sze go
Związ ku, sko ro zde cy do wał się Pan na to wy stą pie nie.

Za sta na wia my się czy wśród pra cow ni ków kie ro wa ne go
przez Pa na Urzę du nie ma ni ko go, kto by wie dział, że 
w przy pad ku wy stą pie nia ja kiejś skar gi w pierw szym rzę -
dzie na le ży za się gnąć opi nii w or ga ni za cji, któ rej skar żą cy
jest człon kiem?

Wie my, ze in ne or ga ny wła dzy wy ko naw czej sto su ją tą
za sa dę, więc cze mu nie czy nią te go Pa na pra cow ni cy!

Sza now ny Pa nie!
Od po cząt ku ist nie nia na szej spo łecz nej i po za rzą do wej

or ga ni za cji za wsze prze wi dy wa no moż li wość od by wa nia
Wal nych Ze brań ROD, a nie zgro ma dzeń jak pi sze Pan 
w swo im pi śmie, rów nież w dru gim ter mi nie.

Na szym zda niem do pu ścił się Pan nie for tun nej nad in ter -
pre ta cji stwier dza jąc, że skar żą cy w dru gim ter mi nie wi -
dzą źró dło nie pra wi dło wo ści a na wet nad użyć. Za po mniał

Pan, że to wła śnie na Wal nym Ze bra niu ROD – naj wyż -
szym or ga nie Ogro du – za pa da ją de cy zje, co do dal sze go
funk cjo no wa nia ogro du i są to de cy zje po dej mo wa ne 
w spo sób au ten tycz nie de mo kra tycz ny.

Nie moż li wość od by cia Wal ne go Ze bra nia ROD tak że 
w dru gim ter mi nie mo że skut ko wać spa ra li żo wa niem dzia -
łal no ści Ogro du, a ta kiej ewen tu al no ści chy ba Pan nie
chce! Dzi wi nas ten ab sur dal ny za rzut, bo wie my, że są w
Pol sce związ ki i sto wa rzy sze nia, któ re w swo ich re gu la -
mi nach czy sta tu tach ma ją za pis prze wi du ją cy od by wa nie
Wal nych Ze brań w dru gim ter mi nie.

Za sta na wia nas, skąd na gle wzię ła się ta „mi łość” do
kwe stio no wa nia na sze go unor mo wa nia w tej kwe stii!

Sza now ny Pa nie!
Śro do wi sko pil skich dział kow ców nie ro zu mie tak że Pa -

na in ten cji w do ma ga niu się nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go
nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców, sko ro na sza or ga -
ni za cja usta wo wo pod le ga re je stra cji w Kra jo wym Re je -
strze Są do wym. Za re je stro wa nie PZD w KRS, w tym
na sze go Sta tu tu do wo dzi, że sę dzio wie nie zna leź li w nim
ni cze go, co na ru sza ło by po rzą dek praw ny.

Po nad to pra gnie my za uwa żyć, że w art.25 ust. 2 na szej,
pod kre śla my na szej usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, stwier dzo no iż PZD jest
nie za leż ny w wy ko ny wa niu swych za dań i pod le ga tyl ko
usta wom oraz, ze sa mo dziel ność PZD pod le ga ochro nie
są do wej.

Ma my na dzie ję, że na sze zda nie – dzia ła czy spo łecz nych
– bę dzie przez Pa na wy słu cha ne.

Z po wa ża niem
Pre ze si ROD i Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych

i Roz jem czych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
Okrę gu Pil skie go

/-/ 40 pod pi sów

Pre ze si ROD, Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nych i Roz jem czych okrę gu pil skie go

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Pi ła, 26 stycz nia 2010 r.

ROD im. St. Sta szi ca w Pi le

Pan
Jan Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Za po zna łem się z Pa na pi smem (L.dz. RPO -600891-

I/09/AK z 18 stycz nia 2010 r.) skie ro wa nym do Mi ni stra
In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. W imie niu dział kow ców 
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i Za rzą du na sze go ogro du chcia łem przed sta wić na sze sta -
no wi sko.

W ostat nich kil ku la tach Pra wo i Spra wie dli wość roz po -
czę ła kam pa nię wy mie rzo ną w nasz Zwią zek i usta wę 
o ogro dach dział ko wych. Two rzy ła ona róż ne pro jek ty
ustaw o ogro dach dział ko wych. Je den z tych pro jek tów 
w 2009 r. zo stał wpro wa dzo ny pod ob ra dy Sej mu lecz zo -
stał od rzu co ny w pierw szym czy ta niu. Był to pro jekt, po -
dob nie jak po przed nie, nie kon sty tu cyj ny i z ni kim nie kon -
sul to wa ny, zwłasz cza z dział kow ca mi i Związ kiem.

Po mi mo od rzu ce nia te go pro jek tu kam pa nia prze ciw ko
nam kon ty nu owa na jest na dal. Świad czy o tym cha rak ter 
i treść pism NIK dot. kon tro li prze sła nych do na sze go
Związ ku oraz trwa ją ce, bli żej nie okre ślo ne, pra ce w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry. 

Po dob nie oce niam pi smo Pa na skie ro wa ne do Mi ni ster -
stwa In fra struk tu ry, któ re w swo jej tre ści przy łą cza się do
tej kam pa nii. Nie dłu go po opu bli ko wa niu pi sma, w pra sie
uka za ły się ar ty ku ły, nie któ re z nich in spi ro wa ne praw do -
po dob nie przez pra cow ni ków Pa na Urzę du (Rzecz po spo -
li ta, Pra wo co dnia Nr 22 z 27 stycz nia 2010 r. ar ty kuł pt.
„Dział kow cy skar żą się na wszech wła dzę związ ku”), któ -
re w ne ga tyw nym świe tle przed sta wia ją PZD.

Po mi ja jąc treść ca łe go pi sma chciał bym skon cen tro wać
się na wąt ku dot. wal nych ze brań człon ków ogro du. W pi -
śmie stwier dza Pan, że po sta no wie nia sta tu tu i re gu la mi nu
w za kre sie od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie
są źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć. To stwier -
dze nie oparł Pan na licz nych skar gach na dzia ła czy PZD.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku, je stem tak że człon kiem
Okrę go we go Za rzą du PZD w Pi le i peł nię funk cję prze -
wod ni czą ce go ko mi sji ds. skarg. Za pew niam Pa na, że 
w okre sie mo jej ka den cji do na sze go okrę gu nie wpły nę ła
żad na skar ga od dział kow ców, od Kra jo wej Ra dy PZD czy
ja kiej kol wiek in nej in sty tu cji (w tym tak że od Pa na) na nie -
pra wi dło wo ści i nad uży cia w przed mio to wej spra wie.

Mam wąt pli wo ści czy da ne, któ ry mi Pan dys po nu je są na
ty le re pre zen ta tyw ne i spraw dzo ne by sta wiać uogól nio ną
te zę o nie pra wi dło wo ściach w PZD w przed mio to wej spra -
wie.

Bez za pi su dot. dru gie go ter mi nu od by cia wal ne go ze -
bra nia w mo im ogro dzie, a tak że wie lu in nych, nie moż na
by pod jąć żad nych istot nych de cy zji, na stą pił by pa ra liż or -
ga ni za cyj ny.

Dzia ła my zgod nie ze sta tu tem, któ ry zo stał kom plek so -
wo zba da ny i za ak cep to wa ny przez sąd po wszech ny w ra -
mach po stę po wa nia o re je stra cji Związ ku w Kra jo wym
Re je strze Są do wym. Dla te go też dzi wi mnie sta no wi sko
Pa na Rzecz ni ka pod da ją ce w wąt pli wość de cy zję nie za wi -
słe go są du. Uwa żam, że jest to in ge ren cja wy cho dzą ca po -
za za kres Pa na Urzę du.

Koń cząc chcia łem zwró cić uwa gę, że dział kow cy zło ży -
li po nad 600 tys. pod pi sów po par cia dla ist nie nia i funk -
cjo no wa nia na szych ogro dów w ra mach obec nie obo wią-
zu ją cej usta wy. Swo ją wo lę po twier dzi li śmy w cza sie 
I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był
się 14 lip ca 2009 r. w Sa li Kon gre so wej Pa ła cu Kul tu ry 
i Na uki w War sza wie.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes Za rzą du ROD im. St. Sta szi ca w Pi le

/-/ An drzej Kierz kow skiPi ła, 28 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Pan dr Ja nusz Ko cha now ski
War sza wa

Okrę go wy Za rząd Pod kar pac ki PZD w Rze szo wie za -
po znał się z ostat nim pi smem Pa na Rzecz ni ka do Mi ni stra
In fra struk tu ry w spra wie spra wo wa nia usta wo we go nad -
zo ru nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Z przy kro ścią stwier dza my, że po ru szo na w pi śmie kwe -
stia nad zo ru jest tyl ko pre tek stem do wy su wa nia za rzu tów
pod ad re sem Związ ku i je go or ga nów. Wy raź nie wi dać, że
wy stą pie nie Pa na Rzecz ni ka jest ele men tem ko lej nej kam -
pa nii wy mie rzo nej prze ciw ko Związ ko wi i usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Za dzi wia ją ca wy da je się
zbież ność pro wa dzo nej z Mi ni strem ko re spon den cji z kon -
tro lą Naj wyż szej Izby Kon tro li i trwa ją cy mi w re sor cie in -
fra struk tu ry pra ca mi nad zmia ną usta wy o ROD. Naj -

wyż sze zdu mie nie bu dzą ab sur dal ne za rzu ty do ty czą ce od -
by wa nia wal nych ze brań w ogro dach dział ko wych w dru -
gim ter mi nie, któ re rze ko mo sta no wią źró dło nad użyć.
Prze pis ten ist niał od po cząt ku ist nie nia ru chu dział ko we -
go i ni gdy nie wzbu dzał żad nych kon tro wer sji. Co wię cej,
zo stał zba da ny i za ak cep to wa ny przez sąd po wszech ny 
w trak cie re je stra cji PZD w Kra jo wym Re je strze Są do wym.

Uwa ża my, że w na szym kra ju moż na zna leźć wie le przy -
kła dów po waż ne go ła ma nia praw oby wa tel skich, któ ry mi
po wi nien zaj mo wać się or gan po wo ła ny do sta nia na stra -
ży ich prze strze ga nia. Nie do pusz czal ne jest, aby Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich dzia łał na za mó wie nie po wszech nie
zna nej si ły po li tycz nej zmie rza ją cej do li kwi da cji Pol skie -
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go Związ ku Dział kow ców i zaj mo wał się nie ist nie ją cy mi
pro ble ma mi. 

Dzia łal ność Rzecz ni ka zo sta nie przed sta wio na sze rzej
dział kow com pod czas roz po czy na ją cej się nie ba wem kam -
pa nii spra woz daw czo -wy bor czej w ro dzin nych ogro dach

dział ko wych. Je ste śmy prze ko na ni, że spraw dzo ne w prak -
ty ce roz wią za nia po twier dzą sku tecz ność i przy dat ność po -
sta no wień Sta tu tu PZD oraz usta wy o ROD, kwe stio -
no wa nych przez Pa na Rzecz ni ka.

Za OZP PZD w Rze szo wie

OZP Skarb nik OZP
/-/ Jó zef Śnie żek

Rze szów, 26 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Wi ce pre zes OZP 
/-/ Wła dy sław Bie niek

Dy rek tor Biu ra 
/-/ mgr Jan Kut

W na wią za niu do Pa na pi sma z dnia 18.01.2010r. 
Nr RPO -600891-1/09/AK skie ro wa ne go do Mi ni stra In -
fra struk tu ry a do ty czą ce go nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, pra gnie my usto sun ko wać
się do, na szym zda niem, nie traf nych wnio sków wy wie -
dzio nych z rze ko mo licz nych skarg (czy ich?) na dzia łal -
ność PZD a w szcze gól no ści na po sta no wie nia na sze go
Sta tu tu i Re gu la mi nu ROD w za kre sie waż no ści wal nych
ze brań i po dej mo wa nych uchwał w tzw. dru gim ter mi nie.

Przy tak wy so ko roz wi nię tej świa do mo ści na sze go spo -
łe czeń stwa i przy mi lio no wej li czeb no ści człon ków na sze -
go Związ ku za wsze bę dą po je dyn cze skar gi praw dzi we czy
też wy ima gi no wa ne na dzia łal ność or ga nów PZD i na usta -
wę o ROD z 2005 r., Sta tut PZD i Re gu la min ROD. Ja ki
pro cent sta no wią skar gi, ile ich jest w sto sun ku do ilo ści
człon ków i czy sta no wią za gro że nie dla de mo kra cji w kra -
ju lub w PZD Pan te go nie ana li zu je. Moż na są dzić wo bec
te go, że licz ba ta oscy lu je wo kół jed nej dzie sią tej pro mi la
na szych człon ków – cho ciaż Okrę go wy Za rząd Pod la ski
PZD li czą cy oko ło 22.400 człon ków nie otrzy mał bez po -
śred nio od dział kow ców ani też z Pa na biu ra żad nej skar -
gi na ten te mat. Po nad to my śli my w związ ku z tym, że
nie by ły one ba da ne pod wzglę dem za sad no ści i praw dzi -
wo ści.

Na ta kiej pod sta wie nie moż na wy cią gać wnio sków 
o ne ga tyw nej dzia łal no ści Związ ku nie zgod nej z za sa da mi
de mo kra cji.

Gdy by kie ro wać się ta ki mi ka te go ria mi to Rząd RP prze -
stał by dzia łać, bo ne ga tyw ne oce ny je go pra cy prze kra cza -
ją nie je den pro mil, ale kil ka dzie siąt pro cent. I co Pan ro bi
w kie run ku po pra wie nia pra cy Rzą du i po lep sze nia do li
oby wa te li? Wy stę pu je Pan o uka ra nie Mi ni ster Zdro wia za
to, że nie ule gła pa ni ce wy wo ła nej przez AH1N1, kon cer ny
far ma ceu tycz ne i me dia i za osz czę dzi ła nam wszyst kim co
naj mniej kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych.

A co Pan zro bił ze skar gą dział kow ców z Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go im. J. Iwasz kie wi cza w Bia łym sto -
ku. Ogra ni czył się Pan do wy stą pie nia do Pre zy den ta Mia -
sta Bia łe go sto ku o wy ja śnie nie, a po otrzy ma niu od po -
wie dzi uznał to za za ła twie nie spra wy. A tym cza sem ma -
ją tek 390 ro dzin z te go ogro du zgro ma dzo ny przez ćwierć
wie ku na dział ce w po sta ci na nie sień i na sa dzeń zo sta nie
la da dzień znisz czo ny spy cha cza mi i zrów na ny z zie mią
bez ja kiej kol wiek re kom pen sa ty.

W cy to wa nym wy żej pi śmie pod no si Pan za rzut, że od -
by wa nie wal nych ze brań w dru gim ter mi nie jest źró dłem
wie lu nad użyć i znów nie przy ta cza Pan żad nych przy kła -
dów. Ab so lut nie nie moż na zgo dzić się z tym za rzu tem.
Uczest nic two człon ka Związ ku w wal nym ze bra niu jest je -
go pra wem a nie obo wiąz kiem i z te go wzglę du nie ma ad -
mi ni stra cyj ne go środ ka przy mu su do ko rzy sta nia z te go
pra wa. Z te go też wy ni ka in for ma cja na za pro sze niu 
(a trze ba do dać, że każ dy dział ko wiec otrzy mu je za pro sze nie
na wal ne ze bra nie za po śred nic twem pocz ty lub bez po śred -
nio do rąk za po kwi to wa niem) mó wią ca o tym, że uchwa ły
pod ję te na wal nym ze bra niu w II ter mi nie i pod je go nie obec -
ność bę dą waż ne i obo wią zu ją ce wszyst kich człon ków ogro -
du mi mo pod ję cia ich na wet przy bra ku kwo rum.

Na le ży do dać, że w ta kiej sy tu acji to sam dział ko wiec
do ko nu je wy bo ru – pójść na wal ne ze bra nie i oso bi ście
uczest ni czyć w po dej mo wa niu nie raz trud nych de cy zji co
do spraw ogro do wych czy też po zo stać po za na wia sem ży -
cia ogro do we go. Nie przy cho dząc na wal ne ze bra nie go dzi
się więc z fak tem, że to in ni po dej mą za nie go de cy zje
m.in. fi nan so we. Jak wi dać w przy ję tym sys te mie jest wi -
docz na ana lo gia do wy bo rów Pre zy den ta kra ju, po słów 
i se na to rów, pod czas któ rych 50% fre kwen cja nie jest wa -
run kiem ko niecz nym.

W świe tle po wyż szych wy ja śnień war to po sta wić py ta -
nie: na ja kich prze pi sach oparł Pan swój za rzut do ty czą cy



39

II ter mi nu, z ja kie go prze pi su wy ni ka, że jest on wa dli wy.
Czyż by tyl ko z rze ko mych skarg dział kow ców?

Py ta nie to sta wiam z po wo du art. 25 ust. 3 usta wy 
o ROD z 8.07.2005 r., któ ry na ło żył obo wią zek re je stra cji
PZD w Kra jo wym Re je strze Są do wym. Sąd Re jo no wy w
War sza wie po wie lo mie sięcz nej ana li zie Usta wy o ROD 
i Sta tu tu PZD uznał Sta tut za zgod ny z pra wem i wpi sał
PZD do Kra jo we go Re je stru Są do we go, a po nie waż są dy
w na szym kra ju są nie za wi słe na le ży usza no wać je go orze -
cze nie.

Przy ję ty w na szych prze pi sach II ter min nie za gra ża de -
mo kra cji, a do brze spraw dza się w prak ty ce, po nie waż
przy ję cie tyl ko 50% kwo rum spo wo do wa ło by spa ra li żo -
wa nie dzia łal no ści wie lu ogro dów z uwa gi na nie wy star -
cza ją cą fre kwen cję.

Nie moż na zgo dzić się z za rzu tem bra ku nad zo ru nad
dzia łal no ścią PZD, gdyż art. 38 usta wy o ROD okre ślał
wy raź nie, że nad zór ta ki spra wu je Mi ni ster do spraw śro -
do wi ska. Nad zór ten z dniem 15.11.2009 r. zo stał prze su -
nię ty do Mi ni stra In fra struk tu ry. Za rzut jest więc
nie praw dzi wy.

Nie moż na rów nież zgo dzić się ze sty lem in for mo wa nia
opi nii pu blicz nej na stro nie in ter ne to wej RPO sto so wa nym
przez Pa na urzęd ni ków prze ka zu ją cych  do pu blicz nej wia -
do mo ści nie spraw dzo ne, nie zwe ry fi ko wa ne i nie praw dzi -
we in for ma cje. Jest to co naj mniej na gan ne, że by nie użyć
moc niej szych okre śleń. Praw do mów ność, trans pa rent ność
i ety ka obo wią zu je w szcze gól no ści tak sza cow ną in sty tu -
cję jak Rzecz nik Praw Oby wa tel skich.

Po nie waż wy stą pie nie do Mi ni stra In fra struk tu ry, na -
szym zda niem nie za słu gu je na uzna nie, gdyż za wie ra nie -
praw dzi we in for ma cje, a proś ba o wsz czę cie ini cja ty wy
le gi sla cyj nej w ce lu zmia ny usta wy o ROD wpi su je się 
w sze ro ko za kro jo ną ak cję skie ro wa ną prze ciw ko Związ -
ko wi i dział kow com, a pro wa dzo ną przez zna ne nam, lecz
nie ujaw nia ją ce się si ły po li tycz ne. Za mia rem Pań skie go
pi sma jest nie ty le usta no wie nie nad zo ru nad PZD, lecz do -
ko na nie przy tym ob szer nych zmian usta wy o ROD, któ ra
stoi na stra ży ogro dów dział ko wych i praw dział kow ców
wy wo dzą cych się z po nad stu let niej hi sto rii ogrod nic twa
dział ko we go na zie miach pol skich.

Nasz Zwią zek bo ga ty do świad cze niem i prak ty ką wie lu
po ko leń dział kow ców po cząw szy od lat dzie więć dzie sią -
tych dzie więt na ste go wie ku, okre su roz bio rów, od ro dzo -
ne go pań stwa pol skie go, po przez woj ny, okres PRL -u do
dzi siej szej wol nej Pol ski za wsze do brze słu żył lu dziom za -
li cza ją cym się do bied niej szej war stwy spo łecz nej. Peł ni -
my i chce my da lej peł nić tę słu żeb ną ro lę w sto sun ku do
dzi siej szych na szych człon ków i ich ro dzin. Lecz nie ste ty
od dwu dzie stu lat, za miast zaj mo wać się spra wa mi stric te
sta tu to wy mi, mu si my to czyć wal kę o utrzy ma nie Związ ku,
o za cho wa nie na sze go do rob ku.

Z tych wzglę dów zwra ca my się do Pa na o za nie cha nie
dzia łań wy mie rzo nych w PZD i zmie rza ją cych do roz bi cia
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, a bę dą cych w opo zy cji
do wo li dział kow ców po zo sta wie nia Związ ku w spo ko ju 
i nie na ru szal no ści usta wy o ROD, cze mu da li wy raz pra -
wie 620 ty sią ca mi pod pi sów.

Pre zes OZP PZd 
/-/ inż. Wie sław Sa wic kiBia ły stok, 28 stycz nia 2010 r.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Gdań sku

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby uwa tel skich
War sza wa

Sza now ny Pa nie!
Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku po za -

po zna niu się z li stem skie ro wa nym w dniu 18 stycz nia
2010 ro ku, znaj du ją cym się na stro nie in ter ne to wej, do Mi -
ni stra In fra struk tu ry wy ra ża swój sprze ciw wo bec Pa na za -
rzu tów na dzia łal ność na sze go Związ ku, któ ry mi z wła snej
wo li je ste śmy człon ka mi.

Twier dze nie, że nie zbęd nym jest usta le nie wła ści we go
or ga nu ad mi ni stra cyj ne go, do któ re go mógł by Pan kie ro -
wać spra wy czy uwa gi zwią za ne z dzia łal no ścią PZD jest
nie po ro zu mie niem. Ta kie or ga ny w struk tu rze Związ ku ist -
nie ją i są ni mi Kra jo wa Ra da PZD, Kra jo wa Ko mi sja Re -
wi zyj na PZD i Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza PZD, do
któ rych w każ dej chwi li mo że Pan się zwra cać.

Skar żą cy się za wsze po da ją swój ad res i we dług nie go
moż na bez tru du usta lić wła ści wy or gan PZD peł nią cy nad -
zór nad dzia łal no ścią da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej
Związ ku.

Nie ro zu mie my tak że, ja ki zwią zek ma od by wa nie Wal -
nych Ze brań ROD tak że w dru gim ter mi nie z po wsta wa -
niem nie pra wi dło wo ści a na wet nad użyć.

W na szym Związ ku na każ dym szcze blu or ga ni za cyj -
nym i w każ dej jed no st ce or ga ni za cyj nej funk cjo nu ją nie -
za leż ne or ga ny kon tro l ne i roz jem cze – Ko mi sje Re wi -
zyj ne i Roz jem cze. To one sto ją na stra ży prze strze ga nia
pra wa związ ko we go i po wszech nie obo wią zu ją ce go. Czy -
nią to per ma nent nie przez ca ły rok dzia łal no ści skła da jąc
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spra woz da nia wła śnie na Wal nych Ze bra niach ROD czy
to spra woz daw czych czy spra woz daw czo -wy bor czych.

Sza now ny Pa nie!
Od by cie Wal nych Ze brań ROD w dru gim ter mi nie mo -

że na stą pić do pie ro wów czas, gdy speł nio ny zo sta nie wy -
móg za war ty w § 79 i 80 Sta tu tu PZD.

Wal ne Ze bra nie ROD zgod nie z art.28 ust.2 pkt.1 Usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro -
ku i § 74 ust.1 Sta tu tu PZD jest naj wyż szym or ga nem
sa mo rzą du PZD w ROD.

Każ dy czło nek zwy czaj ny z da ne go ROD ma pra wo
uczest ni cze nia w nim. Jest to je go oso bi sta wo la i je go wy -
bór i za pew nia my Pa na, że zde cy do wa na więk szość człon -
ków z te go pra wa ko rzy sta.

W na szych sze re gach są, jak w każ dej spo łecz no ści, rów -
nież i mal kon ten ci, lu dzie nie za do wo le ni ze wszyst kie go,
do szu ku ją cy się we wszyst kim, co ich ota cza lub do ty ka
sa mych wad czy nie pra wi dło wo ści.

Je ste śmy prze ko na ni, że tyl ko ta cy człon ko wie mo gą
kie ro wać swo je skar gi w tym te ma cie do Pa na.

Moż li wość od by wa nia Wal nych Ze brań ROD tak że 
w dru gim ter mi nie ist nie je od za wsze w na szej or ga ni za cji,
a do dat ko wo zna la zło swo je od bi cie w Sta tu cie PZD, któ -

ry zo stał szcze gó ło wo zba da ny przez sąd po wszech ny 
w ra mach re je stra cji Związ ku w Kra jo wym Re je strze Są -
do wym. Tak, więc sko ro nie za wi sły sąd nie do pa trzył się
uchy bień w tej moż li wo ści, to nie zro zu mia łym dla nas jest
Pa na wy stą pie nie.

Z in ter ne to we go prze glą du ist nie ją cych w Pol sce związ -
ków czy sto wa rzy szeń wy ni ka, że ta ki za pis w Sta tu cie PZD
nie jest wy jąt kiem i po sia da go wie le in nych or ga ni za cji.
Lecz z te go po wo du nie pod no si Pan żad nych za rzu tów.

Bar dzo to za sta na wia ją ce i symp to ma tycz ne!

Sza now ny Pa nie!
Wszyst kie istot ne i waż kie de cy zje w tym rów nież fi nan -

so we za pa da ją na Wal nym Ze bra niu ROD. Nie moż ność
od by cia w dru gim ter mi nie mo że skut ko wać do pro wa dze -
niem do swo iste go or ga ni za cyj ne go pa ra li żu Ogro dów, 
a nie jest to chy ba Pa na in ten cją!

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w Gdań sku za bie ra -
jąc głos w przed mio to wej spra wie stwier dza, że obo wią zu -
ją ce usta wo we i sta tu to we unor mo wa nia są po trzeb ne,
sku tecz ne i przy dat ne we wła ści wym funk cjo no wa niu
ROD i nie wi dzi my żad nej po trze by ani uza sad nie nia, aby
to zmie niać.

Z po wa ża niem

Gdańsk, 22 stycz nia 2010 r.

Prze wod ni czą cy
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

Z -ca Prze wod ni czą ce go
/-/ Elż bie ta Se nec ka 

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku 

Sz. P. Dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich!
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców w Gdań sku ob ra du ją ce w dniu 26 stycz nia
2010 r. ze zdzi wie niem przy ję ło do wia do mo ści Pa na wy -
stą pie nie do Mi ni stra In fra struk tu ry, w któ re go ge stii od 
15 li sto pa da 2008 ro ku zna la zły się spra wy do ty czą ce ro -
dzin nych ogro dów. 

Uprzed nie, zgod nie z Usta wą o ROD uchwa lo ne przez
Sejm RP w dniu 8 lip ca 2005 ro ku upraw nie nia nad zor cze
speł niał Mi ni ster Śro do wi ska.

Zmia na pod le gło ści, któ rej Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców ni gdy nie kwe stio no wał i nie by ła z nim kon sul to wa -
na wska zu je, że to nie Zwią zek wy stę po wał o zmia nę
pod le gło ści. Pol ski Zwią zek Dział kow ców dzia ła w opar -
ciu o usta wę z 8.07.2005 r. i opra co wa ny z jej na ka zu Sta -

tut PZD za twier dzo ny przez Sąd i za re je stro wa ny w KRS
oraz Re gu la min Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go.

Dzi wi, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich kwe stio nu je za -
pi sy usta wy i do ku men tów na pod sta wie któ rych dzia ła
Zwią zek i Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, a szcze gól nie od -
by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie i nad zo ru ze
stron władz sa mo rzą do wych nad Pol skim Związ kiem
Dział kow ców, a tym sa mym Ro dzin ny mi Ogro da mi Dział -
ko wy mi.

Pra wo obo wią zu je w Pol sce o sto wa rzy sze niach, okre śla
or gan spra wu ją cy, nad zór nad dzia łal no ścią Związ ku, a za-
tem za rzu ty Pa na Rzecz ni ka uwa ża my za bez przed mio to -
we i wska zu ją ce na in stru men tal ne wy ko rzy sta nie kil ku -
na stu skarg dział kow ców nie zna nych Kra jo wej Ra dzie
Pol skie go Związ ku Dział kow ców o rze ko mo ra żą cych nie -



41

pra wi dło wo ściach i nad uży ciach w Związ ku i ogro dach.
Kwe stia od by wa nia wal nych ze brań w Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych w dru gim ter mi nie jest ure gu lo wa na 
w do ku men tach obo wią zu ją cych w Związ ku i na szym zda -
niem jest pra wi dło wa, ja sna i nie po win na ulec zmia nie,
bo bez tej for mu ły w prze wa ża ją cej więk szo ści ogro dów
ze bra nia nie do cho dzi łyby do skut ku, a tym sa mym na stą -
pił by pa ra liż w dzia łal no ści za rzą dów i funk cjo no wa niu
ogro dów. Ure gu lo wa nia wspo mnia ne wy żej ma ją miej sce
nie tyl ko w Pol skim Związ ku Dział kow ców, ale i w bar dzo
wie lu in nych związ kach i sto wa rzy sze niach dzia ła ją cych
w Pol sce.

W PZD obo wią zu je za pis wy ni ka ją cy ze Sta tu tu; § 78 
„O ter mi nie, miej scu, po rząd ku ob rad wal ne go ze bra nia
Za rząd za wia da mia pi sem nie za po śred nic twem pocz ty lub
do rę cza jąc za wia do mie nie bez po śred nio za po kwi to wa -
niem człon ków zwy czaj nych na co naj mniej 14 dni przed
ter mi nem wal ne go ze bra nia”.

W za wia do mie niu zaś znaj du je się za pis: „Zgod nie 
z § 79 ust. 2 Sta tu tu PZD uchwa ły wal ne go ze bra nia od by -
te go w dru gim ter mi nie, co naj mniej pół go dzi ny póź niej
są waż ne bez wzglę du na licz bę człon ków Związ ku obec -
nych na ze bra niu”. 

Nie ro zu mie my zatem po wo dów, któ re skło ni ły Pa na
Rzecz ni ka wy stą pić do Mi ni stra In fra struk tu ry w przed -
mio to wej spra wie, pod czas, gdy jest ty le pro ble mów 
i spraw w Pań stwie, któ re wy ma ga ły by Pań skie go za an ga -
żo wa nia.

Pa na wy stą pie nie uzna je my ja ko ak ces do tych sił po li -
tycz nych, któ re ma ją na ce lu zmia nę na szej usta wy o ROD
z 8 lip ca 2005 ro ku, któ ra cie szy się po par ciem 619 tys.
dział kow ców co udo ku men to wa li swo imi pod pi sa mi.

Nie zga dza my się ze sta no wi skiem Pa na Rzecz ni ka wy -
ra żo nym w pi śmie do Mi ni stra In fra struk tu ry, któ re wska -
zu je na „maj stro wa nie” przy na szych spra wach bez nas
Pol skich Dział kow ców.

Gdańsk, 27 stycz nia 2010 r.

Pre zes
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Czło nek PZD, Pan Bo gu sław Dą brow ski

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Prze wod ni czą cy
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski

V -ce Prze wod ni czą cy OZ PZD
/-/ Jan Da wi do wicz

Sza now ny Pa nie!
Już raz zwra ca łem się do Pa na z proś bą o pod ję cie in ter -

wen cji, któ ra oka za ła się życz li wa dla człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Po za po zna niu się z tre ścią Pa na li stu do Mi ni stra In fra -
struk tu ry, opu bli ko wa ne go na stro nie in ter ne to wej RPO,
tym ra zem zwra cam się z za py ta niem, skąd u Pa na ta ka na -
gła i dla mnie nie zro zu mia ła zmia na w na sta wie niu do mo -
je go Związ ku.

Od kie dy pa mię tam, a człon kiem PZD nie je stem od
wczo raj, Wal ne Ze bra nia w mo im Ogro dzie za wsze moż -
na by ło od by wać rów nież w dru gim ter mi nie. To roz wią -
za nie jest bar dzo za sad ne, bo wiem od by cie Wal ne go
Ze bra nia ROD w pierw szym ter mi nie czę sto jest nie moż -
li we ze wzglę du na zbyt ni ską fre kwen cję, głów nie z po -
wo du trud no ści ko mu ni ka cyj nych w do tar ciu człon ków do
miej sca od by wa nia te goż ze bra nia.

Gdy by w ure gu lo wa niach nie by ło za pi su o moż li wo ści
od by cia ze bra nia w dru gim ter mi nie, to w mo im Ogro dzie,
jak i w wie lu, wie lu in nych nie moż na by od być prze wi -
dzia ne go prze pi sa mi związ ko wy mi Wal ne go Ze bra nia.

Do tej po ry ta ki re gu la mi no wy za pis, Sza now ny Pa nie,
ni ko mu nie prze szka dzał!

Sza now ny Pa nie!
Od no szę wra że nie, że zo stał Pan wy ko rzy sta ny w ce lach

stric te po li tycz nych. Czyż by bra ko wa ło Pa nu te ma tów,
któ ry mi Urząd przez Pa na spra wo wa ny wi nien się za jąć?
Czy w na szym kra ju nie ma już przy pad ków ła ma nia wol -
no ści i praw oby wa tel skich? Czy apel oby wa te li -dział kow -
ców wy ra ża ny 619 tys. pod pi sów w obro nie usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku tak trud -
no za uwa żyć i do ce nić?

Stąd trud no mi zro zu mieć Pa na fak tycz ny apel skie ro -
wa ny do mi ni stra kon sty tu cyj ne go o zmia nę na szej do brej,
spraw dzo nej i ak cep to wa nej usta wy o ROD! Apel, któ re -
go pod ło żem są ja kieś, bli żej nie okre ślo ne skar gi do ty czą -
ce za strze żeń, co do za sad no ści i słusz no ści od by wa nia
Wal nych Ze brań ROD w dru gim ter mi nie.

Gdy by ta ki apel po cho dził od ja kie goś sfru stro wa ne go,
by łe go pseu do dzia ła cza lub z krę gu tzw. sto wa rzy szeń
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ogro do wych, to mógł bym to jesz cze zro zu mieć. Lecz ta ki
apel for mu łu je Rzecz nik Praw Oby wa tel skich!

Z Pa na pi sma tchnie trud ny do zro zu mie nia brak zna jo -
mo ści re aliów dzia łal no ści na szych Ogro dów w dzie dzi -
nie od by wa nia Wal nych Ze brań Spra woz daw czych czy
Wal nych Ze brań Spra woz daw czo -Wy bor czych! Kto, jak
kto, ale Pan sy gnu jąc wła snym pod pi sem pi smo do Mi ni -

stra In fra struk tu ry, mógł by do głęb nie prze ana li zo wać za -
sad ność tych, rze ko mo, licz nych skarg.

Do kła da nie do te go za ło że nia, że od by wa nie Wal nych
Ze brań ROD w dru gim ter mi nie mo że być źró dłem ja kiś
nie pra wi dło wo ści i o zgro zo nad użyć jest po pro stu ab sur -
dal ne i nie upraw nio ne.

Z po wa ża niem
Czło nek zwy czaj ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców

/-/ mgr Bo gu sław Dą brow ski
Gdy nia, 23 stycz nia 2010 r. 

ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni 

Sza now ny Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Sza now ny Pa nie!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. kmdr

ppor. Ja na Gru dziń skie go wraz z Ko mi sją Re wi zyj ną 
i Roz jem czą ROD w Gdy ni po szcze gó ło wej ana li zie, za -
miesz czo ne go na stro nie in ter ne to wej RPO, pi sma RPO -
-600891-I/09/AK z 18.01.2010 r. skie ro wa ne go przez Pa na
do Mi ni stra In fra struk tu ry wy ra ża ją zdzi wie nie i dez apro -
ba tę dla tre ści w nim za war tych.

Do ma ga się Pan usta no wie nia upraw nio ne go or ga nu
pań stwa ce lem nad zo ru nad PZD. Dla upraw do po dob nie -
nia swe go żą da nia po sił ku je się po noć wpły wa ją cy mi do
Pa na licz ny mi skar ga mi na dzia łal ność Związ ku i przy ta -
cza jąc ab sur dal ny za rzut o moż li wo ści od by wa nia Wal -
nych Ze brań ROD rów nież w dru gim ter mi nie. 

Za po mi na Pan, że zgod nie z art. 28 ust. 2 pkt.1 Usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku
to Wal ne Ze bra nie jest naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du
PZD w ROD. Ten usta wo wy za pis zo stał po twier dzo ny 
w § 74 ust. 1 w na szym Sta tu cie Związ ku, za re je stro wa -
nym w KRS.

Praw ne umoż li wie nie od by wa nia Wal nych Ze brań ROD
tak że w dru gim ter mi nie znaj du je się też w za pi sach § 79
i 80 Sta tu tu PZD za wie ra ją cych po nad to ob ostrze nia wa -
run ku ją ce moż li wość za sto so wa nia te go ter mi nu.

Wy ra ża my swo je zdzi wie nie tym bar dziej, że wie my iż
ta ką moż li wość prze wi du ją rów nież sta tu ty i re gu la mi ny
wie lu in nych związ ków czy sto wa rzy szeń dzia ła ją cych 
w Pol sce!

W na szym Sta tu cie w § 82 i 84 enu me ra tyw nie wy mie -
nio no kom pe ten cje te go naj wyż sze go or ga nu sa mo rzą du
PZD w ROD.

Pra gnie my za uwa żyć, że każ dy czło nek PZD z na sze go
i każ de go in ne go ROD ma nie zby wal ne pra wo uczest ni -
cze nia w Wal nym Ze bra niu za gwa ran to wa ne Sta tu tem

Związ ku. Tyl ko od nie go za le ży czy bę dzie brać udział 
w ob ra dach te go ze bra nia, w cza sie, któ re go spo łecz ność
dział ko wa de cy du je o przy szło ści swe go ogro du tak w za -
kre sie fi nan sów jak i in nych spraw wa run ku ją cych w ogó -
le dzia łal ność ROD.

Nie praw dą jest, że ma ła gru pa człon ków jest de cy den -
tem po dej mo wa nia zo bo wią zań fi nan so wych obo wią zu -
ją cych wszyst kich człon ków Ogro du. Ta kie de cy zje
po dej mu ją ci, któ rym za le ży na wła ści wym i sku tecz nym
funk cjo no wa niu Ogro du, ci, któ rzy chcą po świę cić swój
czas dla do bra in nych. De cy zje, któ re są po dej mo wa ne
pod le ga ją do głęb nej ana li zie pod wzglę dem ich ce lo wo -
ści i le gal no ści oraz uwzględ nia ją sy tu ację ma te rial ną
człon ków.

Sza now ny Pa nie!
Nie zro zu mia łym i ab sur dal nym dla nas jest wy wo dze -

nie z od by wa nia Wal ne go Ze bra nia ROD w dru gim ter mi -
nie, wnio sku o po wsta wa niu nie pra wi dło wo ści i na wet
nad użyć tak jak to po noć wy ni ka ze skarg.

Pra gnie my za uwa żyć, że wszel ka dzia łal ność Za rzą du
ROD pod le ga sta łej kon tro li wy ko ny wa nej przez nie za leż -
ny or gan, ja kim jest Ko mi sja Re wi zyj na ROD. Wy ni ki tych
kon tro li są przed sta wia ne na każ dym Wal nym Ze bra niu
Spra woz daw czym każ de go ro ku za rok ubie gły. W bie żą -
cym 2010 ro ku od bę dzie my Wal ne Ze bra nie Spra woz daw -
czo -Wy bor cze ROD, bo wiem koń czy się ka den cja sta tu t-
o wych or ga nów Ogro du i na tym ze bra niu tak że Ko mi sja
Re wi zyj na ROD przed sta wi wy ni ki swych kon tro li dzia łal -
no ści Ogro du w okre sie mi ja ją cej ka den cji. 

Nasz głos w przed mio to wej spra wie pro si my trak to wać,
ja ko au ten tycz ną oce nę sku tecz no ści i przy dat no ści po sta -
no wień prze pi sów nas obo wią zu ją cych, bo wiem spraw -
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dza ją się one od wie lu, wie lu lat w dzia łal no ści Ogro du.
Nie ro zu mie my po wo dów, któ re skło ni ły Pa na do za bra -
nia gło su w tej spra wie. Od bie ra my to, ja ko po li tycz ny apel
o zmia nę na szej, spraw dzo nej w co dzien nej dzia łal no ści,
Usta wy o ROD z 2005 ro ku. Pra gnie my za pew nić, że spo -
łecz ność dział ko wa na sze go Ogro du jak i w ty sią cach in -
nych nie zgo dzi się na ko lej ne, ni ko mu nie po trzeb ne

„maj stro wa nie” przy na szej Usta wie.  Usta wie, któ ra cie -
szy się po wszech nym po par ciem, cze go do wo dem  jest 619
tys. pod pi sów zło żo nych przez dział kow ców w obro nie tej
usta wy.

Za da je my so bie też py ta nie – czy za bra kło Pa nu pro ble -
mów, któ ry mi wi nien zaj mo wać się Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich?

Z po wa ża niem

Gdy nia, 24 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Su dec ki PZD w Szczaw nie Zdro ju

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich RP
War sza wa 

Pre zes Za rzą du ROD
/-/ Jó zef Ma twies 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD 
/-/ Cze sław Ku czyń ski 

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej ROD
/-/ Bo gu sław Dą brow ski 

W związ ku z pi smem Pa na z dnia 18 stycz nia 2010 r.
skie ro wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie pod ję -
cia dzia łań ma ją cych na ce lu usta le nie or ga nu wła dzy pu -
blicz nej spra wu ją ce go nad zór nad Pol skim Związ kiem
Dział kow ców, zwa nym da lej PZD – ni niej szym Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Szczaw nie Zdro ju przed sta wia Pa nu swo -
je sta no wi sko, a mia no wi cie:

Nikt in ny, gdyż tyl ko człon ko wie PZD, a więc sa mi
dział kow cy na pod sta wie art. 29 ust. l usta wy z dnia 8 lip -
ca 2005 r. /Dz.U. Nr 169, póz. 1419 z późn,zm./ uchwa li li
sta tut PZD oraz na pod sta wie § 150 ust. 2 sta tu tu PZD
uchwa li li re gu la min Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go.
Za tem z wo li dział kow ców – człon ków PZD w sta tu cie 
i w re gu la mi nie uchwa lo no m.in. o zwo ły wa niu i od by wa -
niu się wal nych ze brań ogro du w pierw szym, bądź w dru -
gim ter mi nie. To nikt in ny, jak sa mi dział kow cy uchwa la jąc
sta tut i re gu la min mie li świa do mość te go, że de cy zja 
o uczest nic twie w wal nym ze bra niu bę dzie na le ża ła wy łącz -
nie do dział kow ca bez wzglę du na to, czy ów dru gi ter min
na stą pi pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie roz po czę cia
wal ne go ze bra nia, czy po upły wie np. jed ne go mie sią ca.

Uchwa la jąc ta kie roz wią za nie od no szą ce się do od by cia
wal ne go ze bra nia w dru gim ter mi nie dział kow cy mie li tak -
że na uwa dze kosz ty zwią za ne z po now nym wy sy ła niem
za wia do mień, któ re w kon se kwen cji mu sie li by po nieść
rów nież ci, któ rzy przy by li na wal ne ze bra nie w pierw -
szym ter mi nie.

Za uwa żyć przy tym na le ży, że na dłu go przed obec nie
obo wią zu ją cą usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
funk cjo no wa ły prze pi sy związ ko we ty czą ce się zwo ły wa -
nia i od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie, tj. pół
go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie roz po czę cia te go ze bra -
nia. Jak do tej po ry do or ga nów PZD nie wpły wa ły skar gi
od dział kow ców mó wią ce o tym, że po wyż sze ure gu lo wa -
nia sta tu to we i re gu la mi no we są źró dłem wie lu nie pra wi -
dło wo ści i nad użyć oraz ze zwa la ją cych na po dej mo wa nie
zo bo wią zań fi nan so wych przez wal ne ze bra nia, w któ rych
uczest ni czy ma ła gru pa człon ków PZD.

Je śli ta kie skar gi wpły wa ją do Pa na Rzecz ni ka, to naj -
praw do po dob niej po cho dzą one od osób, któ re w tych 
ze bra niach nie uczest ni czą, nie in te re su je ich ży cie 
w Związ ku, a „ak ty wi zu ją się” do pie ro po po wzię ciu wia -
do mo ści o uchwa łach pod ję tych na wal nym ze bra niu,
zwłasz cza, o uchwa łach ro dzą cych ja kieś skut ki fi nan so we.

W oce nie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Su dec kie go
PZD pi smo Pa na Rzecz ni ka skie ro wa ne do Mi ni stra In fra -
struk tu ry w spra wie usta le nia or ga nu wła dzy pu blicz nej
spra wu ją ce go nad zór nad PZD po zo sta je w sprzecz no ści 
z art. 25 ust. 1 i 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych.

W art. 25 ust. l tej usta wy stwier dzo no, że PZD jest ogól -
no pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną
po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów
swo ich człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, na to miast w ust. 2
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stwier dzo no, że sa mo dziel ność PZD pod le ga ochro nie są -
do wej. Za pis ten, w oce nie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą -
du Su dec kie go PZD, jest kon se kwen cją nada nia PZD
od ręb nej oso bo wo ści praw nej, co jest jed no znacz ne z przy -
zna niem mu au to no mii i sa mo dziel no ści w dzia ła niu, pod -
le ga ją cych ochro nie przed in ge ren cją ze stro ny władz
pu blicz nych.

Po nad to za pis w art. 25 ust. 3 po wo ła nej wy żej usta wy
spo wo do wał re je stra cję PZD w Kra jo wym Re je strze Są -
do wym, co ozna cza, że to je dy nie nie za wi sły Sąd oce nia
zgod ność z obo wią zu ją cym pra wem na sze go związ ko we -
go do ku men tu, ja kim jest sta tut. Re je stra cja PZD w Kra jo -
wym Re je strze Są do wym ozna cza też peł ną jaw ność
dzia ła nia Związ ku.

Nie moż na się tak że zgo dzić z po glą dem Pa na Rzecz ni -
ka wy ra żo nym w przed mio to wym pi śmie, że cyt. „w mo -
im prze ko na niu w wa run kach de mo kra tycz ne go pań stwa
praw ne go nie po wi nien, bo wiem funk cjo no wać - re ali zu -
ją cy istot ne funk cje pu blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie
przy mu so wo ści wszyst kich pol skich dział kow ców - pod -
miot, któ ry nie pod le ga ja kie mu kol wiek nad zo ro wi”, po -
nie waż po gląd ten stoi w ra żą cej sprzecz no ści z obo wią-
zu ją cym pra wem, po nie waż:

– w na szym de mo kra tycz nym pań stwie pra wa ża den
prze pis nie nadał Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców sta -
tu su wła dzy pu blicz nej, a tyl ko ta mo że re ali zo wać funk -
cje pu blicz ne,

– Pol ski Zwią zek Dział kow ców zrze sza tych dział kow -

ców, któ rzy chcą do nie go przy stą pić, a nie na za sa dzie
przy mu so wo ści,

– po gląd o przy mu so wo ści jest fał szy wy gdyż usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie wy klu cza two -

rze nia ogro dów dział ko wych przez in ne niż PZD pod mio -
ty, co tak że wy ni ka z usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo-
ścia mi i ta kie ogro dy po za PZD w Pol sce funk cjo nu ją i zrze -
sza ją swo ich człon ków na in nych niż w PZD za sa dach,

– usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych do ty czy
szcze gól ne go ro dza ju ogro dów tj. ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, któ re są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz -
nej, peł nią cy mi też słu żeb ną ro lę wo bec po zo sta łych oby -
wa te li /nie bę dą cych człon ka mi PZD/, np., ja ko te re ny
zie lo ne w mia stach.

W tym sta nie praw nym nie do przy ję cia jest, aby dla re -
ali za cji „mi tu” Pa na Rzecz ni ka, iż PZD peł ni istot ne funk -
cje pu blicz ne i zrze sza przy mu so wo wszyst kich pol skich
dział kow ców, usta no wio ny zo stał or gan wła dzy pu blicz nej
spra wu ją cy nad zór nad PZD. Po nad to za uwa żyć wy pa da,
że usta no wie nie ta kie go nad zo ru, a więc do pusz cze nie in -
ge ren cji w dzia łal ność PZD na dro dze ad mi ni stra cyj nej, po -
zo sta wa ło by w ra żą cej sprzecz no ści z usta wo wo przy zna ną
sa mo dziel no ścią PZD, któ ra pod le ga ochro nie są do wej.

W tej sy tu acji, na le ży stwier dzić, że ar gu men ta cja za war -
ta w pi śmie Pa na skie ro wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry,
jak i we wcze śniej szych pi smach Pa na w tym kie ro wa nych
do Pre zy den ta Mia sta War sza wy, nie ma ją ca opar cia w obo -
wią zu ją cym pra wie – ma cha rak ter po li tycz ny.

Pre zes OZS PZD 
/-/ Win cen ty Ku lik

Szczaw no Zdrój, 26 stycz nia 2010 r.

Se kre tarz OZS PZD
/-/ mgr Ma ria Klim ków

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Szcze ci nie wy ra ża swo je głę bo kie za nie -
po ko je nie po sta wą Pa na upu blicz nio ną na stro nie in ter ne -
to wej Rzecz ni ka Pra wa Oby wa tel skich.

Pod da wa nie ana li zie za pi su Sta tu tu PZD, do ty czą ce go
od by wa nia w dru gim ter mi nie wal nych ze brań człon ków
Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go jest wy raź nym symp -
to mem zmie rza nia do pod wa że nia ra cjo nal no ści, przy ję -
tych w dłu go trwa łej prak ty ce funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych i głę bo ko prze ana li zo wa nych przez sąd re je -
stro wy, za pi sów sta tu to wych.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we rzą dzo ne są do brym pra -
wem i re gu ła mi de mo kra tycz ny mi, ile nie ma na dzień dzi -
siej szy ide al ne go roz wią za nia, któ re za pew nia ło by
nie zbęd ne kwo rum w pierw szym ter mi nie, a ko niecz ne do
pod ję cia uchwał po zwa la ją cych na nor mal ne funk cjo no -
wa nie ży cie ogro du.

Je że li fre kwen cja speł nia wa ru nek obec no ści po nad
50% człon ków ROD ze bra nie od by wa się pierw szym ter -
mi nie. Ta kie przy pad ki są no to wa ne.

Dział kow ca po mi mo in dy wi du al ne go po wia do mie nia,
co jest dość cha rak te ry stycz nym ewe ne men tem w ska li

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie

Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
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kra ju, nikt nie zmu si do uczest nic twa w ze bra niu. Gdy 
z wła snej wo li nie uczest ni czy, nie mo że, więc mieć pre -
ten sji, że pod ję te uchwa ły w dru gim ter mi nie przez mniej -
szość człon ków ROD obo wią zu ją wszyst kich. Nie ma w
tym żad nej ma ni pu la cji, i je że li z te go ty tu łu są ja kie kol -
wiek skar gi kie ro wa ne do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
to z pew no ścią po cho dzą one od osób nie zna ją cych isto -
ty spra wy, a czę sto ma ją cych in ne ce le do osią gnię cia. Ta -
kie przy pad ki skarg po win ny być nam zna ne i po win ny

być za ła twia ne w try bie ogól nie przy ję tym. Dzi wi nas po -
sta wa po wąt pie wa ją ca w brak nad zo ru nad na szą or ga ni -
za cją mi mo tak czy tel nej sy tu acji za pi sa nej w usta wach 
i sta tu cie PZD.

Za pi sy sta tu tu PZD za pew niają peł ną de mo kra cje i sa -
mo rząd ność w ogro dach dział ko wych. Nad zór nad PZD
jest spra wo wa ny. Usta wa jest do bra i bę dzie my jej bro nić.

W za łą cze niu przed kła da my jed no cze śnie uchwa łę
Okrę go we go Za rzą du PZD z dnia 8.12.2009 r.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Człon ko wie Pre zy dium OZ

UCHWA ŁA Nr 5/X/2009
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Szcze ci nie

z dnia 18.12.2009 ro ku
w spra wie po kon gre so we go dzia ła nia w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

Ze bra ni na wspól nym po sie dze niu człon ko wie Za rzą du,
Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Ko mi sji Roz jem czej szcze ciń -
skie go Okrę gu PZD, wy ra ża my za nie po ko je nie in for ma -
cja mi, iż nie speł na po sze ściu mie sią cach od chwi li, gdy
za koń czył ob ra dy I Kon gres PZD, któ ry wy po wie dział się
jed no znacz nie za nie zmie nia niem usta wy o ROD a po je -
go ob ra dach Sejm RP, w pierw szym czy ta niu od rzu cił po -
my sły usta wo we Po słów PiS, zdą ża ją ce do zmian usta wy,
zno wu pro wa dzo ne są dzia ła nia zmie rza ją ce do bli żej nie -
okre ślo nych zmian w za kre sie funk cjo no wa nia ogro dów
dział ko wych i PZD.

Na I Kon gre sie PZD w War sza wie, że stro ny za pro szo -
nych Po słów pa da ły za pew nie nia, że ogro dy mo gą roz wi -
jać się swo bod nie, nie tra cąc sił i środ ków na cią głe
zma ga nie się z no wy mi po my sła mi, że mo gą do sko na lić
dzia ła nia w wy peł nia niu spo łecz nej ro li, do ja kiej zo sta ły
po wo ła ne od po cząt ku swo je go ist nie nia.

Nie zro zu mia łym są, więc pro wa dzo ne pra ce bez kon -
sul ta cji ze Związ kiem tj. z tym pod mio tem, któ ry naj le -
piej zna spe cy fi kę ogro dów dział ko wych.

Oba wia my się, że opra co wa ne zo sta ną okre ślo ne do ku -
men ty o groź nych skut kach dla spo łecz no ści dział kow -
ców. Dla cze go tak trak to wa na jest mi lio no wa or ga ni za cja
PZD? Dla cze go ma my cią gle żyć w nie pew no ści o ju tro
dla ogro dów?

Nie mo że my być w ta kiej sy tu acji bier ni. Ma my pra wo
do ma gać się jaw no ści i praw dy o tym, co dzie je się wo kół
ogro dów dział ko wych.

Jest wie le spraw do za ła twie nia, ta kich jak ure gu lo wa -
nie sta nów praw nych wszyst kich ogro dów, jak ja sne okre -
śle nie ich przy szło ści w pla nach roz wo jo wych Gmin, jak
li kwi da cja pa to lo gicz nych zja wisk zwią za nych z bie dą,

prze ja wia ją cej się w wy ko rzy sta niu al tan do za miesz ki -
wa nia. 

Na po wyż sze dzia ła nia nie star cza cza su, ani środ ków
przy bra ku sta bi li za cji, cią głe go nie po ko ju i prób zmia ny
prze pi sów usta wo wych o ogro dach dział ko wych.

W ak tu al nej sy tu acji wszy scy uczest ni cy po sie dze nia
uwa ża my za ko niecz ne: 

– śle dze nie roz wo ju sy tu acji w oma wia nym te ma cie.
Ana li zo wa nie zja wi ska i po dej mo wa nie dzia łań dla zna le -
zie nia me tod nie do pusz cze nia do zmian usta wo wych, któ -
re mo gły by za gro zić ist nie niu i roz wo jo wi ogrod nic twa
dział ko we go,

– umac nia nie jed no ści ca łej wiel kiej ro dzi ny dział ko wej
przez for mu ło wa nie ja snych ce lów i me tod obro ny ogro -
dów oraz ak ty wi zo wa nie dział kow ców do wal ki o za cho -
wa nie bo ga te go do rob ku na sze go ru chu spo łecz ne go,

– zwra ca nia się do władz pań stwo wych o jed no znacz ne
okre śle nie sy tu acji ogro dów dział ko wych i ich przy szło ści,

– pod je cie nie zwłocz nie wszyst kich zde cy do wa nych
dzia łań zmie rza ją cych do po pra wy sta nu za go spo da ro wa -
nia ogro dów dział ko wych zgod nie z pra wem oraz po -
mniej sza nia skut ków wy ni ka ją cych z ist nie ją cych nie pra-
wi dło wo ści – sa mo wo li bu dow la nych i za miesz ki wa nia
w al ta nach,

– wcie la nie w ży cie po sta no wień VIII Zjaz du de le ga -
tów PZD oraz do ku men tów I Kon gre su PZD w obro nie
ogro dów,

– udzie le nia peł ne go po par cia dla or ga nów sta tu to wych
szcze bla kra jo we go do zde cy do wa ne go wy stę po wa nia 
w obro nie ra cji mi lio no wej or ga ni za cji PZD.

Uchwa łę ni niej szą kie ru je my do Mar szał ka Sej mu RP
oraz Mi ni stra In fra struk tu ry.

Pre zes
/-/ mgr Ta de usz Ja rzę bak

Se kre tarz
/-/ inż. Edward Gra bow ski



46

Po za po zna niu się z tre ścią pi sma skie ro wa ne go przez
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu -
ry, a po da ne go do pu blicz nej wia do mo ści po przez za -
miesz cze nie na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej RPO,
Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD wy ra ża zdzi wie nie i kon -
ster na cję, że te go ro dza ju tekst ma sta no wić wy kład nię
dal szych dzia łań po dej mo wa nych za rów no przez Biu ro
RPO jak i or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej tj. Mi ni ster -
stwo In fra struk tu ry. Kwe stio no wa nie pra wo moc nych za -
pi sów w pod sta wo wych do ku men tach praw nych, re gu-
lu ją cych dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców, tj.
Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD w opar ciu o jed nost ko we
skar gi osób, bez wy ja śnie nia przy czyn tych skarg, wska -
zu je jed no znacz nie na pod ję cie dzia łań w za ło że niu
sprzecz nych z ro lą przy pi sa ną Rzecz ni ko wi Praw Oby wa -
tel skich w de mo kra tycz nym spo łe czeń stwie. Wal ne ze bra -
nia w „dru gim ter mi nie” od by wa ne są nie tyl ko w PZD,
sze reg or ga ni za cji sto su je to roz wią za nie z uwa gi na trud -
no ści zwią za ne z uzy ska niem qu orum umoż li wia ją ce go
przy ję cie sto sow nych uchwał. Na le ży pod kre ślić, że za -
wia do mie nia o ter mi nie i po rząd ku dzien nym ze brań do -
star cza ne są do za in te re so wa nych z od po wied nim wy -
prze dze niem cza so wym, po nad to ze bra nia od by wa ją się
co ro ku - są sta łym ele men tem funk cjo no wa nia ogro dów,
za tem brak jest ja kich kol wiek pod staw do stwier dze nia,
że do cho dzi do sta tu to wych ogra ni czeń wpły wa ją cych na
moż li wość uczest ni cze nia w ze bra niu. Jest to za tem pra -
wo z któ re go każ dy dział ko wiec po wi nien ko rzy stać, a że
tak się nie dzie je - to in ny, bar dziej skom pli ko wa ny pro -
blem, wy ni ka ją cy z za cho wań spo łecz nych, a nie uwa run -
ko wań praw nych i „nad zór” żad nej struk tu ry pań stwo wej

nic tu nie zmie ni. Fre kwen cja na wal nych ze bra niach 
w PZD, a tak że in nych or ga ni za cji nie od bie ga za sad ni -
czo od fre kwen cji wy bor czej, czy za tem spo łe czeń stwo
też po win no być ob ję te „nad zo rem”, bo nie ko rzy sta ze
swo ich praw? Py ta nie tyl ko po zor nie jest re to rycz ne, po -
nie waż na tych miast na su wa się na stęp ne – jak in sty tu cja,
któ rej ce lem nad rzęd nym jest ochro na praw oby wa tel -
skich mo że su ge ro wać roz wią za nia któ re tej idei za prze -
cza ją? Po dob ne py ta nia moż na by mno żyć, ale nie to jest
głów nym ce lem na sze go wy stą pie nia – z ubo le wa niem
stwier dza my, że list Pa na Rzecz ni ka jest za wo alo wa ną for -
mą ko lej ne go ata ku na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, je -
go struk tu ry i bez i mien ną, wie lo ty sięcz ną rze szę dzia ła czy
spo łecz nych jak rów nież zwy kłych dział kow ców, któ rzy
wbrew opi niom za war tym w tek ście, w ze bra niach uczest -
ni czą, po dej mu ją uchwa ły umoż li wia ją ce nor mal ne funk -
cjo no wa nie ogro dów i nie do pa tru ją się w przy ję tych
roz wią za niach sta tu to wych żad nych za gro żeń dla swo ich,
oso bi stych swo bód oby wa tel skich. Naj wy raź niej ro zu mie -
ją co zna czy sło wo „de mo kra cja”. A ozna cza ono rów nież,
że je że li wy stę pu je się w imie niu rze ko mo „po krzyw dzo -
nej” gru py człon ków ja kiejś or ga ni za cji, to wy pa da przy -
naj mniej spraw dzić, czy za rzu ty tej gru py są za sad ne i na
ile są zgod ne z od czu cia mi ogó łu. Szko da, że tak się nie
sta ło tym ra zem. Ocze ku je my za tem, że Pan Rzecz nik po -
dej mie pró bę obiek tyw ne go spoj rze nia na pro ble my na -
sze go śro do wi ska, z za ło że niem, że ruch ogrod nic twa
dział ko we go w na szym kra ju nie jest zja wi skiem mar gi -
nal nym, lecz trwa łym do rob kiem wie lu po ko leń, moc no
za ko rze nio nym w świa do mo ści spo łecz nej.

Z wy ra za mi sza cun ku! 
Kie row nic two, człon ko wie i sym pa ty cy Okrę go we go

Za rzą du Ślą skie go PZD

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

Biu ro Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich 
Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski 
War sza wa

Ka to wi ce, 26 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski, De le ga tu ra Re jo no wa w Cho rzo wie

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

W związ ku z Pań skim pi smem z dnia 18 stycz nia 2010 r.
skie ro wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie Sta tu -
tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców i Re gu la mi nu Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, De le ga tu ra Re jo no wa
OZ Śl. w Cho rzo wie pra gnie wy ra zić swo je za nie po ko je -

nie i za ra zem obu rze nie, że te go ro dza ju wy stą pie nie mia -
ło miej sce bez kon sul ta cji z przed sta wi cie la mi pol skich
dział kow ców. Po wo łu je się Pan na licz ne skar gi na dzia -
łal ność PZD do ty czą ce nie pra wi dło wo ści i nad użyć wy ni -
ka ją cych z po dej mo wa nia uchwał w dru gich ter mi nach
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wal nych ze brań w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Uwa ża my, że Pań skie oskar że nia są nie słusz ne, gdyż ni -
gdy nie spo tka li śmy się z ta ki mi za rzu ta mi ze stro ny dział -
kow ców, a ewen tu al ne skar gi do ty czą zwy kłych uchy bień,
któ re na bie żą co wy ja śnia my. Od by wa nie wal nych ze brań
w dru gim ter mi nie wy ni ka z ma łej fre kwen cji, a pro blem
ten do ty ka ca łe go spo łe czeń stwa i wie lu or ga ni za cji sto su -
je tę moż li wość.

Wal ne ze bra nia mo gą od by wać się w dru gim ter mi nie,
o ile o ze bra niu po wia do mio no człon ków i po uczo no ich,
że uchwa ły za war te w dru gim ter mi nie są waż ne i obo -
wią zu ją wszyst kich człon ków bez wzglę du na licz bę obec -
nych na ze bra niu. Prze pis ten wy ni ka ze sta tu tu PZD, 
a za tem każ dy czło nek PZD ma wie dzę na te mat spo so bu
po dej mo wa nia uchwał i kon se kwen cji nie obec no ści na
wal nych ze bra niach.

Na le ży zwró cić rów nież uwa gę, że kwe stio no wa ny przez
Pa na prze pis jest czę ścią skła do wą Re gu la mi nu ROD, któ -
ry zo stał ca ło ścio wo zba da ny i za ak cep to wa ny przez sąd
po wszech ny w ra mach pro ce du ry re je stra cji Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Nie zro zu mia łe jest sta wia nie za -

rzu tów wo bec po sta no wień, co, do któ rych na wet sąd nie
miał żad nych za strze żeń. Na le ża ło by, bo wiem wziąć pod
uwa gę obo wią zu ją cą za sa dę, że z de cy zja mi są du się nie
dys ku tu je. Pa na wy stą pie nie jest ni czym in nym jak ko lej -
nym eta pem wal ki z Pol skim Związ kiem Dział kow ców
oraz sa my mi użyt kow ni ka mi dzia łek ro dzin nych. Wnio -
sek ten wy ni ka, bo wiem jed no znacz nie z fak tu, iż kwe stio -
nu je Pan je dy nie re gu la cje obo wią zu ją ce w Związ ku,
za cho wa nie kon se kwen cji dzia ła nia wy ma ga ło by nie -
zwłocz ne go wy stą pie nia przez Pa na z za rzu ta mi wo bec in -
nych or ga ni za cji, gdzie ta ko we roz wią za nia rów nież
funk cjo nu ją. Ata ku je Pan w spo sób nie uza sad nio ny or ga -
ni za cję, któ ra dzia ła w in te re sie użyt kow ni ków dzia łek ro -
dzin nych, dla któ rych wła śnie dział ka stwa rza moż li wość
uzy ska nia nie wiel kim kosz tem owo ców i wa rzyw oraz sta -
no wi nie raz je dy ną moż li wość wy po czyn ku i re kre acji.

Przy kro nam, że bez uprzed nie go zba da nia spra wy opu -
bli ko wał Pan nie słusz nie oskar ża ją cy nas tekst. Ma my na -
dzie ję, że zmie ni Pan swo je sta no wi sko w tej spra wie, 
a na szą or ga ni za cję po trak tu je, ja ko part ne ra w wal ce o
do bro spo łe czeń stwa.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre ze si ROD Cho rzo wa i dział kow cy zgro ma dze ni na

na ra dzie w De le ga tu rzeKa to wi ce, 27 stycz nia 2010 r.

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

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
W związ ku z prze sła nym przez Pa na Rzecz ni ka pi smem

do Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 18.01.2010 ro ku, Okrę -
go wy Za rząd Świę to krzy ski Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w Kiel cach po za po zna niu się z je go tre ścią,
po sta no wił przed sta wić swo je sta no wi sko w kwe stii przy -
to czo nych w nim za rzu tów.

Lek tu ra Pań skie go wy stą pie nia do Pa na Ce za re go Gra -
bar czy ka w na szej oce nie sta je się nie uza sad nio ną i cał -
ko wi cie nie po trzeb ną for mą in sy nu acji w za kre sie ma ją -
cych mieć miej sce nie pra wi dło wo ści i nad użyć na płasz -
czyź nie od by wa nych wal nych ze brań w Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych, w szcze gól no ści do or ga ni za cji
ze brań w dru gim ter mi nie.

Po wyż sza pro ble ma ty ka zo sta ła w spo sób jed no znacz -
ny ure gu lo wa na w za pi sach Sta tu tu PZD – § 79 i po wtó -
rzo na w tre ści § 27 Re gu la mi nu ROD.

Su ge ro wa ny sze reg nie pra wi dło wo ści ja ki miał by pły -
nąć z przy ję tych prze pi sów, nie od naj du je od zwier cie dle -
nia w rze czy wi stym funk cjo no wa niu ogro dów. Wy kre ś-

le nie za pi su o wal nym ze bra niu w dru gim ter mi nie czy też
wpro wa dze nie zaostrzeń co do je go prze pro wa dze nia 
w stop niu więk szym niż ma to miej sce obec nie, sku tecz -
nie unie moż li wi ło by ja ką kol wiek pra cę w wie lu ogro dach.

Każ dy użyt kow nik dział ki w prze sła nym do nie go za -
pro sze niu, zo sta je po in for mo wa ny o re gu la cjach sta tu to -
wych i skut kach nie obec no ści wy ma ga nej licz by dział-
kow ców w pierw szym ter mi nie wal ne go ze bra nia.

Znacz na część pi sma Pa na Rzecz ni ka od no si się tak że
do pro ble ma ty ki nad zo ru nad Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców, a jak wy ni ka z tre ści Pań skie go wy stą pie nia, bra -
ku ja kie go kol wiek pod mio tu nad zor cze go nad tą sa mo -
rząd ną, de mo kra tycz ną or ga ni za cją spo łecz ną.

Tak po sta wio ny za rzut jest oczy wi ście nie praw dzi wy.
Zgod nie z Usta wą o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku upraw nie nia
nad zor cze po wie rzo no Mi ni stro wi Śro do wi ska. W dniu 15
li sto pa da 2008 ro ku, Usta wo daw ca po sta no wił do ko nać
zmia ny w tym za kre sie. Ca łość kom pe ten cji nad zor czych
nad PZD zna la zła się w ge stii Mi ni stra In fra struk tu ry.
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Jak wska zu je po wyż sza ar gu men ta cja, bar dzo trud no
jest nam zgo dzić się ze sta no wi skiem Pa na Rzecz ni ka o
rze ko mym bra ku pod mio tu peł nią ce go nad zór nad dzia -
łal no ścią Związ ku.

Ana li za ca ło ścio wa Pań skie go wy stą pie nia, bu dzi oba -
wy o za sad ność i rze czy wi stą tro skę o har mo nij ne i zgod -
ne z pra wem funk cjo no wa nie PZD. Bio rąc pod uwa gę
fakt, iż pi smo Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich zbie ga się
z wy stą pie nia mi in nych in sty tu cji, któ re wy ka zu ją na głe
za in te re so wa nie Związ kiem, je go struk tu rą i dzia łal no ścią,

nie mo że my oprzeć się wra że niu, iż tak że ono wpi su je się
w gru pę wy stą pień, ma ją cych na ce lu przy go to wa nie
grun tow nych zmian le gi sla cyj nych w obo wią zu ją cej Usta -
wie o ROD z 8 lip ca 2005 ro ku.

Okrę go wy Za rząd Świę to krzy ski PZD w Kiel cach, po -
zo sta je jed nak że w na dziei, że wszel kie po dej mo wa ne
pró by zmian nie bę dą prze pro wa dza ne wbrew wo li sa -
mych użyt kow ni ków dzia łek. Głos wie lo set ty sięcz nej rze -
szy dział kow ców w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa nie
po wi nien i nie mo że zo stać po mi nię ty.

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

Kiel ce, 26 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski, De le ga tu ra Re jo no wa w Za brzu

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Wol ność sło wa jest nie wąt pli wie wiel kim osią gnię ciem
na szych cza sów, ale nie ma ona nic wspól ne go, z przy -
zwo le niem na ma ni pu lo wa nie opi nią pu blicz ną. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, to nie jest kół ko za in te -
re so wań, tyl ko wiel ka, po nad mi lio no wa po za rzą do wa or -
ga ni za cja, któ ra dzia ła w opar ciu o Sta tut PZD i Re gu-
la min ROD zaś za war te w tych do ku men tach roz wią za -
nia praw no -or ga ni za cyj ne wy ni ka ją z Usta wy o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych z 2005 r. 

My, Pre ze si i Skarb ni cy Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych zrze sze ni w De le ga tu rze Re jo no wej Okrę go we go
Za rzą du Ślą skie go w Za brzu, ze bra ni na kon fe ren cji szko -
le nio wej w spra wie wal nych ze brań spra woz daw czo -wy -
bor czych, je ste śmy prze ciw ni trak to wa niu nas i na sze go
Związ ku ja ko lu dzi znie wo lo nych, gdzie struk tu rom PZD
im pu tu je się skłon no ści dyk ta tor skie. 

Wy ni ka to wprost z tre ści ar ty ku łu za miesz czo ne go w
Rzecz po spo li tej pt. „Dział kow cy skar żą się na wszech -
wła dzę związ ku” i Pa na pi sma do Mi ni stra In fra struk tu ry
w spra wie nad zo ru nad PZD, w któ rym po ru szo na jest
kwe stia Pań skich praw nych wąt pli wo ści co do funk cjo -
no wa nia „pod mio tu, któ ry nie pod le ga ja kie mu kol wiek
nad zo ro wi”.  Co rocz nie w na szych ogro dach od by wa my

wal ne ze bra nia człon ków, na któ rych po dej mo wa ne są od -
po wied nie uchwa ły zwią za ne z ich pra wi dło wym funk -
cjo no wa niem. O da cie i te ma ty ce wal ne go ze bra nia każ dy
czło nek po wia da mia ny jest z od po wied nim wy prze dze -
niem, aby umoż li wić mu uczest ni cze nie w tak waż nym
dla ogro du wy da rze niu. Pań skie wąt pli wo ści w spra wie
„dru gie go ter mi nu” ze bra nia są nie za sad ne, gdyż dział -
kow cy po dej mu ją uchwa ły umoż li wia ją ce nor mal ne funk -
cjo no wa nie ogro dów i nie do pa tru ją się w przy ję tych
roz wią za niach sta tu to wych żad nych za gro żeń dla swo ich,
oso bi stych swo bód oby wa tel skich. Naj wy raź niej ro zu mie -
ją co zna czy sło wo „de mo kra cja” w Związ ku.

Od 20 lat to czy my wal kę z sys te ma tycz ną eli mi na cją
ogro dów z kra jo bra zu miast pol skich, o ich za cho wa nie 
i ist nie nie. Zjed no cze ni w jed nym ogól no pol skim Związ -
ku za wsze po tra fi li śmy sku tecz nie prze ciw sta wić się za -
ma chom na gwa ran cje usta wo we chro nią ce na sze ogro dy
przed za ku sa mi tych, któ rzy wi dzą w nich tyl ko oka zję do
dal sze go wzbo ga ca nia się.

Dział kow cy za brzań scy z Okrę gu Ślą skie go PZD, nie
zre zy gnu ją z obro ny idei ogrod nic twa dział ko we go, uzna -
jąc iż po nad 100-let nia tra dy cja jest w dal szym cią gu spo -
łecz nie uży tecz na i za słu gu je na prze trwa nie. 

Z wy ra za mi sza cun ku
59 pod pi sów

Za brze, 27 stycz nia 2010 r.
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Po przed sta wie niu sy tu acji wo kół Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przez Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du Ślą skie -
go, Pa na Pre ze sa Je rze go Le śnia ka, ze bra ni Pre ze si z te re -
nu dzia ła nia De le ga tu ry Re jo no wej w Tar now skich Gó rach,
obej mu ją cej swym za kre sem ta kie mia sta jak: Tar now skie
Gó ry, Pie ka ry Ślą skie, Mia stecz ko Ślą skie, Na kło, Ra dzion -
ków i Gmi nę Świer kla niec, oświad cza ją: je ste śmy za nie -
po ko je ni spo so bem dzia ła nia Pa na Rzecz ni ka.

Czy na praw dę w tym kra ju nie spo ty ka się po waż niej -
szych pro ble mów do roz wią za nia w za kre sie ła ma nia swo -
bód oby wa tel skich, niż uża la nie się pew nej gru py tzw.
„dział kow ców”, któ rzy nie po tra fią funk cjo no wać w zor -
ga ni zo wa nej spo łecz no ści, gdzie obo wią zu ją prze pi sy ma -
ją ce na ce lu pra wi dło we jej funk cjo no wa nie.

De cy du jąc się na po sia da nie ogród ka dział ko we go każ -
dy je go czło nek zo sta je za po zna ny z obo wią zu ją cy mi w
Związ ku za sa da mi funk cjo no wa nia. Za sa dy te okre śla Sta -
tut PZD i re gu la min ROD. Za rów no w jed nym i dru gim
do ku men cie jest na pi sa ne (§4 pkt 2 p.pkt 1 Re gu la mi nu
ROD i §14 Sta tu tu PZD) – „czło nek PZD ma pra wo brać
udział w wal nym ze bra niu ROD”. Jak na pi sa no „ma pra -
wo” i mo że z te go pra wa sko rzy stać lub zda je się na de cy -
zje pod ję te przez tych, któ rzy chcą ak tyw nie uczest ni czyć
w co dzien nym ży ciu ogro do wej spo łecz no ści.

Ta ką sa mą sy tu ację ob ser wu je my w nor mal nym funk -
cjo no wa niu spo łe czeń stwa, al bo ak tyw nie uczest ni czysz
w wy bo rach sa mo rzą do wych, a tak że w wy bo rach do par -
la men tu. Nie uczest ni cząc ak tyw nie zda je my się na wy bo -
ry in nych.

Aby ogród mógł funk cjo no wać co rocz nie od by wa ją się
wal ne ze bra nia człon ków ogro du, na któ rych po dej mo wa -

ne są od po wied nie uchwa ły. Ze bra nia te or ga ni zo wa ne są
w ogro dach za zwy czaj w dni wol ne od pra cy, aby jak naj -
więk sza licz ba człon ków z te go pra wa mo gła sko rzy stać.
De cy zja w tym przy pad ku na le ży bez po śred nio do człon -
ka Związ ku. Nad to o da cie od by cia ze bra nia każ dy czło -
nek jest in for mo wa ny oso bi ście (od bie ra jąc za wia d-
o mie nie lub prze sył kę li sto wą) z od po wied nim wy prze -
dze niem.  Za strze że nie Pa na Rzecz ni ka bu dzi za pis o
„dru gim ter mi nie” ze bra nia. Do ko nu jąc re je stra cji
Związku w Kra jo wym Re je strze Są do wym sta tut PZD zo -
stał do kład nie zba da ny i nie bu dził on żad nych za strze żeń
od stro ny praw nej.  

Czyż by za pis o moż li wo ści dłuż sze go na my słu, na pod -
ję cie de cy zji o uczest nic twie w ze bra niu (po nie waż dwa ty -
go dnie to za ma ło) zo stał uzna ny za „nie de mo kra tycz ny”?

Kto za tem bę dzie po kry wał kosz ty or ga ni zo wa nia ko -
lej nych wal nych ze brań, bo dla dzia ła czy związ ko wych
waż ne jest go spo dar ne za rzą dza nie pie niędz mi dział kow -
ców (jak wia do mo Zwią zek utrzy mu je się ze skła dek)?
Ce ni my rów nież czas wol ny na szych człon ków, nie bę -
dzie my wciąż wzy wać na ze bra nia tych sa mych lu dzi po -
nie waż Ci, któ rzy pi szą skar gi i tak na te ze bra nia nie
przyj dą, a ogród nie bę dzie w sta nie pod jąć żad nych dzia -
łań i ca ła struk tu ra upad nie. Wów czas to za pa nu je bez ład
i anar chia, czyż by do te go Pan dą żył, czy ta kie są za sa dy
Pa na pra cy?

Po zwól cie nam nor mal nie funk cjo no wać w tym spo łe -
czeń stwie, po nie waż je ste śmy oby wa te la mi te go kra ju i
mo że bar dziej niż in ne gru py spo łecz ne od czu wa my skut -
ki kry zy su go spo dar cze go, bo wśród nas bar dzo du ża gru -
pę sta no wią ci naj uboż si w spo łe czeń stwie.

Pod pi sa li:
Pre ze si ROD zgro ma dze ni na na ra dzie 

z Re jo nu Tar now skich Gór
/-/ 37 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd Ślą ski, De le ga tu ra Re jo no wa w Tar now skich Gó rach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Dr Ja nusz Ko cha now ski

Do ty czy: ar ty ku łu za miesz czo ne go w Rzecz po spo li tej pt. „Dział kow cy skar żą się na wszech wła dzę związ ku”
 a tak że wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry.

Tar now skie Gó ry, 27 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski PZD w To ru niu 

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
Z ogrom nym zdu mie niem za po zna łem się z nie do rzecz -

no ścia mi za war ty mi w pi śmie skie ro wa nym do Mi ni stra
In fra struk tu ry. Za przą ta Pan ni mi gło wę ko lej no Pa ni Pre -
zy dent War sza wy i na stęp nie Pa na Mi ni stra, su ge ru jąc im,
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a na wet wręcz zmu sza jąc do po dej mo wa nia dzia łań nie -
zgod nych z pra wem. Po dej mu je Pan nie do rzecz ne dzia ła -
nia ata ku jąc mi lio no wą, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną
or ga ni za cję spo łecz ną, któ ra po sia da sta tut za re je stro wa -
ny w Są dzie Re jo no wym. Pol ski Zwią zek Dział kow ców
to człon ko wie użyt ku ją cy dział ki w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych. Two rzą oni tam pod sta wo we ogni wa, za -
rzą dza ne przez wal ne ze bra nia, któ re wy bie ra Za rząd oraz
or gan kon tro li we wnętrz nej, ja kim jest Ogro do wa Ko mi -
sja Re wi zyj na, co jest zgod ne z Art. 11 Usta wy „Pra wo 
o Sto wa rzy sze niach” z dnia 7 kwiet nia 1989 r.

Wy su wa ny w pi śmie za rzut od no szą cy się do dru gie go
ter mi nu wal ne go ze bra nia w Ro dzin nym Ogro dzie Dział -
ko wym jest we dług Pa na i śla do wych skar żą cych się, źró -
dłem nie pra wi dło wo ści i nad użyć, jest cał ko wi cie bez -
sen sow ny i nie ma żad ne go związ ku z rze czy wi sto ścią.
Świad czy to o za wę żo nej Pa na wie dzy od no szą cej się do
or ga ni za cji sa mo rząd nej, ja kim jest PZD. Prze wi dzia ny
II ter min w or ga ni za cji wal ne go ze bra nia jest pro ce du rze
za wia da mia nia, do dat ko wym za chę ca ją cym ele men tem
do udzia łu w nim, a in for ma cja, że wal ne ze bra nie 
w II ter mi nie jest pra wo moc ne i wład ne do po dej mo wa nia
uchwał obo wią zu ją cych wszyst kich człon ków nie jest
żad nym nad uży ciem. Nie obec ność na ze bra niu jest oso -
bi stym wy bo rem człon ka związ ku i on de cy du je, że bę -
dzie prze strze gał uchwał pod ję tych przez obec nych na
wal nym ze bra niu.

Za rzą dy w ogro dach po dej mu ją róż ne za bie gi za chę ca -
ją ce swych człon ków do udzia łu w wal nym ze bra niu (za -
wia do mie nie na ta bli cach in for ma cyj nych, za wia do mie nia
oso bi ste przez człon ków Za rzą du, za wia do mie nia pocz -
to we) i do brze by by ło, aby Pan Rzecz nik za miast ją trzyć
za ape lo wał do spo łecz no ści dział ko wych o udział w wal -
nych ze bra niach i włą cze nie się w za rzą dza nie ogro dem.

Prze cięt na fre kwen cja na wal nych ze bra niach w Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych wy no si 35–50%. Wzbo ga -
ca jąc Pa na wie dzę, że udział w wal nych ze bra niach jest
pra wem człon ka PZD – art. 14 pkt. 2 Sta tu tu PZD, nie ma
na to miast żad ne go za pi su w obo wiąz kach człon ka PZD o

ta kim uczest nic twie. Po dam Pa nu przy kład z in nej or ga ni -
za cji sa mo rząd nej i udział jej człon ków w za rzą dza niu: 
w mo jej spół dziel ni miesz ka nio wej li czą cej 15000 człon -
ków w wal nym zgro ma dze niu w 2009 r. uczest ni czy ło 
ok. 300 osób, co sta no wi 2% ogó łu człon ków i te 2% pod -
ję ło uchwa ły obo wią zu ją ce 15000 człon ków,

Ko lej na nie do rzecz ność to kwe stio no wa nie za sa dy
przy mu so wo ści człon ko stwa w PZD tzn., że przy dział
dział ki łą czy się z przy na leż no ścią do tej or ga ni za cji. 
A jak so bie Pan Rzecz nik wy obra ża upra wia nie my śli stwa
bez przy na leż no ści do Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go?

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ogól no pol ską, sa mo -
dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną, po wo ła ną do
re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów swych człon -
ków. Czło nek PZD opła ca jąc skład kę człon kow ską ko rzy -
sta z wie lu praw i przy wi le jów:

1. Bez płat ne i bez ter mi no we ko rzy sta nie z dział ki i po -
bie ra nie z niej po żyt ków.

2. Zwol nio ny jest z po dat ków i opłat lo kal nych.
3.Przy słu gu je mu od szko do wa nie za na nie sie nia na

dział ce w ra zie li kwi da cji ogro du.
4. Zmia na dział ki w obec nym lub in nym ogro dzie bez

żad nych opłat.
5.  Przy dział dział ki w no wym ogro dzie w przy pad ku

li kwi da cji ogro du.
6. Prze ka za nia dział ki oso bom bli skim lub in nym oso -

bom, bez pro ce dur ad mi ni stra cyj no-są do wych.
7. Bez płat na ochro na praw na.
Pa nie Rzecz ni ku. Czy te pra wa i przy wi le je wy ni ka ją ce

z człon ko stwa w PZD sta no wią przy mu so wą uciąż li wość?
Na za koń cze nie ape lu ję do Pa na o za cho wa nie zdro we -

go roz sąd ku, sza cun ku do fak tów i praw dy rze czy wi stej 
i świa do me nie fał szo wa nie jej. Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców to mi lion człon ków w Ro dzin nych Ogro dach Dział -
ko wych, a nie po je dyn cze ad wer sa rze, mą cą ce w Pa na
gło wie i z te go ty tu łu Pa na wy stą pie nie do władz rzą do -
wych i sa mo rzą do wych (Pre zy dent War sza wy i Mi ni ster
In fra struk tu ry), któ re obar czo ne są wie dzą i zdro wym roz -
sąd kiem.

Dział ko wiec z Gru dzią dza 
Czło nek Or ga nu Sa mo rzą do we go

/-/ Zdzi sław Lam par tyTo ruń, 25 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Dok to rze!
Ja ko człon ko wie Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w

Zie lo nej Gó rze, upo waż nie ni do wy po wia da nia się 
w imie niu dział kow ców okrę gu zie lo no gór skie go, po zwa la -
my so bie skie ro wać na Pa na ad res uwa gi w związ ku z li stem
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(opu bli ko wa nym na Pa na stro nach in ter ne to wych), ja ki skie -
ro wał Pan w dniu 18 stycz nia br. do Mi ni stra In fra struk tu ry,
a któ re go tre ścią by ły opi nie na te mat dzia łal no ści PZD.

Treść te go li stu za sko czy ła nas bła ho ścią pod no szo nej
spra wy i przez to wy wo ła ła na sze ogrom ne zdu mie nie.

Ja ko pre tek stu do wy po wia da nia się na te mat dzia łal no -
ści PZD uży wa Pan ar gu men tu o tym, że „(,„)wal ne zgro -
ma dze nie człon ków ogro du od by wa ło się w dru gim
ter mi nie, pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie roz po czę -
cia w pierw szym ter mi nie, o ile w za wia do mie niu o ze bra -
niu po da no rów nież moż li wość od by cia go w dru gim
ter mi nie i po uczo no człon ków o tym, że uchwa ły pod ję te 
w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich człon -
ków ogro du bez wzglę du na licz bę obec nych na ze bra niu”.

Chce my wie rzyć, że spra wu jąc funk cję Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich z peł nym sza cun kiem trak tu je Pan pra wo.
Pra gnie my w ta kim ra zie zwró cić uwa gę, iż wspo mnia na
przez Pa na for ma jest zgod na z pra wem.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał za re je stro wa ny 
w Kra jo wym Re je strze Są do wym, dzia ła na pod sta wie
sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, któ re to do ku men ty zo sta -
ły przez KRS za ak cep to wa ne, ja ko zgod ne z usta wą o
ROD. Ro dzi się w tym miej scu py ta nie, czy kwe stio nu jąc
wspo mnia ną wcze śniej for mę dzia ła nia PZD pod wa ża Pan
kom pe ten cje or ga nu, któ ry jest nie za wi sły, czy też wy stę -
pu je Pan w obro nie praw bli żej nam nie zna nej gru py oby -
wa te li za in te re so wa nych bez u stan nym nę ka niem Pol-
skie go Związ ku Dział kow ców.

Ja ko oby wa te le kra ju, w któ rym jest Pan Rzecz ni kiem
Praw Oby wa tel skich, ma my pra wo przede wszyst kim
ocze ki wać sta bil no ści i po waż ne go trak to wa nia? Nie mo -
że być tak, że pra wo jest sta no wio ne na wy raź ne za po trze -
bo wa nie ja kiejś gru py, co w na szym kra ju, nie ste ty, cią gle
się ob ser wu je. Nie mo że też być tak, że przy każ dej zmia -
nie eki py „trzy ma ją cej wła dzę” do ko ny wa ne są w pra wie
po praw ki ocze ki wa ne przez ak tu al nie rzą dzą cych – wg
wi dzi mi się ko lej nych „zbaw ców” na ro du. Pra gnie my
jesz cze raz z ca łą mo cą pod kre ślić – sta bi li za cja i stwo -
rze nie wa run ków spo koj nej pra cy są pod sta wą roz wo ju,
zaś cią głe ją trze nie - przy czy ną klę ski. Obu rza nas za pi sa -

ne w Pa na pi śmie stwier dze nie, że „po wyż sze po sta no -
wie nie re gu la mi nu jest źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i
nad użyć, w tym po zwa la na po dej mo wa nie zo bo wią zań
fi nan so wych przez ogród dział ko wy przez ma łą gru pę
człon ków”. Je ste śmy zbul wer so wa ni, że z ta ką ła two ścią
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich fe ru je wy ro ki zu peł nie ich
nie spraw dza jąc. Ża łu je my też, że nie chce Pan znać i do -
ce nić na szych form dzia ła nia uję tych w in nych za pi sach
na sze go sta tu tu i re gu la mi nu. Gdy by zna lazł Pan na to
czas, być mo że doj rzał by Pan to, że rze sza spo łecz nych
dzia ła czy wy peł nia obo wiąz ki pań stwa, wspo ma ga jąc ko -
lej ne rzą dy w zaj mo wa niu się or ga ni zo wa niem ży cia 
w ogro dach dla lu dzi trze cie go wie ku, a tak że co raz czę -
ściej – dla mło dych ro dzin, któ rych nie siać na za gra nicz -
ne ani kra jo we wo ja że. Gdy by zna lazł Pan na to czas, to
być mo że mu siał by Pan sta nąć w obro nie PZD – or ga ni -
za cji, któ ra ja ko jed na z nie licz nych kon se kwent nie wspie -
ra bu do wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Ja ko
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich wi nien Pan, jak są dzi my,
być tym za in te re so wa ny, je śli nie ser cem, to urzę dem.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Chce my wie rzyć, że ta Pa na szcze gól na tro ska o PZD

nie jest wy ra zem sym pa tii do żad nej par tii po li tycz nej.
Chce my też wie rzyć, że oprócz za in te re so wa nia fak tem,
czy dzia ła nie PZD jest zgod ne z za twier dzo ny mi w imię
pol skie go pra wa do ku men ta mi, znaj dzie Pan też czas na
za ję cie się na praw dę waż ny mi dla pol skich oby wa te li
spra wa mi i ich pra wa mi, na przy kład ta ki mi, jak bez dom -
ność, brak pra cy, cią gle sła bo roz wi ja ją ce się wa run ki eg -
zy sten cji nie peł no spraw nych, wy mu szo ne przez sys tem
le cze nie wg gra fi ku, a nie wg rze czy wi stych po trzeb cho -
re go, itd. Tych po trzeb jest tak du żo, że wo bec nich – bez
ura zy – pro blem wal ne go ze bra nia w dru gim ter mi nie,
pod no szo ny tak po waż nie przez Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich, brzmi gro te sko wo. Ja ko dział kow cy, ale tak że,
ja ko po dat ni cy, ocze ku je my, że przy nam niej Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich nie bę dzie wy stę po wał prze ciw ko
oby wa te lom i że opi nia mi lio no wej or ga ni za cji bę dzie opi -
nią bra ną pod uwa gę tak po waż nie, jak na to za słu gu je.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Zie lo nej Gó rze

Zie lo na Gó ra, 29 stycz nia 2010 ro ku

ROD im. Świer czew skie go w Zie lo nej Gó rze

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Na pań skiej stro nie in ter ne to wej pu bli ku je Pan treść ko -
re spon den cji z Mi ni strem In fra struk tu ry -Ce za rym Gra bar -

czy kiem do ty czą cej nie pra wi dło wo ści w sta tu cie Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców. Stwier dza Pan, iż Pol ski Zwią -
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zek Dział kow ców dzia ła po za wszel ką kon tro lą i nad zo -
rem. For mu łu jąc ten za rzut wy ka zał się Pan cał ko wi tym
bra kiem zna jo mo ści Usta wy o ROD z dnia 8 lip ca 2005 r.
sta tu tu PZD i Re gu la mi nu Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych. Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da, bar dzo
roz bu do wa ny pion re wi zyj ny, któ ry kon tro lu je dzia ła nia
za rzą dów ogro dów, okrę go wych za rzą dów i Kra jo wą Ra -
de. PZD jest or ga ni za cją sa mo rząd ną i nie za leż ną, w któ -
rej nad zór nad dzia ła niem jej władz spra wu ją sa mi
dział kow cy. Za dzi wia ją cy jest rów nież za rzut do ty czą cy
prze pro wa dza nia wal nych ze brań spra woz daw czych w
ROD. Na sze prze pi sy ja sno okre śla ją za sa dy po wia da mia -
nia dział kow ców o miej scu i ter mi nie ze bra nia, a tak że
spo sób po dej mo wa nia uchwał przez człon ków ROD. Aby
ze bra nie mo gło się od być, sku tecz nie po wia do mie ni o nim
mu szą być wszy scy człon ko wie ROD (spo sób po wia do -
mie nia okre śla nasz re gu la min). Dru gi ter min ze bra nia jest
wyj ściem awa ryj nym w przy pad ku bra ku kwo rum, jak do -
tych czas jest to naj lep szy spo sób na unik nię cie pa ra li żu
de cy zyj ne go w ogro dach. Ta kie za rzu ty świad czą o kom -
plet nym bra ku wie dzy o funk cjo no wa niu Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych, lub też nie chę ci do dział kow ców,

stwo rzo nych przez nich struk tur i za sad dzia ła nia. 
W swym pi śmie, nad mie nia pan, iż Pań ska in ter wen cja
wy wo ła na jest po przez licz ne skar gi człon ków PZD.
Chciał bym się do wie dzieć, dla cze go z ta kim pi smem nie
zwra ca się Pan do or ga nów PZD tyl ko do mi ni stra in fra -
struk tu ry?

Wy ka zał się Pan dość po wierz chow ną oce ną Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ogra ni czył się Pan je dy nie do jed -
no stron nych pism dział kow ców nie za do wo lo nych z pod -
ję tych na wal nych ze bra niach uchwał. Za kła dam, iż nie
chcia ło się pa nu za po znać z opi nia mi in nych dział kow -
ców oraz z za sa da mi funk cjo no wa nia Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych.

Ja ko rzecz nik praw oby wa tel skich po wi nien Pan za sta -
no wić się w czy im in te re sie pan dzia ła. Pol scy dział kow -
cy sta no wią rze szę oko ło mi lio na osób, nikt ni ko go nie
zmu sza do przy na leż no ści do PZD. Ra dzę za sta no wić się
nad sen sem swo ich za rzu tów, ra dzę też od wie dzić Ro dzin -
ny Ogród Dział ko wy i dział kow ców na ze bra niu spra woz -
daw czym, a prze ko na się Pan, że de cy zje w ogro dach
po dej mo wa ne są de mo kra tycz nie, zgod nie z przy ję tym
pra wem.

Z po wa ża niem
Pre zes ROD im. Świer czew skie go w Zie lo nej Gó rze

/-/ Sta ni sław R.

ROD „Związ ko wiec” w Zie lo nej Gó rze

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

W na wią za niu do Pa na pi sma z dnia 18 stycz nia 2010 r.
skie ro wa ne go do Mi ni stra In fra struk tu ry, za wie ra ją ce go
w swej tre ści nie praw dzi we, na szym zda niem za rzu ty pod
ad re sem Pol skie go Związ ku Dział kow ców, pod wa ża ją ce
nie pra wo rząd ność Związ ku a tak że su ge ru ją ce go po trze -
bę usta no wie nia praw ne go nad zo ru nad dzia łal no ścią
PZD, ja ko dłu go let ni dział ko wiec jed no cze śnie dzia łacz
związ ko wy zo bo wią za ny je stem do za ję cia sto sow ne go
sta no wi ska w tej nie co dzien nej spra wie.

Prze czy ta łem treść te go pi sma, opu bli ko wa ne go na
ogól no do stęp nej stro nie in ter ne to wej bar dzo uważ nie oraz
do ko na łem szcze gó ło wej ana li zy je go tre ści me ry to rycz -
nej i przy znam szcze rze, iż zu peł nie się z nim nie zga -
dzam. Bę dąc jed no cze śnie dział kow cem i wie lo let nim
pre ze sem za rzą du te go ogro du nie skrom nie chcę za zna -
czyć, że po sia dam zgo ła in ną wie dzę od tej po ru sza nej 
w Pa na pi śmie. Jest to, bo wiem wie dza za rów no teo re -
tycz na jak i prak tycz na a nie za sły sza na. 

Czy ta jąc to pi smo od nio słem wra że nie, że przed je go
ofi cjal ną pu bli ka cją na ogól no pol skim fo rum in ter ne to -
wym nie ra czył Pan do kład nie po znać pod staw praw nych

dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w tym je -
go struk tur w te re nie. Od no sze nie się wy biór czo do kwe -
stii or ga ni zo wa nia i od by wa nia Wal nych Ze brań w Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych i kła dze nie szcze gól ne -
go na ci sku na zbęd ną Pa na zda niem praw ną moż li wość
od by wa nia tych ze brań rów nież w dru gim ter mi nie świad -
czy o bra ku kom pe ten cji w wy da wa niu opi nii z te go za -
gad nie nia.

Pra gnę z te go miej sca za py tać Pa na Rzecz ni ka i jed no -
cze śnie po pro sić o ra dę w spra wie – jak i po stą pić, aby
Wal ne Ze bra nie ROD mo gło się od być bez ja kich kol wiek
prze szkód ze wnętrz nych w pierw szym ter mi nie.

Ja, po mi mo dłu go let nie go „sta żu” w tej dzie dzi nie nie
mam ta kiej wie dzy i re cep ty, któ re by ły by pa na ceum 
w kwe stii po ru sza ne go te ma tu.

Nad mie nia ni, że w do star cza nych dział kow com oso bi -
ście za po kwi to wa niem lub; dro gą pocz to wą za wia do mie -
niach, po ka za ny i re ali zo wa ny jest je dy nie sta tu to wy
obo wią zek PZD w tym za kre sie oraz wska za na jest praw -
na moż li wość od by cia ta kie go ze bra nia rów nież w dru -
gim ter mi nie, po nie waż ta ka for ma stwa rza peł ną moż-
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li wość sku tecz ne go uczest nic twa w ta kim ze bra niu wszy-
st kich za in te re so wa nych dział kow ców.

Twier dzę, że obec ny sys tem praw ny jest w peł ni lo gicz -
ny i uza sad nio ny, dla te go też nie mo gę zro zu mieć ja kież
to szko dy po no si PZD w związ ku z od by wa niem Wal nych
Ze brań ROD rów nież w dru gim ter mi nie. Od no sząc się
do po ru sza nej przez Pa na Rzecz ni ka kwe stii /rze ko me go
na szym zda niem / bra ku nad zo ru nad dzia łal no ścią PZD to
pra gnę po in for mo wać, że ta kie twier dze nie mi ja się 
z praw dą, po nie waż ta ki nad zór jest usta wo wo spra wo wa -
ny przez Mi ni stra In fra struk tu ry, wcze śniej za kres ten był
w kom pe ten cji Mi ni stra Śro do wi ska. Jest to prze cież po -
wszech nie zna na wia do mość w śro do wi sku PZD i sa mych
dział kow ców. Jak już wcze śniej wspo mnia łem, wy po wia -
da nie się na pu blicz nym fo rum w spra wach tak waż kich,
lecz nie po par tych wy star cza ją cą wie dzą i kon sul ta cją ze
Związ kiem, uchy bia ma je sta to wi urzę du ja ki Pan spra wu -
je tj. Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.

Na to miast ko men to wa na i pod wa ża na przez Pa na
Rzecz ni ka kwe stia bra ku kon tro li w PZD świad czy o zu -
peł nym bra ku wie dzy w tym za kre sie, po nie waż ta ka kon -
tro la jest i by ła.

Dla oba le nia ta kiej te zy w tym te ma cie in for mu ję, że or -
ga na mi upo waż nio ny mi do kon tro li i oce ny dzia łal no ści
sta tu to wej Związ ku są:

– Wal ne Ze bra nie Spra woz daw cze ROD
– Ko mi sja Re wi zyj na ROD
– Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na
– Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na
– Kra jo wa Ra da PZD
Jak wi dać z po wyż sze go ww. or ga na kon tro li są to or ga -

na pra wo moc ne i nie pod le ga ją ce żad nym dys ku sjom, po -
nie waż zo sta ły usta no wio ne w pra wo moc nych i de mo kra-
tycz nych wy bo rach.

Czy ta nie wy po wie dzi w to nie przed sta wio nym w Pań -
skim pi śmie, od bie ram, ja ko ob jaw po zba wia nia praw
oby wa tel skich a nie ich obro ny.

Uwa żam, że pu bli ko wa nie ta kich in for ma cji nie po par -
tych wie dzą me ry to rycz ną, nie spraw dzo nych i nie kon sul -
to wa nych z PZD na ogól no pol skim fo rum me dial nym jest
wiel ce nie od po wie dzial ne i nie uza sad nio ne, przy no szą ce
wie le krzyw dy Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców 
i dział kow com w ca łym kra ju.

Pre zes Za rzą du ROD „Związ ko wiec” 
/-/ Ja cek Ma ła czyń ski

Zie lo na Gó ra, 25 stycz nia 2010 r.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na w War sza wie

Sza now ny Pan 
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
War sza wa

Sza now ny Pa nie!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, spo łecz ny or gan kon tro l ny, po za po zna niu się 
z Pa na wy stą pie niem za war tym w pi śmie RPO -600891-
I/09/AK do Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 18 stycz nia
2010 ro ku, opu bli ko wa nym na stro nie in ter ne to wej RPO,
z nie po ko jem przy ję ła za war te w nim te zy.

Za sta na wia nas jak licz ne są te skar gi i jak ich ilość ma
się do po nad mi lio na człon ków PZD. Sko ro te skar gi kie -
ro wa ne do Pa na są tak licz ne to, dla cze go nie skie ro wał
Pan ich do or ga nu Związ ku, któ re go skar ga do ty czy i któ -
ry w ra mach peł nio ne go nad zo ru ma obo wią zek wy ja śnić
i udzie lić od po wie dzi.

W spra wach fi nan so wych skar gi kie ro wa ne do in nych
or ga nów pań stwa są w pierw szej ko lej no ści, prze ka zy wa -
ne do Kra jo wej Ra dy PZD i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej, PZD ce lem ich wy ja śnie nia.

Dzi wi nas nie zna jo mość na zew nic twa or ga nów obo wią -
zu ją cych w Związ ku. Zgod nie z art.28 ust. 2 pkt. 1 usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005 r.,

or ga nem sa mo rzą du jest m.in. wal ne ze bra nie człon ków
PZD w ROD, a nie wal ne zgro ma dze nie. Unor mo wa nie
za sad od by wa nia wal nych ze brań człon ków PZD w ogro -
dach po przez usta no wie nie m.in., dwóch ter mi nów nie od -
bie ga od usta leń obo wią zu ją cych w wie lu in nych związ-
kach czy sto wa rzy sze niach (np. vi de za pis § 53 ust. 8 Sta -
tu tu Pol skie go Związ ku Węd kar skie go czy § 46 ust. 7 Sta -
tu tu Pol skie go Związ ku Nie wi do mych czy wresz cie
za pi sy w Sta tu cie za słu żo nej or ga ni za cji, ja kim jest Pol ski
Czer wo ny Krzyż).

Sza now ny Pa nie!
Dzi wi nas ko lo kwial nie rzecz uj mu jąc, drą że nie te ma tu

tzw. nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad PZD
Pra gnie my przy po mnieć, że to usta wo daw ca w art. 25

ust. 2 cy to wa nej wy żej usta wy stwier dził: „PZD jest nie -
za leż ny w wy ko ny wa niu swych za dań i pod le ga tyl ko
usta wom. Sa mo dziel ność PZD pod le ga ochro nie są do -
wej”.
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Trud no nam rów nież zro zu mieć, czym kie ru je się Urząd
przez Pa na peł nio ny w zgła sza niu wąt pli wo ści od no śnie
na sze go Sta tu tu.

Sta tut i PZD zo stał za re je stro wa ny przez sąd po wszech -
ny w ra mach re je stra cji Związ ku w Kra jo wym Re je strze
Są do wym po do kład nym i kom plek so wym zba da niu oraz
je go za ak cep to wa niu.

Sza now ny Pa nie!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że każ dy

czło nek Związ ku zgod nie z § 14 ust. l Sta tu tu PZD ma
pra wo brać udział w wal nym ze bra niu ROD.

Sko ro te go nie któ rzy nie czy nią, to wy ni ka to tyl ko i wy -
łącz nie z ich nie przy mu szo nej wo li.

Wal ne Ze bra nia ROD od wie lu, wie lu lat mo gą od by -
wać się we dług za sad okre ślo nych w § 27 ust. l i 2 Re gu -
la mi nu ROD w tym rów nież w dru gim ter mi nie i ni gdy
nie by ło to przed mio tem kon tro wer sji z ja kiej kol wiek stro -
ny. Za rzut ten wzbu dza na sze zdu mie nie, bo wiem są 
w na szym Związ ku i ta kie Ogro dy, któ rych od le głość
miej sca za miesz ka nia człon ków do miej sca od by wa nia
jest znacz na i brak za pi su o dru gim ter mi nie od by cia Wal -
ne go Ze bra nia po wo do wał by pa ra liż or ga ni za cyj ny ROD,
a to nie jest chy ba in ten cją Pa na urzę du.

W swo im wy stą pie niu do Mi ni stra In fra struk tu ry użył
Pan ta kie go oto sfor mu ło wa nia:

„Zda niem skar żą cych po wyż sze po sta no wie nie re gu la -
mi nu jest źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć, 
w tym po zwa la na po dej mo wa nie zo bo wią zań fi nan so -
wych przez ogród dział ko wy przez ma łą gru pę człon ków”.

Jest to da le ko po su nię ta nad in ter pre ta cja, z któ rą nie
chce my i nie mo że my się zgo dzić, bo wiem udział dział -
kow ców w wal nym ze bra niu jest wy ra zem ich za in te re -
so wa nia się spra wa mi ogro du, w któ rych użyt ku ją dział ki.

Przy mu sza nie do obo wiąz ko wej obec no ści by ło by ze
wszech miar nie etycz ne i nie de mo kra tycz ne.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD ocze ku je od Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, że otrzy ma my peł ną i do kład -
ną in for ma cję okre śla ją cą na czym te „nie pra wi dło wo ści
i nad uży cia” po le ga ją.

Sza now ny Pa nie!
Nikt ni gdy ni ko go w na szym Związ ku nie przy mu szał 

i nie przy mu sza do wstą pie nia w sze re gi Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców.

Każ dy z nas czy ni to do bro wol nie, a sko ro do bro wol nie
to tak że przyj mu je do wia do mo ści i prze strze ga nia swo je
pra wa, ale i rów nież obo wiąz ki.

Ta ka za sa da obo wią zu je w każ dej or ga ni za cji.
Pra gnie my Pa na za pew nić, że w na szym Związ ku nie

ist nie je ani przy mus zrze sza nia się ani przy na leż no ści.

Z po wa ża niem 
Człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go

Związ ku Dział kow ców

War sza wa, 25 stycz nia 2010 r.

/-/ Sta ni sław Bu rzyń ski
/-/ Bo gu sław Dą brow ski

/-/ Ry szard Do rau 
/-/ Mie czy sław Gór ski 
/-/ Krzysz tof Kap ciak 

Prze wod ni czą cy
/-/ Ma ria Fojt

Z -ca Prze wod ni czą ce go 
/-/ Ol gierd Kau nas -Kow nac ki

Se kre tarz 
/-/ Je rzy Jak soń

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we i or ga ny z ROD z Ma zow sze

STA NO WI SKO
Uczest ni ków na ra dy dla ob słu gu ją cych wal ne ze bra nia spra woz daw czo wy bor cze w ROD 

z te re nu Okrę gu Ma zo wiec kie go PZD

Re pre zen tu ją cy ro dzin ne ogro dy dział ko we i or ga ny
ROD z te re nu Ma zow sza, uczest ni cy na ra dy z ogrom nym

zdzi wie niem i nie po ko jem ob ser wu ją dzia ła nia Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich, któ ry usi łu je two rzyć fał szy wy

/-/ Wło dzi mierz Le śnie row ski 
/-/ Eu ge niusz Lu bosch 
/-/ Ka zi mierz Pa bian 

/-/ Hen ryk To ma szew ski 
/-/ Do ro ta Ze rba

Człon ko wie 
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wi ze ru nek Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz je go or -
ga nów. Two rzy mit, iż Zwią zek sto su je wo bec swo ich
człon ków przy mus i bez względ nie wy ko rzy stu je wła dzę.

Ten ob raz Związ ku i je go struk tur Rzecz nik pró bu je
prze ka zać do Mi ni stra In fra struk tu ry, ale rów nież do me -
diów. Nie licz ne i nie za wsze spraw dzo ne wy stą pie nia
użyt kow ni ków dzia łek przed sta wia ne są, ja ko ma so wy
pro test dział kow ców prze ciw ko sa mo wo li Związ ku. Ta -
kie dzia ła nia nie są nam ob ce, już wcze śniej Klub Par la -
men tar ny PiS, wal cząc z PZD i na szą usta wą, przed sta wiał
przy pad ki eg ze kwo wa nia pra wa przez or ga ny PZD, ja ko
ma so wy atak na swo ich człon ków. 

Nie mo że my spo koj nie przy glą dać się ta kim ma ni pu la -
cjom, po nie waż kie ro wa ne pod ad re sem Związ ku za rzu -
ty są bez pod staw ne i czy tel ne dla każ de go, kto wy ka że
mi ni mal ną chęć po zna nia za sad i me cha ni zmów funk cjo -
no wa nia ogro dów i Związ ku. 

Zwią zek to nie mo loch ad mi ni stra cyj ny za trud nia ją cy
ty sią ce do brze opła ca nych urzęd ni ków. W PZD na rzecz
dział kow ców i ogro dów pra cu ją spo łecz nie za rzą dy, ko mi -
sje re wi zyj ne i roz jem cze roz wią zu ją ce pro ble my i spra -
wy ogro dów i mln człon ków, zgod nie z po sia da ną wie dzą
i obo wią zu ją cym pra wem. 

Pan Rzecz nik pró bu je pod wa żyć sens tych dzia łań po -
wo łu jąc się na po je dyn cze skar gi nie za do wo lo nych dział -
kow ców. Kwe stio nu je rów nież pra wi dło wość od by wa nia
wal nych ze brań w dru gim ter mi nie. Su ge ru je bez kry tycz -
nie, że ta ki me cha nizm jest źró dłem wie lu nad użyć, po -
nie waż nie wszy scy dział kow cy w nich uczest ni czą. 

Szko da, że Pan Dok tor nie za uwa żył fak tu, iż od by wa -
nie wal nych ze brań w dru gim ter mi nie jest zgod ne z pra -
wem i w peł ni de mo kra tycz ne. Jest tak że wy ko rzy sty wa ne
w in nych or ga ni za cjach, rów nież w sto wa rzy sze niach tak
„ho łu bio nych” przez nie któ rych par la men ta rzy stów.  Pra -
wo dział kow ca do uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu jest

za gwa ran to wa ne w Sta tu cie PZD i re gu la mi nie ROD, to
upraw nie nie, z któ re go mo że a nie mu si sko rzy stać. Zwią -
zek ma je dy nie obo wią zek po wia do mić człon ka o ze bra -
niu i prze wi dy wa nym po rząd ku ob rad. De cy zja w tym
przy pad ku na le ży do sa me go za in te re so wa ne go.

Za pi sy w sta tu cie o dru gim ter mi nie wal ne go ze bra nia
by ły rów nież przed mio tem szcze gó ło wej ana li zy Są du 
z chwi lą re je stra cji PZD w Kra jo wym Re je strze Są do -
wym, uznał on prze cież pra wi dło wość ta kich roz wią zań.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest de mo kra tycz ną, sa -
mo dziel ną or ga ni za cją spo łecz ną, dzia ła ją cą na rzecz swo -
ich człon ków i spo łecz no ści lo kal nej.  Przy ję te w Związ ku
roz wią za nia, w za kre sie nad zo ru nad funk cjo no wa niem 
i fi nan sa mi w ogro dach, da ją gwa ran cje wła ści we go go -
spo da ro wa nia fi nan sa mi i za rzą dza nia na wszyst kich
szcze blach dzia ła nia PZD. Rów nież pra wo człon ka do za -
cho wa nia człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki
zo sta ło ure gu lo wa ne w spo sób pra wi dło wy. 

Dla cze go za tem, na pod sta wie nie licz nych skarg Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich za mie rza bu rzyć do tych cza so we,
spraw dzo ne przez la ta, ure gu lo wa nia w tej or ga ni za cji? 

Zda niem uczest ni ków na ra dy: pre ze sów ROD, przed -
sta wi cie li Ko mi sji Re wi zyj nej i Roz jem czej, Ogro do wej 
i Okrę go wej Służ by In struk tor skiej ta kie po stę po wa nie
jest nie zro zu mia łe i nie jest po dyk to wa ne tro ską o ogro dy
i człon ków na szej spo łecz no ści. Uzna je my, za tem za ko -
niecz ne za pro te sto wać w imie niu wła snym i rze szy dział -
kow ców z te re nu Ma zow sza prze ciw ko ta kim dzia ła niom
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich i ocze ku je my, że na sze
pra wo, ja ko or ga ni za cji spo łecz nej, kie ru ją cej się usta wą
za twier dzo nym sta tu tem i re gu la mi nem, zo sta ną wresz cie
usza no wa ne przez Rząd, Par la ment i Pa na Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, a dział kow cy i ich Zwią zek zo sta ną
po zo sta wie ni w spo ko ju.

Pod pi sy uczest ni ków na ra dy 
/-/ 77 pod pi sów

War sza wa, 1 lu te go 2010 r. 

Okrę go wy Za rząd Ślą ski, De le ga tu ra Re jo no wa w Biel sku Bia łej

Biu ro Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
Sza now ny Pan
dr. Ja nusz Ko cha now ski 

Sza now ny Pa nie Dok torze
W związ ku z Pań skim pi smem opu bli ko wa nym na stro -

nie in ter ne to wej Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich (znak
RPO -600891-I/09/AK) De le ga tu ra Re jo no wa OZ Śl. 
w Biel sku Bia łej wy ra ża zdzi wie nie na te mat po ru szo ny
przez Pa na Rzecz ni ka w spra wie rze ko mo nie pra wi dło -
we go za pi su o ter mi nie roz po czę cia Wal nych Ze brań na
ogro dach dział ko wych. 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku, otóż ja ko dział kow cy uwa -
ża my, że ta kie roz wią za nie dru gie go ter mi nu Wal ne go Ze -
bra nia to jest wła śnie naj bar dziej de mo kra tycz ne roz-
wią za nie. Każ dy dział ko wiec otrzy mu je na co naj mniej
dwa ty go dnie przed wal nym ze bra niem za wia do mie nie 
o miej scu i ter mi nie ze bra nia. Każ dy dział ko wiec zgod -
nie ze sta tu tem PZD i re gu la mi nem PZD ma pra wo i obo -
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wią zek uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu na któ rym
oma wia ne są wszyst kie za gad nie nia do ty czą ce je go ogro -
du. W prak ty ce wy glą da to tak, że na wal ne ze bra nie przy -
cho dzi oko ło 30 do 45% wszyst kich dział kow ców w da -
nym ogro dzie. Gdy by dru gi ter min wal ne go ze bra nia nie
był po da ny i uchwa ły nie by ły by waż ne to ni gdy nie moż -
na by co kol wiek zro bić na ogro dzie. Ja ko prak tyk za rzą -
dza ją cy ogro dem „Ka ro lin ka” w Cie szy nie 195 dział ka mi,
to mo gę stwier dzić, że są dział kow cy, któ rzy ma ją dział -
ki od 30, 40 lat i ni gdy nie by li obec ni na wal nym ze bra -

niu. Ale pro ble mów ma ją za wsze naj wię cej po wal nym
ze bra niu. Dla te go też nie mo że my zgo dzić się z tym, że
ten za pis w sta tu cie PZD pod wa ża ny jest przez Pa na. Pa -
mię tam re gu la min z lat sześć dzie sią tych wy da ny jesz cze
przez CRZZ bo te mu pod le ga ły ogro dy i za wsze był za pis
o dru gim ter mi nie wal ne go ze bra nia i ni gdy ni ko mu to nie
prze szka dza ło.

Naj le piej coś skry ty ko wać, coś za skar żyć ale nic no we -
go nie wy my ślić. Tak wła śnie jest po Pol sku. 

Z po wa ża niem
W imie niu człon ków Związ ku 

ROD  De le ga tu ry OZ ŚL. w Biel sku Bia łej 

Kie row nik De le ga tu ry
/-/ Ka zi mierz Chmiel

Biel sko Bia ła, 1 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski PZD w Opo lu

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie,
Po za po zna niu się i prze ana li zo wa niu Pa na pi sma z dnia

18.01.2010 r. skie ro wa ne go do Mi ni stra In fra struk tu ry ja -
ko Okrę go wy Za rząd War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie
pra gnie my wy ra zić swo je spo strze że nia i po glą dy. 

I tak:
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest sa mo rząd ną, sa mo -

dziel ną or ga ni za cją, któ ra dzia ła le gal nie na pod sta wie
usta wy sej mo wej i zo stał za re je stro wa ny w Kra jo wym Re -
je strze Są do wym.

Dzia ła w opar ciu o Sta tut PZD któ ry zo stał zba da ny 
i za ak cep to wa ny przez sąd. 

Spo sób opu bli ko wa nia w/w pi sma na stro nie in ter ne to -
wej jest nie sto sow ny i na ru sza obo wią zu ją ce prze pi sy.

Głów nym za rzu tem, któ ry Pan po ru sza są licz ne skar gi
wpły wa ją ce od dział kow ców na wy zna czo ny dru gi ter min
ze brań. Wy da je nam się, że jest to za rzut bez pod staw ny 
a ter min dru gi jest zgod ny z usta wą i na szym Sta tu tem.
Dru gi ter min wy stę pu je rów nież w in nych or ga ni za cjach
po za rzą do wych. Je śli już skar gi ta kie wpły wa ją to czy nie
moż na ich skon sul to wać czy za py tać od po wied nich or ga -
nów Związ ku. Prze cież każ dy dział ko wiec zo sta je pra wi -
dło wo za wia do mio ny przez Za rząd ROD o ter mi nie 
i miej scu ze bra nia oraz o je go po rząd ku dro gą pocz to wą
lub po przez po twier dze nie od bio ru za wia do mie nia i zło -
że nie pod pi su na li ście mó wią cej o tym wy da rze niu.

Jak moż na po są dzać Zwią zek i je go struk tu ry o ma ni pu -
la cje czy nie pra wi dło wo ści. Uczest nic two w ze bra niach
jest oso bi stą spra wą każ de go dział kow ca. Gdy by nie ten
dru gi ter min to ze wzglę du na ma łe za in te re so wa nie dział -

kow ców w wie lu ogro dach ze bra nia w ogó le by się nie
od by ły. Do pro wa dzi ło by to do dez or ga ni za cji i pa ra li żu
dzia łal no ści ROD. Prze cież na ze bra niach tych są uchwa -
la ne przez sa mych dział kow ców wszyst kie spra wy do ty -
czą ce dzia łal no ści w ubie głym ro ku jak i bie żą ce spra wy
da ne go ogro du. 

W na szym Okrę gu War miń sko -Ma zur skim na prze strze -
ni ostat nich kil ku lat nie by ło żad nej ta kiej skar gi do ty czą -
cej dru gie go ter mi nu ze bra nia.

Or ga ny dział ko we w Pol sce ist nie ją już od 120 lat.
Zwią zek jest part ne rem dla władz pu blicz nych i od lat re -
ali zu je ideę spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Zwią zek od
lat uzna je po trze bę nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go. Prze cież
nie Zwią zek de cy do wał, że upraw nie nia te zo sta ły prze ka -
za ne z Mi ni ster stwa Śro do wi ska a usta wo daw ca prze ka zał
te spra wy i kom pe ten cje do Mi ni stra In fra struk tu ry. Od by -
ło się to bez kon sul ta cji i my to ak cep tu je my bo ja kie jest
pra wo.

Sza now ny Pa nie,
Jak moż na za rzu cać, że Zwią zek zrze sza na za sa dzie

przy mu so wo ści wszyst kich pol skich dział kow ców i nie
pod le ga ja kie mu kol wiek nad zo ro wi.

Jak moż na by ło opu bli ko wać i roz po wszech niać tak fał -
szy we stwier dze nia.

Mo że my tyl ko przy pusz czać, że jest to pre tekst do prze -
pro wa dze nia ko lej nych zmian w na szej usta wie bez kon -
sul ta cji z na mi co od by wa ło się już kil ka krot nie 
w ostat nich la tach. Prze cież na sza usta wa o ROD cie szy
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się wiel kim po par ciem co wy ni ka z pra wie 620 tys. pod -
pi sów zło żo nych przez dział kow ców. Po dob ne prze pi sy
obo wią zu ją w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej, a nasz
Zwią zek jest wzo rem do na śla do wa nia. 

Ma my na dzie ję, że na sze uwa gi i spo strze że nia po zwo -
lą Pa nu wła ści wie oce nić ro lę ogro dów i Związ ku dla spo -
łecz no ści lo kal nej i wspól ne go bu do wa nia spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. 

Pre zes
/-/ mgr inż. Zbi gniew Ko ło dziej czakOlsz tyn, 28 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski PZD w To ru niu

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Ja nusz Ko cha now ski
War sza wa

1. Sta tut PZD uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD speł nia wszel kie wy mo gi wy ni ka ją ce 
z Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 ro ku. Ze zna nych tyl ko so bie po wo dów
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich przy wo łu je usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2008 ro ku. Ko -
mu jak ko mu, ale Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich ta kie
po mył ki nie po win ny się zda rzać. Sta tut zo stał za re je stro -
wa ny bez we zwa nia o je go po pra wie nie przez Sąd Re jo -
no wy w War sza wie XII Wy dział Go spo dar czy Nr KRS
0000293886. 

Kwe stio no wa nie za pi su § 79 ust. 2 Sta tu tu PZD jest po -
zba wio ne wszel kich ra cjo nal nych pod staw. Sta tut w § 77
oraz w § 78 do kład nie pre cy zu je wa run ki, któ re mu szą
być speł nio ne dla waż no ści wal ne go ze bra nia. I tyl ko speł -
nie nie tych wa run ków de cy du je o je go waż no ści, ja ko
„naj wyż sze go or ga nu sa mo rzą du PZD w ROD” (§ 74 Sta -
tu tu PZD).

Kwe stio no wa ny za pis § 79 Sta tu tu re gu lu je przy pad ki,
kie dy w wal nym ze bra niu uczest ni czy mniej niż po ło wa
człon ków zwy czaj nych w da nym ROD. Za pis w ust. 2 po -
wo ła ne go uprzed nio § 74 w ust. 2 Sta tu tu PZD stwier dza
jed no znacz nie i bez żad nych wąt pli wo ści: ”Pra wo uczest -
ni cze nia w wal nym ze bra niu ma każ dy czło nek zwy czaj -
ny z da ne go ROD”. Sko ro człon ko wie PZD nie wy ra ża ją
chę ci sko rzy sta nia z na leż ne go im pra wa udzia łu w ob ra -
dach wal ne go ze bra nia tyl ko i wy łącz nie z wła snej wo li,
to brak za pi sów po miesz czo nych w § 79 spo wo do wał by
sy tu ację pa ra li żu or ga ni za cyj ne go w PZD. Na to miast gdy -
by Sta tut prze wi dy wał ob li ga to ryj ny udział człon ków
PZD w da nym ROD w wal nym ze bra niu, za pis ta ki był -
by z pew no ścią kwe stio no wa ny za rów no przez Sąd Re je -
stro wy, jak i przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.

Swym wy stą pie niem Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
w za sa dzie bie rze w obro nę nie sub or dy no wa nych człon -
ków or ga ni za cji, któ rzy prak tycz nie nie uczest ni czą w jej
ży ciu, tym sa mym kwe stio nu jąc usta le nia przy ję te przez
obec nych na wal nym ze bra niu człon ków PZD.

2. Nie do przy ję cia jest też za rzut pod no szo ny przez pi -

szą cych do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich i przez nie go
po wie la ny, ja ko by kwe stio no wa ne za pi sy Sta tu tu PZD są
źró dłem (cyt.) „wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć”. Sko -
ro w swym wy stą pie niu Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
bez kry tycz nie przyj mu je ta kie oświad cze nia wno szą cych
skar gi bez ja kich kol wiek do wo dów, bez do głęb ne go zba -
da nia spra wy, czy też ko rzy sta jąc ze swo ich upraw nień nie
wno si do od po wied nich or ga nów Pań stwa o ich uwia ry -
god nie nie, na su wa się wnio sek, że za dzia łał zbyt po wierz -
chow nie, nie do cie ka jąc u źró dła (Kra jo wa Ra da PZD)
po twier dze nia słusz no ści pod no szo nych za rzu tów. Ko rzy -
sta jąc z te go źró dła wie dział by, że ist nie ją na każ dym
szcze blu sa mo rzą du w PZD or ga ny kon tro l ne ba da ją ce 
z mo cy pra wa (Sta tut PZD, Re gu la min Ko mi sji Re wi zyj -
nych PZD) za sad ność po bie ra nia opłat od zwy kłych
człon ków PZD i spo so bu wy dat ko wa nia spo łecz nych
prze cież pie nię dzy. 

3. W swym wy stą pie niu Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
w nie wy bred ny spo sób pod kre śla człon ko stwo w PZD na
za sa dzie przy mu so wo ści. Py ta nie za tem do Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich: Czy w Pol sce do zwo lo ne jest or ga -
ni zo wa nie po lo wań, czy też ja kie kol wiek po lo wa nie bez
przy na leż no ści do Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go? Czy
do zwo lo ne jest węd ko wa nie bez przy na leż no ści do Pol -
skie go Związ ku Węd kar skie go? Każ dy, kto za mie rza po -
lo wać bez wa run ko wo mu si być człon kiem Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go. Każ dy kto węd ku je mu si być
człon kiem Pol skie go Związ ku Węd kar skie go. Tak ro zu -
mia ny przy mus Pa nu Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich
nie prze szka dza. Znaj dą się za raz ar gu men ty, że PZŁ pro -
wa dzi ra cjo nal ną go spo dar kę, że sto su je okre sy ochron -
ne, że w trud nych okre sach do kar mia zwie rzy nę itp.
Po dob nych ar gu men tów moż na do szu kać się w dzia łal no -
ści PZW. W ta kim ra zie czym róż ni się dzia łal ność Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry w swej dzia łal no ści
opra co wał i eg ze kwu je prze strze ga nie Re gu la mi nu ROD.
Re gu la min ten, to nic in ne go, jak zbiór prze pi sów, któ rych
prze strze ga nie gwa ran tu je wy wią za nie się przez człon ków
PZD – użyt kow ni ków dzia łek z obo wiąz ku prze strze ga nia
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za sad wy ni ka ją cych z ogól nie obo wią zu ją cych w kra ju
prze pi sów. God ne przy wo ła nia są w tym mo men cie Usta -
wa z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy, Usta -
wa – Pra wo ochro ny śro do wi ska z 27 kwiet nia 2001 r.,
Usta wa – Pra wo Bu dow la ne z 7 lip ca 1994 r. Przy ję te roz -
wią za nia za war te w prze pi sach PZD są gwa ran tem prze -
strze ga nia za sad i prze pi sów za war tych w tych usta wach.
Wy ra zić moż na prze ko na nie, że pi szą cy skar gi nie ko rzy -
sta ją z upraw nień sta tu to wych przy wo ła nych uprzed nio,

a tym sa mym sa mi po zba wia ją się moż li wo ści wpły wa -
nia na de cy zje po dej mo wa ne na od by wa ją cych się co rocz -
nie wal nych ze bra niach w każ dym ROD. Są oni ra czej
zwo len ni ka mi użyt ko wa nia dzia łek bez ja kich kol wiek
ogra ni czeń, co w kon se kwen cji w nie da le kiej przy szło ści
do pro wa dzi ło by do prze kształ ce nia ogro dów dział ko wych
w sku pi ska slum sów i skła do wisk ru pie ci. Chy ba nie o ta -
kie roz wią za nie cho dzi nam wszyst kim.

Za człon ków Pre zy dium
To ruń sko – Wło cław skie go Okrę go we go Za rzą du

PZD

To ruń, 25 stycz nia 2010 r.

Pre zes
/-/ Edward Śmi giel ski

Czło nek Pre zy dium 
/-/ Grze gorz Ku czo ra 

Czło nek Pre zy dium 
/-/ Ry szard Do rau 

Dy rek tor Biu ra 
/-/ Ma rian Wal czyk 

Wi ce pre zes
/-/ Zdzi sław Lem par ty

Cheł miń ska Ra da Dział kow ców

Pan Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku 
Za wsze z uwa gą śle dzi li śmy Pa na wy stą pie nia w spra -

wie obro ny praw czło wie ka. W zdu mie nie wpro wa dzi ło
nas Pa na wy stą pie nie do Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia
18.01.2010 r. Nie jest to obro na a pró ba uwi kła nia dział -
kow ców i ich Związ ku w po li ty kę.

Za rzu ca nie, że Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we, Pol ski
Zwią zek Dział kow ców i pra wa dział kow ców po zo sta ją
po za kon tro lą jest ab sur dal nym nie po ro zu mie niem.

Za rów no usta wa o sto wa rzy sze niach a ta kiej pod le ga
Zwią zek z chwi lą je go wpi su do Kra jo we go Re je stru Są -
do we go jak i sa ma usta wa z 8 lip ca 2005 r. okre śla ją, że
grun ty pod ogro da mi sta no wią wła sność Pań stwa i sa mo -
rzą do wych gmin, a tak że za pis art. 4 usta wy stwier dza ją cy,
że Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we słu żą człon kom spo łecz no -
ści lo kal nej nie tyl ko upo waż nia ale zo bo wią zu je sa mo rząd
lo kal ny (bur mi strza, sta ro stę) do nad zo ru nad ogro da mi. Sa -
mo rzą do we for my kon tro li przy bie ra ją róż ne for my. Przy -
ję tą for mą przez cheł miń ski sa mo rząd są do rocz ne
in for ma cje pod czas spo tka nia bur mi strza i je go służb z or -
ga na mi ogro du. Na le żą do te go tak że okre so we pi sem ne in -
for ma cje o wy cin ko wych dzia ła niach ogro du na rzecz
swych człon ków a więc spo łecz no ści lo kal nej.

Ab sur dem na le ży na zwać też do ma ga nie się znie sie nia
tzw. dru gie go ter mi nu wal ne go ze bra nia. Nikt ni gdzie przy
naj skru pu lat niej szej re ali za cji praw oby wa tel skich nie wy -
my ślił ta kie go me cha ni zmu, aby w ży ciu spo łecz nym a tak -
że w ży ciu sto wa rzy sze nia uczest ni czy li wszy scy. Pra wo
uczest nic twa przy słu gu je wszyst kim. Gwa ran tu je to za rów -
no Sta tut PZD jak i Re gu la min ROD. Gwa ran cja ta umo co -

wa na jest w za pi sach o obo wiąz ko wym za wia do mie niu 
z po da niem spraw, któ re bę dą pod le gać roz pa trze niu. Za wia -
do mie nie każ de go i to za po twier dze niem jest obo wiąz kiem.

Tak jak do ja kiej kol wiek dzia łal no ści tak do czyn ne go
ko rzy sta nia ze swo ich praw nie moż na zmu sić. Znacz nie
waż niej sze de cy zje dla oby wa te li, dla ich ży cia za pa da ją
pod czas wszel kie go ty pu wy bo rów. Czy uczest ni czy w
nich zde cy do wa na więk szość upraw nio nych? Nie. Obo -
wią zu ją ce dział kow ców i Pol ski Zwią zek Dział kow ców
prze pi sy pra wa nie tyl ko pod le ga ją kon tro li przez od po -
wied nie służ by, ale peł ne ich wy ko rzy sta nie ma tak ry go -
ry stycz ne sank cje jak wo bec żad ne go in ne go sto wa rzy-
sze nia. Wzmac nia to we wnętrz na dwu stop nio wa kon tro -
la przez dzia ła ją ce w ogro dach i Związ ku or ga ny. Każ da
uchwa ła, każ dy wnio sek do ty czą cy dział kow ca mo że być
za skar żo ny łącz nie ze skar gą do Są du. Wa dli wie pod ję ta,
go dzą ca w pra wa dział kow ca uchwa ła jest nie tyl ko uchy -
la na, ale roz strzy ga na zgod nie z pra wem.

O do brym słu że niu usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych mi lio no wi pol skich dział kow ców świad czy
jed no znacz nie wy po wie dze nie się dział kow ców po przez
zło że nie 620 ty się cy pod pi sów w jej obro nie. Po twier dzi -
li to dział kow cy na swym I Kon gre sie.

Sza now ny Pa nie
Pań skie wy stą pie nie uzna je my za szko dli we a nie za

obron ne. Od Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich pół to ra ty -
sięcz na ro dzi na dział kow ców Chełm na ocze ku je sku tecz -
niej szych dzia łań w li kwi da cji wie lu ab sur dów na sze go
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ży cia co dzien ne go. Ocze ku je my dzia łań wspie ra ją cych.
Dzia ła nia Pa na w tym kie run ku szcze gól nie we współ pra -

cy z ogro da mi, dział kow ca mi i ich Związ ku bę dą ty mi,
któ rych ocze ku je my i któ re bę dą przez nas mi le wi dzia ne.

Z wy ra za mi sza cun ku

Se kre tarz Cheł miń skiej Ra dy Dział kow ców
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

Chełm no, 21 stycz nia 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD w Kra ko wie

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Pan Ja nusz Ko cha now ski

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w Kra ko wie, za po zna ło się
z tre ścią Pa na wy stą pie nia do Mi ni stra In fra struk tu ry, w
któ rym pod no si Pan spra wę wal nych ze brań człon ków
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. Pre zy dium sta now -
czo pro te stu je prze ciw ko tak jed no stron ne mu przed sta -
wia niu za sad funk cjo no wa nia ROD. Pre zy dium nie
po dzie la ten den cyj nej oce ny, któ ra wska zu je ja ko by Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców był mo no po li stą po sia da ją cym
wy łącz ność two rze nia ogro dów, a ku rio zal nym jest okre -
śle nie przy mu su przy na leż no ści do Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Za pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie
wy klu cza ją moż li wo ści za kła da nia i pro wa dze nia ogro -
dów dział ko wych przez in ne niż PZD or ga ni za cje.  Usta -
wa o rod nie za my ka dro gi do uzy ska nia ana lo gicz nych
wa run ków ko rzy sta nia z grun tów. Jest rze czą oczy wi stą
że w tych przy pad kach po wsta wa nie ogro dów jest pod po -
rząd ko wa ne usta wie o nie ru cho mo ściach art.68 ust.1
pkt.3. PZD ja ko Zwią zek po sia da oso bo wość praw ną, te -
go pra wa nie po sia da ją or ga ny PZD, któ ry mi są: Kra jo wa
Ra da, Okrę go we Za rzą dy czy też Za rzą dy Ogro dów.
Szcze gó ły funk cjo no wa nia or ga nów Związ ku wy ni ka ją 
z tre ści sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Uży cie przez Pa -
na Rzecz ni ka okre śle nia „re ali zu ją cy istot ne funk cje pu -
blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie przy mu so wo ści wszys-
t kich pol skich dział kow ców…” jest de li kat nie okre śla jąc

nie po ro zu mie niem. Każ de go ro ku ty sią ce dział kow ców
re zy gnu je z po sia da nia dział ki, na ich miej sce przy cho dzą
no wi, czę sto kroć mło dzi lu dzie, i ni gdy nie zda rzył się
przy pa dek aby ko goś uszczę śli wio no. Pol ski Zwią zek
Dział kow ców jak każ da or ga ni za cja spo łecz na ma ty tuł
do su we ren ne go pra wa okre śla nia za sad po stę po wa nia. 

Pan Rzecz nik w swym prze ko na niu ra czył za uwa żyć nie -
do pusz czal ną sy tu ację od by wa nia ze brań w dwóch ter mi -
nach. Pra wem każ de go dział kow ca PZD § 14 pkt.1 jest
bra nie udzia łu w wal nym ze bra niu ROD, nie wy stę pu je po -
ję cie przy mu su (a szko da) dla te go każ dy mo że, ale nie mu -
si brać udzia łu w wal nym ze bra niu. Bez wpro wa dze nia
ele men tu dru gie go ter mi nu ża den ogród nie był by w sta nie
pod jęć uchwa ły w for mie de mo kra tycz nej. Skut ki za nie -
cha nia pod ję cia ta kich de cy zji mo gły by do pro wa dzić do
sa mo uni ce stwie nia ogro du dział ko we go. Fre kwen cja na
wal nych ze bra niach jest zróż ni co wa na, ale żad na de cy zja
ro dzą ca skut ki eko no micz ne nie mo że i nie jest po dej mo -
wa na z po mi nię ciem za sad de mo kra cji. Jest rze czą oczy wi -
stą że cza sem po dej mo wa ne de cy zje nie za wsze są
przyj mo wa ne jed no gło śnie, to mo że i ro dzi nie za do wo le -
nia jed no stek, ta kie są re gu ły de mo kra cji. Jed no cze śnie
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du prze ciw dzia ła wszel kim
nie pra wi dło wo ścią, a tym bar dziej gdy by po wsta wa ły oko -
licz no ści o zna mio nach nad użyć. Przy wo ła nie przez Pa na
Rzecz ni ka sło wa „nad użyć” jest su ge stią bez po kry cia. 

Pre zy dium 
Okrę go we go Za rzą du Ma ło pol skie go PZD

w Kra ko wieKra ków, 28 stycz nia 2010 r.

ROD „FI SKUS” w Ba li cach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Pan Ja nusz KO CHA NOW SKI 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich,
Je stem dział kow cem od 28 lat, wy obra ża łem so bie za -

wsze że Rzecz nik to ta ka szcze gól na oso bo wość, któ ra re -
ali zu je szcze gól ne funk cje oby wa tel skie, a za tem pu blicz -
ne. Ja ko czło nek wspól no ty ogro do wej zrze sza ją cej po -
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nad 100 ta kich jak ja dział kow ców (na zwa je dy na w Pol -
sce, sa ma mó wi za sie bie) je stem jed nym z tych, któ rzy
ogród ten za kła da li, a za tem mam pra wo wy ra zić swą opi -
nię o tym co i ko mu słu żą Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we.
Je stem zbul wer so wa ny Pa na ar ty ku łem, któ ry wpadł mi
w rę ce, a da to wa ny z dnia 18 stycz nia 2010 r. 

W pię ciu aka pi tach od sła nia Pan wła sny punkt wi dze nia
o funk cjo no wa niu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,
któ ry jest nie praw dzi wy. Śmiem twier dzić, że ni gdy nie
był Pan na wal nym ze bra niu spra woz daw czym, czy też
wal nym ze bra niu spra woz daw czo – wy bor czym, bo ta -
kich nie do rzecz no ści za pew ne by Pan nie pi sał. Z upo rem
wręcz ma nia ka do po mi na się Pan nad zo ru nad Pol skim
Związ kiem Dział kow ców. Nie po dzie la Pan zda nia Pa ni
Pre zy dent War sza wy, któ ra mó wi: że brak w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych okre śle nia or ga nu spra -
wu ją ce go nad zór nad PZD jest wy ni kiem świa do me go
dzia ła nia usta wo daw cy”, a dzia ła nia, któ re Pan su ge ru je
by ły by dzia ła nia mi „na pod sta wie do mnie ma nia”. Za da ję
Pa nu pro ste py ta nie – dla cze go tyl ko do strze ga Pan PZD,
któ ry nie jest pod mio tem go spo dar czym, a je go dzia łal -
ność opie ra się je dy nie na skład kach człon kow skich 
i opła tach usta la nych w za leż no ści od po trzeb przez każ -
dy ogród. Ko ron nym ar gu men tem prze ma wia ją cym za
Pa na in ter pre ta cją jest od by wa nie ze brań w dwu ter mi -
nach – w tym miej scu chcę Pa nu wy ja śnić, że PZD jest
oso bo wo ścią praw ną, a ja ko ta ka pod le ga wy mo gom usta -
wy o ra chun ko wo ści. Ro kiem ob ra chun ko wym jest rok
ka len da rzo wy, a wo bec te go ist nie je ob li ga to ryj ność pla -
no wa nia i re ali za cji za dań, któ re moż na wy ko nać je dy nie
z usta la nych opłat na wal nych ze bra niach. Przy ję to za sa -
dę, aby wy mo gi ra chun ko wo ści by ły re ali zo wa ne, to tak
na le ży or ga ni zo wać wal ne ze bra nia aby za bez pie cza ły one
wy ko naw stwo pla no wa nych za dań fi nan so wych.

Słu żę przy kła dem z na sze go ogro du. Za rząd, któ ry od -
po wia da za ca łość, w tym za bez pie czeń stwo na ogro dzie,
po sta no wił do ko nać wy mia ny skrzy nek ja ko roz dziel nic
elek trycz nych, do tych cza so we sko ro do wa ne gro zi ły nie -

szczę śli wym wy pad kiem, na któ ry w szcze gól no ści na ra -
żo ne by ły dzie ci, ba wią ce się w tzw. ber ka, gdzie każ de
się cho wa, a jed no szu ka wszyst kich. Jest ze bra nie, za rząd
przed sta wia plan pra cy na rok 2009 uzna jąc ja ko pil ne wy -
mia na skrzy nek elek trycz nych, to bez pie czeń stwo dzie ci
i do ro słych, to in we sty cja na po nad 40.000 zł, mu si być
dru gi ter min bo na ze bra nia ni gdy nie przy szło 50%. Cho -
ciaż dział kow cy po win ni być na ze bra niu bo to ich do ty -
czy, i ich dzie ci, to przy cho dzi tyl ko część. Kto po nie sie
od po wie dzial ność za ewen tu al ny wy pa dek?

Dla te go usta la się dru gi ter min, drzwi sto ją otwo rem dla
wszyst kich człon ków te go ogro du, przy cho dzi ter min dru -
gi, na sa li jest 38%. Ci, któ rzy przy by li są świa do mi od -
po wie dzial no ści za pod ję te uchwa ły fi nan so we. Czy Pan
to mo że zro zu mieć. Su ge ru je Pan eli mi na cję ta kich dzia -
łań, kil ka mie się cy te mu, by łe Pa na ugru po wa nie (bo Pan
do nie go nie na le ży) w pro jek cie „Usta wy o ogro dach
dział ko wych” w art.14 kwe stię ta roz wią zy wa ło po przez
zwo ła nie ze bra nia przez wój ta (bur mi strza lub pre zy den -
ta mia sta) i wte dy nie trze ba kwo rum. W PZD ta kiej moż -
li wo ści nie ma, bo na le ża ło by kie ro wać spra wę do Są du,
a na to eme ry tów, ren ci stów czy lu dzi o ni skim pod ło żu fi -
nan so wym po pro stu nie stać.

W swym pi śmie do Mi ni stra po wie la Pan okre śle nie, że
to nie Pan, tyl ko skar żą cy mó wią o nie pra wi dło wo ściach
i nad uży ciach – czy ma Pan cho ciaż by je den do wód ta -
kie go prze stęp stwa. To jest po mó wie nie. Ubo le wać tyl ko
na le ży, że ta kich wy stą pień Pan nie czy ni w obro nie dział -
kow ców. Oso bi ście uwa żam, że Pa na wy stą pie nie jest ge -
stem przy po do ba nia się Rzą do wi – bo i ka den cja się
koń czy. Ja ko eme ryt ze sta re go port fe la, na praw dę ży czę
Pa nu du żo zdro wia, bo ostat nio wnie sie nie przez Pa na za -
wia do mie nia prze ciw Pa ni Mi ni ster Zdro wia wska zu je na
to że z tym zdro wiem nie jest naj le piej. Zdro wia, zdro wia
i jesz cze raz zdro wia ży czę, i za pra szam Pa na na dział kę,
któ rą upra wiam, na wa rzy wa, któ re aro ma tem na tu ral nym
z od le gło ści wa bią.

Z wy ra za mi sza cun ku 
R. No cuń 

Ba li ce, 29 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry
War sza wa

Po za po zna niu się z tre ścią pi sma skie ro wa ne go przez
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Sza now ne go Pa na Mi -
ni stra, a po da ne go do pu blicz nej wia do mo ści po przez za -
miesz cze nie na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej RPO,

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD wy ra ża zdzi wie nie i kon -
ster na cję, że te go ro dza ju tekst ma sta no wić wy kład nię
dal szych dzia łań po dej mo wa nych za rów no przez Biu ro
RPO jak i or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej tj. Mi ni ster -
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stwo In fra struk tu ry. Kwe stio no wa nie pra wo moc nych za -
pi sów w pod sta wo wych do ku men tach praw nych, re gu lu -
ją cych dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców, tj.
Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD w opar ciu o jed nost ko we
skar gi osób, bez wy ja śnie nia przy czyn tych skarg, wska -
zu je jed no znacz nie na pod ję cie dzia łań w za ło że niu
sprzecz nych z ro lą przy pi sa ną Rzecz ni ko wi Praw Oby wa -
tel skich w de mo kra tycz nym spo łe czeń stwie. 

Wal ne ze bra nia w „dru gim ter mi nie” od by wa ne są nie
tyl ko w PZD, sze reg or ga ni za cji sto su je to roz wią za nie 
z uwa gi na trud no ści zwią za ne z uzy ska niem qu orum
umoż li wia ją ce go przy ję cie sto sow nych uchwał. Na le ży
pod kre ślić, że za wia do mie nia o ter mi nie i po rząd ku dzien -
nym ze brań do star cza ne są do za in te re so wa nych z od po -
wied nim wy prze dze niem cza so wym, po nad to ze bra nia
od by wa ją się co ro ku – są sta łym ele men tem funk cjo no -
wa nia ogro dów, za tem brak jest ja kich kol wiek pod staw
do stwier dze nia, że do cho dzi do sta tu to wych ogra ni czeń
wpły wa ją cych na moż li wość uczest ni cze nia w ze bra niu.
Jest to za tem pra wo z któ re go każ dy dział ko wiec po wi -
nien ko rzy stać, a że tak się nie dzie je – to in ny, bar dziej
skom pli ko wa ny pro blem, wy ni ka ją cy z za cho wań spo -
łecz nych, a nie uwa run ko wań praw nych i „nad zór” żad nej
struk tu ry pań stwo wej nic tu nie zmie ni. Fre kwen cja na
wal nych ze bra niach w PZD, a tak że in nych or ga ni za cji
nie od bie ga za sad ni czo od fre kwen cji wy bor czej, czy za -
tem spo łe czeń stwo też po win no być ob ję te „nad zo rem”,

bo nie ko rzy sta ze swo ich praw? Py ta nie tyl ko po zor nie
jest re to rycz ne, po nie waż na tych miast na su wa się na stęp -
ne – jak in sty tu cja, któ rej ce lem nad rzęd nym jest ochro na
praw oby wa tel skich mo że su ge ro wać roz wią za nia któ re
tej idei za prze cza ją?

Po dob ne py ta nia moż na by mno żyć, ale nie to jest głów -
nym ce lem na sze go wy stą pie nia – z ubo le wa niem stwier -
dza my, że list Pa na Rzecz ni ka jest za wo alo wa ną for mą
ko lej ne go ata ku na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, je go
struk tu ry i bez i mien ną, wie lo ty sięcz ną rze szę dzia ła czy
spo łecz nych jak rów nież zwy kłych dział kow ców, któ rzy
wbrew opi niom za war tym w tek ście, w ze bra niach uczest -
ni czą, po dej mu ją uchwa ły umoż li wia ją ce nor mal ne funk -
cjo no wa nie ogro dów i nie do pa tru ją się w przy ję tych
roz wią za niach sta tu to wych żad nych za gro żeń dla swo ich,
oso bi stych swo bód oby wa tel skich. Naj wy raź niej ro zu mie -
ją co zna czy sło wo „de mo kra cja”. A ozna cza ono rów nież,
że je że li wy stę pu je się w imie niu rze ko mo „po krzyw dzo -
nej” gru py człon ków ja kiejś or ga ni za cji, to wy pa da przy -
naj mniej spraw dzić, czy za rzu ty tej gru py są za sad ne i na
ile są zgod ne z od czu cia mi ogó łu. Szko da, że tak się nie
sta ło tym ra zem. Ocze ku je my za tem, że Sza now ny Pan
Mi ni ster po dej mie pró bę obiek tyw ne go spoj rze nia na pro -
ble my na sze go śro do wi ska, z za ło że niem, że ruch ogrod -
nic twa dział ko we go w na szym kra ju nie jest zja wi skiem
mar gi nal nym, lecz trwa łym do rob kiem wie lu po ko leń,
moc no za ko rze nio nym w świa do mo ści spo łecz nej.

Z wy ra za mi sza cun ku
Kie row nic two, człon ko wie i sym pa ty cy Okrę go we go

Za rzą du Ślą skie go PZDKa to wi ce, 1 lu te go 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
W związ ku z Pań skim pi smem z dnia 18 stycz nia br. do

Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad dzia łal no -
ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców Pre zy dium Okrę -
go we go Za rzą du PZD w Po zna niu przed sta wia swo je
uwa gi do tez za war tych w Pań skim wy stą pie niu. Na pi sał
Pan: „Zwra ca ją się do mnie oso by z licz ny mi skar ga mi na
dzia łal ność Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w szcze gól -
no ści na po sta no wie nia sta tu tu tej or ga ni za cji i re gu la mi -
nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ ry umoż li wia, aby
wal ne zgro ma dze nie człon ków ogro du od by wa ło się w
dru gim ter mi nie, pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie
roz po czę cia w pierw szym ter mi nie, o ile w za wia do mie niu
o ze bra niu po da no rów nież moż li wość od by cia go w dru -

gim ter mi nie i po uczo no człon ków o tym, że uchwa ły pod -
ję te w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich
człon ków ogro du bez wzglę du na licz bę obec nych na ze -
bra niu. Zda niem skar żą cych po wyż sze po sta no wie nie re -
gu la mi nu jest źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć,
w tym po zwa la na po dej mo wa nie zo bo wią zań fi nan so -
wych przez ogród dział ko wy przez ma łą gru pę człon ków”.
Z ubo le wa niem stwier dza my, że kwe stio nu je Pan Rzecz -
nik za pi sa ne w sta tu cie PZD pra wo, któ re go le ga lizm był
ba da ny przed re je stra cją PZD w KRS. Kwe stio no wa nie
pra wa do od by cia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie, któ -
re jest do pusz czal ne, jak sam Pan za uwa ża pod wa run -
kiem, że ma ją cy pra wo uczest nic twa w ze bra niu człon -
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ko wie Związ ku zo sta li o tym po in for mo wa ni w za wia do -
mie niu, świad czy o nie zna jo mo ści re aliów funk cjo no wa -
nia ogro dów dział ko wych. Za rząd ROD ma re gu la mi-
no wy obo wią zek za pro sić na wal ne ze bra nie każ de go
dział kow ca ogro du – człon ka PZD po wia da mia jąc go na
pi śmie o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go ze -
bra nia. Do dat ko wo w za wia do mie niach po da je się ter min
wy ło że nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych, któ -
re są do stęp ne dla wszyst kich dział kow ców. Sta tut PZD
da je pra wo uczest nic twa w ze bra niu wszyst kim człon kom
Związ ku w da nym ogro dzie dział ko wym. Czy jest wi ną
Związ ku, czy też je go or ga nów, że z te go pra wa ko rzy sta
prze cięt nie 20–30% dział kow ców? Sta wia nie za rzu tu bra -
ku le gal no ści wal ne go ze bra nia mo że być po rów ny wa ne
np. z ni ską fre kwen cja oby wa te li pod czas wy bo rów do
par la men tu, al bo wy bo rów pre zy denc kich. Czy wy bo ry
par la men ta rzy stów, czy Pre zy den ta RP z ty tu łu ni skiej fre -
kwen cji ma ją być nie waż ne? Dla cze go oso by któ re nie
chcą po świę cić 1 raz w ro ku 3–4 godz. na uczest nic two w
wal nym ze bra niu wy stę pu ją z po stu la ta mi o rze ko mych
nad uży ciach wy wo ły wa nych po dej mo wa niem przez
dział kow ców uchwał pod czas ze bra nia od by wa ją ce go się
w dru gim ter mi nie? 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Nie ma my nic prze ciw nad zo ro wi or ga nów pań stwa nad

dzia łal no ścią na szej or ga ni za cji. Wię cej, ocze ku je my wła -
śnie nad zo ru nad dzia ła nia mi ad mi ni stra cji pań stwo wej 
i sa mo rzą do wej w za kre sie re ali za cji za pi sów usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Pra gnie my, że by na -
sza usta wa by ła po strze ga na ja ko akt praw ny obo wią zu ją -
cy wszyst kie or ga na ad mi ni stra cji, by nie do cho dzi ło do
stwier dzeń przed sta wi cie li np. or ga nów ewi den cji lud no -
ści, że usta wa jest pra wem PZD i ich nie obo wią zu je za -
pis, że ogro dy dział ko we nie słu żą do za miesz ki wa nia.
Ła miąc za kaz za miesz ki wa nia or ga ny te mel du ją dział -
kow ców na te re nie ogro dów, wca le nie przej mu jąc się fak -
tem, że ogród nie ma in fra struk tu ry umoż li wia ją cej
wy ko rzy sta nie dział ki do za miesz ki wa nia. Nie in te re su je
or ga nu mel dun ko we go, czy al ta na wy bu do wa na bez po -
zwo le nia na bu do wę (co jest zgod ne z pra wem bu dow la -
nym, o ile oczy wi ście nie ma nad me tra żu) speł nia wa run ki
umoż li wia ją ce za miesz ki wa nie? Nie in te re su je też or ga nu
mel dun ko we go, czy al ta na wy po sa żo na jest w szam bo (bo
o ka na li za cji na te re nie ogro dów je dy nie mo że my po ma -
rzyć), czy to szam bo jest szczel ne i czy w ogó le jest do -
zwo lo ne (Re gu la min ROD nie prze wi du je szamb w mia-
stach). Czy or gan mel dun ko wy nie po wi nien przed wy da -
niem de cy zji o za mel do wa niu zgło sić żą da nie do nad zo -
ru bu dow la ne go o zba da nie moż li wo ści za miesz ki wa nia 
w al ta nie? Ocze ki wa li by śmy po mo cy Pa na Rzecz ni ka w
eg ze kwo wa niu obo wią zu ją ce go pra wa, co po win no być
nad rzęd nym ce lem w pań stwie pra wa.  Tyl ko ta kie dzia -
ła nia po zwo lą prze trwać idei ogrod nic twa dział ko we go i
nie do pro wa dzą do prze kształ ce nia ogro dów w przy sło -

wio we slum sy. Tym cza sem otrzy mu je my Pa na in ter wen -
cję, któ ra ma do wieść, że Pol ski Zwią zek dział kow ców
swo im sta tu tem ła mie za sa dy de mo kra cji i prze ciw sta wia
się wo li dział kow ców. 

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Wska zał Pan w pi śmie do Mi ni stra In fra struk tu ry, że

licz ne oso by zgła sza ją skar gi na dzia łal ność PZD. Nie
kwe stio nu je my, że ta kie wy stą pie nia ma ją miej sce. Sa mi
w Po zna niu je ste śmy ata ko wa ni przez grup kę dział kow -
ców z ROD Kwit ną ca Do li na w Swa rzę dzu, któ ra nie
chcąc uznać wy ni ków wal ne go nad zwy czaj ne go ze bra nia
wy bor cze go, w któ rym ta grup ka osób pró bu ją ca za ło żyć
wro gie PZD sto wa rzy sze nie (ogra ny re je stra cyj ne od mó -
wi ły i na dal od ma wia ją re je stra cji) po nio sła sro mot ną po -
raż kę prze gry wa jąc wszyst kie gło so wa nia, w tym naj wa-
ż niej sze o wy bo rach do za rzą du ROD i ko mi sji re wi zyj -
nej, w efek cie cze go ża den ich przed sta wi ciel nie zna lazł
się we wła dzach ogro du. Moż na przy jąć, że ma ją oni pra -
wo wy stą pie nia do Pa na Rzecz ni ka w obro nie swo ich par -
ty ku lar nych in te re sów, któ re od bie ga ją od wo li i ocze -
ki wań więk szo ści dział kow ców. Trze ba jed nak zba dać
kim są i z ja kich po bu dek sta ra ją się kwe stio no wać wy -
nik wal ne go ze bra nia. W oma wia nym przy pad ku ma my
bo wiem do czy nie nia z gru pą dział kow ców bę dą cą w ra -
żą cym kon flik cie z obo wią zu ją cym pra wem, któ ra prze -
kształ ci ła swo je al ta ny w do my miesz kal ne i któ ra
za mie rza ła swo imi dzia ła nia mi na dal prze kształ cać ogród
w osie dle miesz ka nio we, przy oka zji nisz cząc do ro bek
wie lu dział kow ców, któ rzy chcą w ogro dzie wy po czy wać.
To wła śnie dział kow cy te go ogro du któ rzy przy by li na ze -
bra nie w licz bie oko ło 120 osób zde cy do wa ną więk szo -
ścią gło sów (sto su nek gło sów 2:1) za de cy do wa li, że ma ją
już dość ter ro ry zmu upra wia ne go przez przy wód cę tej
gru py Ire ne usza J., któ ry m.in. do pu ścił się do po bi cia
dwoj ga człon ków za rzą du ko mi sa rycz ne go. Prze gra ni
chwy ta ją się więc wszel kich dzia łań zmie rza ją cych do
osią gnię cia za kła da ne go przez sie bie ce lu. Wy stę pu ją więc
z wnio ska mi o uzna nie za nie waż ne wal ne go ze bra nia po -
słu gu jąc się czę sto sur re ali stycz ny mi ar gu men ta mi. Z po -
wyż sze go wy ni ka wnio sek, że jest w ogro dach pro blem
prze strze ga nia pra wa, ale nie ze stro ny Związ ku lecz czę -
ści dział kow ców, któ rzy z róż nych po wo dów obo wią zu ją -
ce pra wo ła mią i w obro nie swo ich in te re sów pró bu ją
wpły wać na zmia nę te go pra wa w ce lu za le ga li zo wa nia
swo jej nie sub or dy na cji. A je śli w tym prze szka dza im Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców, to tym go rzej dla Związ ku…  

Re asu mu jąc, w świe tle po wyż sze go ocze ki wa li by śmy
od Pa na Rzecz ni ka za in te re so wa nia się na brzmia łym 
pro ble mem sa mo wo li bu dow la nych i za miesz ki wa nia 
w ogro dach. Je śli ma ono stać się do pusz czal ne, trze ba za -
dbać o in fra struk tu rę ogro du, by nie do pusz czać do de wa -
sta cji śro do wi ska na tu ral ne go. Trze ba za tem ogro dy
do fi nan so wać, bo dzi siaj funk cjo nu ją one wy łącz nie 
w opar ciu o zbie ra ne skład ki od lu dzi nie na le żą cych 
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w więk szo ści do za moż niej szej czę ści na sze go spo łe czeń -
stwa. Pro ble mu bra ku miesz kań i bez ro bo cia nie moż na
prze no sić na bar ki PZD i oskar żać na szą or ga ni za cję o nie -
de mo kra tycz ne za rzą dza nie oraz prze ciw sta wiać ją dział -
kow com. Jest nas prze cież w Pol sce bli sko mi lion ro dzin
dział ko wych. W tej licz bie za pew ne jest wie le osób za -

mie rza ją cych ina czej niż jest to pra wem do zwo lo ne or ga -
ni zo wać ży cie w ogro dzie. Wszel kie pró by przy wra ca nia
pra wa, czy sta nia na je go stra ży wy wo łu ją u tych osób
przej ście do opo zy cji i roz po czę cie de struk cyj nej dzia łal -
no ści pod płasz czy kiem wal ki ze „złym Pol skim Związ -
kiem Dział kow ców”. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes OZ PZD
/-/ dr inż. Zdzi sław Śli wa

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ mgr Syl we ster Chę ciń ski

Po znań, 1 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD im. 2 Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. 2 Ar mii

Woj ska Pol skie go w Po zna niu za sko czo ny tre ścią Pa na
wy stą pie nia do Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo -
ru nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców
zgła sza swój sprze ciw do tez za war tych w Pań skim wy stą -
pie niu. Kwe stio no wa nie pra wa do od by wa nia wal nych ze -
brań w dru gim ter mi nie jest dzia łal no ścią wy ka zu ją cą
cał ko wi tą nie zna jo mość re aliów funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych. Prze rzu ca nie od po wie dzial -
no ści na bar ki za rzą dów ROD, że dział kow cy nie chcą
ko rzy stać z przy słu gu ją ce go mim pra wa uczest ni cze nia w
wal nym ze bra niu, o któ re go ter mi nie, miej scu i po rząd ku
zo sta ją po wia do mie ni in dy wi du al ny mi za pro sze nia mi.
Nie ko rzy sta nie z przy słu gu ją ce go pra wa po wo du je, że
dział kow cy któ rzy uczest ni czą w ze bra niu wy po wia da ją
się więc w swo im imie niu, ale de cy du ją też za tych, któ -
rzy na ze bra nie nie ma ją w zde cy do wa nej więk szo ści
ocho ty przyjść, bo czas ten wo lą po świę cić na bar dziej
„przy jem ne” za ję cie. Oczy wi ście na le ży z te go gro na wy -
łą czyć oso by, któ re ze wzglę du na uspra wie dli wio ną nie -
obec ność w ze bra niu nie mo gą uczest ni czyć. Tak to jed nak
się dzie je, że na za jutrz po wal nym ze bra niu naj wię cej ma -
ją do po wie dze nia wła śnie ci, któ rzy w ze bra niu nie
uczest ni czy li. Po pu lar ne jest prze cież twier dze nie, że
„zno wu pod nie śli opła ty”. Py ta nie kto pod niósł i dla cze -
go on sam w ak cie uchwa la nia opłat nie uczest ni czył po -
zo sta je już bez od po wie dzi. Ko rzy sta nia z de mo kra cji
trze ba się więc cią gle uczyć, tak że w ogro dach dział ko -

wych. Ale nie moż na wi nić obo wią zu ją ce go pra wa, że
dział kow cy nie umie ją, czy też nie chcą z nie go ko rzy stać.
Moż na po dać w na szym ogro dzie li czą cym 640 dział kow -
ców wie le osób, któ re od wie lu lat z pra wa te go nie sko -
rzy sta ły i nie ma my spo so bu mi mo wie lu dzia łań, by ich
do te go za chę cić. Z dru giej jed nak stro ny jest nam też na
rę kę, że część dział kow ców na ze bra nia nie przy cho dzi.
Dla od by cia wal ne go ze bra nia przy peł nej, uwzględ nia ją -
cej po dwój ne człon ko stwo PZD mał żon ków, fre kwen cji
na le ża ło by wy naj mo wać sa lę o po jem no ści oko ło 1000
osób. Ta kich jest nie wie le na wet w tak du żym jak Po znań
mie ście. Jak by śmy jed nak wy glą da li w oczach dział kow -
ców, gdy by w sa li wy na ję tej za du że pie nią dze zgro ma -
dzi ło się oko ło 150 osób, ty lu bo wiem zwy kle uczest ni czy
w na szych ze bra niach?

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku, 
Ocze ku je my od Pa na za ję cia się in ny mi waż ny mi dla

Pań stwa spra wa mi, a nie in ge ren cją w obo wią zu ją ce pra -
wo w PZD, któ re go sta tut zo stał po zy tyw nie zwe ry fi ko -
wa ny pod czas re je stra cji Związ ku w KRS. Nie chcie -
li by śmy upa try wać w Pa na dzia ła niu ini cja ty wy re ali zo -
wa nej czy to na za mó wie nie po li tycz ne, czy też pod wpły -
wem pism osób nie ko niecz nie chcą cych upra wiać dział ki
w spo sób zgod ny z Re gu la mi nem ROD, al bo nie chcą cych
lub nie umie ją cych z przy słu gu ją ce go im pra wa na le ży cie
ko rzy stać. 

Z po wa ża niem

Wi ce pre zes ROD
/-/ dr Hen ryk Garszt ka

Wi ce pre zes ROD
/-/ mgr Ze non Ptak

Po znań, 29 stycz nia 2010 r.
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Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu wy ra ża zdzi wie nie i za sko cze nie skie ro wa nym
przez Pa na pi smem z dnia 18 stycz nia 2010 r. do Mi ni stra
In fra struk tu ry (nr pi sma RPO -600891-I/09/AK), w któ -
rym stwier dza Pan brak ja kie go kol wiek nad zo ru nad dzia -
łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców, a pod sta wą
do ta kie go stwier dze nia są ja ko by licz ne skar gi ja kie wpły -
wa ją do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, w tym w spra wie
od by wa nia wal nych ze brań w ogro dach dział ko wych 
w II-im ter mi nie.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu uprzej mie in for mu je Pa na, że w 2009 r. do
Okrę go we go Za rzą du wpły nę ły je dy nie dwie in ter wen cje
Rzecz ni ka, któ re szyb ko, spraw nie i po zy tyw nie zo sta ły
roz pa trzo ne dla skar żą cych się, a nie do ty czy ły ani ter mi -
nów wal ne go ze bra nia, ani nie pra wi dło wo ści czy jak to
Pan okre śla „nad użyć” po peł nio nych przez or ga ny pod -
sta wo we PZD któ ry mi są spo łecz nie dzia ła ją ce Za rzą dy
ROD, a do ty czą cy sto so wa nia i in ter pre ta cji nie któ rych
prze pi sów Sta tu tu PZD, czy Re gu la mi nu ROD.

W tych spra wach Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła -
wiu uzy skał na wet pi sem ne po dzię ko wa nie od jed nost ki
te re no wej RPO.

Zde cy do wa nie kwe stio nu je my za tem Pa na stwier dze nie
o licz nych skar gach ja kie wpły wa ją do Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich, bio rąc pod uwa gę licz bę dział kow ców w
Pol sce -po nad 960 tys., a w okrę gu wro cław skim po nad 58
tys. dział kow ców. Moż na na to miast wy snuć wnio sek, że
ilość skarg, w tym skarg uza sad nio nych wo bec w/w ilo ści
człon ków PZD jest nie zau wa żal na. Przy zna je my przy
tym, że naj le piej by ło by gdy by skarg nie by ło w ogó le.

Zde cy do wa nie nie zga dza my się z kwe stio no wa niem
przez Pa na II -go ter mi nu od by wa nia wal ne go ze bra nia w
ogro dzie dział ko wym, przy czym nie po da je Pan żad ne go
ra cjo nal ne go uza sad nie nia dla pod kre śle nia tej te zy.

Nie za dał Pan so bie rów nież żad ne go tru du dla wy ja -
śnie nia tej spra wy, na to miast od ra zu skła da Pan Wnio sek
do Mi ni stra In fra struk tu ry o no we li za cję usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, w kie run ku okre śle nia nad -
zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad dzia łal no ścią Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Po stę po wa nie Pa na Rzecz ni ka w tej spra wie od bie ra my
ja ko dzia ła nie nad mier ne i aż na zbyt po śpiesz ne, a to pro -
wa dzi do po dej rzeń, że Pa na wy stą pie nie do Mi ni stra In -
fra struk tu ry ma zu peł nie in ny pod tekst.

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców we
Wro cła wiu pra gnie po in for mo wać, że ni gdy, od 30 lat jak
ist nie je Pol ski Zwią zek Dział kow ców, ża den czło nek na -
sze go Związ ku w okrę gu wro cław skim nie kwe stio no wał
II ter mi nu ze bra nia, z uwa gi na wy ma ga ne kwo rum. Pod -
kre ślić na le ży przy tym, że wpro wa dze nie wie le lat te mu
obo wiąz ku pi sem ne go, z wy prze dze niem, po wia da mia nia
każ de go dział kow ca o ter mi nie i miej scu wal ne go ze bra -
nia po zwa la ło za cho wać nie tyl ko w peł ni de mo kra tycz ne
me cha ni zmy, ale umoż li wić każ de mu dział kow co wi pra -
wo ak tyw ne go uczest ni cze nia w wal nym ze bra niu, wy ra -
ża nia swo ich my śli i skła da nia wnio sków.

Oczy wi ście tak jak wszę dzie, w każ dej in sty tu cji i or -
ga ni za cji, czy to związ ko wej, czy to po li tycz nej zda rza ją
się róż ne in ter pre ta cje prze pi sów, czy nie pra wi dło we dzia -
ła nia, uchy bie nia. Na stra ży prze strze ga nia pra wa w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców sto ją w związ ku z tym od -
po wied nie or ga ny Związ ku. Nad zór na dzia łal no ścią Za -
rzą dów ROD spra wu ją bo wiem Okrę go we Za rzą dy i Kra -
jo wa Ra da PZD, oraz Ko mi sje Re wi zyj ne: ROD, Okrę-
go wa i Kra jo wa, oraz Ko mi sje Roz jem cze: ROD, Okrę go -
wa i Kra jo wa.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest sa mo rząd ną, sa mo dziel -
ną, nie za leż ną i w peł ni de mo kra tycz ną or ga ni za cją i wy star -
cza ją co do brze wy peł nia swo je obo wiąz ki. Pa na po stu lat 
o wpro wa dze nie nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go nad or ga ni za cją
spo łecz ną spra wia wra że nie chę ci po wro tu do me cha ni zmów
z po przed niej epo ki, a to po 20 la tach bu do wy de mo kra tycz -
ne go na sze go Pań stwa jest nie do przy ję cia.

Pa na stwier dze nie o ist nie niu pod mio tu re ali zu ją ce go
istot ne funk cje pu blicz ne i zrze sza ją cy na za sa dzie przy -
mu so wo ści wszyst kich pol skich dział kow ców jest nie uza -
sad nio ne i nie upraw nio ne, w świe tle nie tyl ko usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, nie tyl ko w kon tek -
ście funk cjo no wa nia ogro dów w in nych pań stwach Unii
Eu ro pej skiej, ale głów nie w świe tle ko niecz no ści za cho -
wa nia naj waż niej szych praw dział kow ców i ogro dów t.j.
praw do ist nie nia ogro dów w struk tu rach miast i praw
dział kow ców za pi sa nych w Usta wie, Sta tu cie PZD i Re -
gu la mi nie ROD.

Dą że nia Pa na do zmia ny obo wią zu ją cych prze pi sów do -
ty czą cych ro dzin nych ogro dów dział ko wych mo gą je dy -
nie, co naj wy żej osła bić te pra wa, co nie ko rzyst nie od bi je
się na po trze bach ro dzin dział kow ców i spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go

Okrę go wy Za rząd PZD we Wro cła wiu

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Pre zes
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

Wi ce pre zes
/-/ Jan RójWro cław, 29 stycz nia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Pi smo z dnia 18 stycz nia 2010 r. skie ro wa ne przez Pa -

na do Mi ni stra Ce za re go Gra bar czy ka (opu bli ko wa ne na
stro nie in ter ne to wej RPO) ja k i przy to czo na w ar ty ku le
„Dział kow cy skar żą się na wszech wła dzę związ ku” 
w Rzecz po spo li tej z dnia 27 stycz nia br. wy po wiedź Pa -
na Mi ro sła wa Wró blew skie go, wy so kie go ran gą urzęd ni -
ka Pań skie go urzę du wzbu dzi ły nie po kój ale i obu rze nie
dział kow ców. Dzia ła nia te od czy ty wa ne są ja ko dal szy
ciąg wal ki z Pol skim Związ kiem Dział kow ców i kam pa -
nii pro wa dzo nej na rzecz zmia ny usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. 

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD, de mo kra tycz nie wy bra -
ny przed sta wi ciel po nad 46 ty się cy ro dzin użyt ku ją cych
dział ki, od bie ra Pań skie wy stą pie nie ja ko pró bę in ge ren -
cji w dzia łal ność Związ ku, nie ma ją cą nic wspól ne go 
z obro ną praw oby wa tel skich i prze strze ga niem obo wią -
zu ją ce go po rząd ku praw ne go. Dłu go let nia tra dy cja ru chu
dział ko we go i funk cjo no wa nie PZD w opar ciu o prze pi sy
sta tu to we świad czą, że jest to jed na z naj bar dziej de mo -
kra tycz nych form or ga ni zo wa nia się spo łe czeń stwa. Je -
ste śmy naj licz niej szą w kra ju or ga ni za cją, w któ rej każ dy
z człon ków po wszech nie ko rzy sta z praw i re ali zu je na ło -
żo ne na nie go przez prze pi sy obo wiąz ki.

Su ge ro wa nie przez Pa na, że za pis § 79 sta tu tu PZD 
o dru gim ter mi nie wal ne go ze bra nia ROD jest źró dłem
licz nych skarg i nad użyć to nie ma ją ca po kry cia w fak tach
in sy nu acja, świad czą ca o nie zna jo mo ści prze pi sów re gu -
lu ją cych funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych oraz prak tycz nych roz wią zań dzia łal no ści ROD. Do
Okrę go we go Za rzą du ni gdy nie do cie ra ły żad ne sy gna ły,
że ten spo sób dzia ła nia ogra ni cza lub od bie ra ko mu kol -
wiek ja kieś pra wa. Wszy scy użyt kow ni cy dzia łek są
imien nie za wia da mia ni o ter mi nie i miej scu wal ne go ze -
bra nia i tyl ko do nich na le ży de cy zja, czy we zmą w nim
udział. Wy kre śle nie lub zmia na obec ne go za pi su o dru -
gim ter mi nie wal ne go ze bra nia sku tecz nie za kłó ci ła by
pra cę ROD i prak tycz nie unie moż li wi ła by ja kie kol wiek
dzia ła nie ogro du. Na le ży do dać, że prze pi sy sta tu tu PZD
nie zo sta ły za kwe stio no wa ne przez sąd do ko nu ją cy re je -
stra cji PZD w Kra jo wym Re je strze Są do wym.

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD pro te stu je prze ciw
przed sta wia niu Związ ku ja ko or ga ni za cji dzia ła ją cej sa -
mo wol nie i bez ja kie kol wiek nad zo ru. Ideą PZD ni gdy nie
by ło funk cjo no wa nie po za pra wem, o czym świad czy za -
pis art. 38 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
okre śla ją cy mi ni stra wła ści we go do spraw śro do wi ska ja -
ko or gan nad zo ru nad PZD.

No we li za cja usta wy o ochro nie śro do wi ska z li sto pa da
2008 ro ku prze nio sła kom pe ten cje nad zor cze do mi ni ster -
stwa in fra struk tu ry. Zmia na ta tra dy cyj nie już nie by ła
kon sul to wa na ze śro do wi skiem dział kow ców. 

Li czy my, że urząd Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
zgod nie z za my słem usta wo daw cy, po zo sta nie or ga nem
bro nią cym oby wa te li, czu wa ją cym nad prze strze ga niem
ich praw, a nie na rzę dziem wal ki włą cza ją cym się w kam -
pa nie i dzia ła nia po li tycz ne.

Z po wa ża niem
Pre zes Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD

/-/ Iza be la Oże gal ska

Okrę go wy Za rząd Łódz ki PZD w Ło dzi

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Łódź, 1 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Opol ski PZD w Opo lu

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

STA NO WI SKO

Ruch ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce ko rze nia mi się -
ga jesz cze XIX wie ku. Już wów czas nie wy ko rzy sta ne grun -
ty, ugo ry i te re ny ba gni ste wła dze lo kal ne prze ka zy wa ły
nie od płat nie na or ga ni za cję ogród ków dział ko wych.  By ła
to jed na z form pań stwo wej po mo cy wspie ra ją cej bu dże ty

ro dzin o naj niż szych do cho dach. Przy kła dem te go jest do
dzi siaj funk cjo nu ją cy ogród dział ko wy w Gru dzią dzu 
p.n. „Ką pie le sło necz ne”, za ło żo ny po nad 180 lat te mu.

Z my ślą prze wod nią nie tyl ko eko no micz ną ale w tro sce
o po pra wę zdro wot no ści miesz kań ców, a szcze gól nie lu -
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dzi trze cie go wie ku. Idea ta zna la zła po par cie – szcze gól -
nie po dru giej woj nie świa to wej, gdzie De kre tem z 1946 r.,
a póź niej usta wą z 1949 r. na stę po wał sta ły, suk ce syw ny
roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Od za ra nia 
– po przez ca ły okres roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go
ogro dy dział ko we funk cjo no wa ły i by ły za rzą dza ne 
w opar ciu o wła sne we wnętrz ne roz wią za nia or ga ni za cyj -
ne, opar te o po sta no wie nia de kre tów i ustaw pań stwo -
wych. Uchwa la no sta tu ty, re gu la mi ny po rząd ko we, we w-

nętrz ne pra wa i obo wiąz ki swo ich człon ków.
Przez ty le lat nikt z człon ków Związ ku nie od wo ły wał

się do in stan cji zwierzch nich i nie po stu lo wał o zmia nę
prze pi sów do ty czą cych or ga ni za cji wal nych ze brań 
w przed mio cie wpro wa dza ne go dru gie go ter mi nu roz po -
czę cia ob rad.

Jest to naj bar dziej spra wie dli wa i de mo kra tycz na for -
ma, spraw dzo na w prak ty ce przez dzie siąt ki lat, da ją ca
moż li wość bez po śred nie go udzia łu każ de go człon ka PZD
da ne go ogro du we współ de cy do wa niu o wszyst kich spra -
wach or ga ni za cyj nych, fi nan so wych i go spo dar czych ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go. Od bez po śred niej wo li
każ de go człon ka za le ży je go udział w ze bra niu, a de cy zje
w for mie uchwał pod ję te więk szo ścią uczest ni ków ze bra -
nia, ma ją moc praw ną i obo wią zu ją ogół dział kow ców.

Pół go dzin ny czas wy cze ki wa nia na spóź nio nych dział -
kow ców wy peł nia ny jest w róż nych for mach na przy kład
prze ka zy wa ne są in for ma cje po rząd ko we, wska zów ki po -
li cyj ne i stra ży miej skich dot. za bez pie cze nie mie nia przed

kra dzie żą, wła ma niem i po ża ra mi. Spo łecz ne służ by in -
struk tor skie in for mu ją o po ka zach cięć drzew, o ochro nie
ro ślin i za bie gach pie lę gna cyj nych. Za cho dzi za tem py ta -
nie, czy te po ży tecz ne ce le są przed mio tem skarg kie ro wa -
nych do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich? Ko mu prze sz-
ka dza, aby raz w ro ku wziąć udział w wal nym ze bra niu 
i za sto so wać się do prze pi sów pra wa związ ko we go. Każ -
da or ga ni za cja nie tyl ko spo łecz na na swój sta tut i re gu la -
min – i do sto so wu je te do ku men ty do wo li swo ich człon-
ków. Py ta my – skąd się wzię ła ta wiel ka tro ska Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich w obro nie kil ku czy kil ku na stu
człon ków, z po mi nię ciem opi nii pra wie mi lio na ro dzin
pol skich, któ rzy swo ją wo lę w obro nie usta wy z 8 lip ca
2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wy ra zi li 
w po nad 618 ty sią cach pod pi sach.

Dla te go też z nie do wie rza niem i wiel kim obu rze niem
przy ję li śmy wy po wiedz Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich 
o zgło szo nym po stu la cie skie ro wa nym do Mi ni stra In fra -
struk tu ry o spo wo do wa nie, aby Ra da Mi ni strów zło ży ła
ini cja ty wę usta wo daw czą w spra wie nad zo ru ad mi ni stra -
cyj ne go nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Je ste śmy prze ko na ni, że zre wi du je Pan swo je po stę po -
wa nie i od nie sie się z sza cun kiem do tej gru py spo łecz nej
ja ką sta no wią dział kow cy, któ rzy za wsze jak i obec nie w
okre sie kry zy su po ma ga ją Pań stwu Pol skie mu do zmniej -
sze nia cię ża ru po win no ści Pań stwa wo bec gru py lud no -
ści o naj niż szych do cho dach i zmie ni Pan swo ją opi nię
wy co fu jąc się z tej ini cja ty wy.

Z po wa ża niem
Z upo waż nie nia człon ków Okrę go we go Za rzą du

Opol skie go PZD w Opo lu
Pre zes 

/-/ An to ni na Bo rońOpo le, 29 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Lu bli nie

Pan
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
Do wia do mo ści na szych dział kow ców do tarł od pis pi -

sma skie ro wa ne go do Pa na przez Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich dot. je go nie po ko ju o kry mi no gen nych za -
sa dach za pi sów sta tu tu PZD sank cjo nu ją cych moż li wość
od by wa nia ze brań w pod sta wo wych ogni wach Związ ku
/ogro dach dział ko wych/ w tzw. dru gim ter mi nie. Zda niem
Pa na Rzecz ni ka ta ki za pis sta tu tu w związ ku z rze ko my -
mi licz nie na pły wa ją cy mi do nie go skar ga mi od dział kow -
ców jest źró dłem nie pra wi dło wo ści i nad użyć w ogro dach
dział ko wych i sta no wi pro blem wy ma ga ją cy re ak cji ze
stro ny cen tral nych or ga nów pań stwa. 

Pa nie Mi ni strze!
Oma wia jąc treść przed mio to we go wy stą pie nia na ze -

bra niu ak ty wu okrę go we go /80 osób uczest ni ków/ za bie -
ra ją cy głos w dys ku sji wy ra ża li swo je ol brzy mie zdzi -
wie nie i za sko cze nie i wręcz nie wia rę, iż Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich mógł wy stą pić z te go ro dza ju pi smem. 
Z róż ny mi in ter wen cja mi Pa na Rzecz ni ka spo tka li śmy się
w nie od le głej prze szło ści i za wsze one nas za ska ki wa ły 
i po mi ja jąc po wszech ne, oby wa tel skie ne ga tyw ne ko men -
ta rze w tych spra wach, to jed nak wy stą pie nie w na szej
spra wie bu dzi naj wyż sze zdu mie nie by nie po wie dzieć
groź bę.
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Zna my in ten cje usta wo daw cy o ce lu, dla, któ re go po -
wo ła no Urząd Rzecz ni ka i po dzie la my je, ale na Bo ga za -
sta na wia li się dys ku tan ci na sze go spo tka nia, kto tę funk cję
spra wu je i ja kie win ny być kom pe ten cje te go Urzę du. In -
ten cją na szą jest by oso by spra wu ją ce funk cje cen tral nych
or ga nów pań stwa, a zwłasz cza te, któ re ma ją re pre zen to -
wać opi nie ogó łu oby wa te li czy róż nych śro do wisk or ga -
ni za cji spo łecz nych i po li tycz nych god nie z peł ną spo-
łecz ną apro ba ta ta ką po sta wę w isto cie wy peł nia ły.

Dru gi ter min od by wa nia ze brań jest for mą or ga ni za cyj -
ną prak ty ko wa ną w Pol skim Związ ku Dział kow ców od
za ra nia jej po wsta nia, a za tem od po nad 100 lat. Iden tycz -
na for ma dru gie go ter mi nu ze brań obo wią zu je we wszyst -
kich zna nych nam or ga ni za cjach spo łecz nych w tym 
i spół dziel czo ści. Ni gdy i przez ni ko go nie by ła ona kwe -
stio no wa na. Po dob ne roz wią za nia praw ne za war te są 
w prze pi sach związ ków dział kow ców we wszyst kich pań -
stwach eu ro pej skich.

Co wię cej ni gdzie w tych ostat nich nie funk cjo nu je tzw.
plu ra lizm or ga ni za cyj ny. Ni ko go to nie dzi wi, nikt też nie
wi dzi w tej for mie za gro żeń dla de mo kra cji czy też nie
szko dzi to in te re som dział kow ców. Za sta na wia my się, dla -
cze go tyl ko w Pol sce pod no szo ne są te go ro dza ju za rzu -
ty? A mo że to Po la cy są ja kimś dziw nym na ro dem, że nie
przy sta ją do form dzia łal no ści spo łecz nej prak ty ko wa nej
i sza no wa nej w in nych pań stwach.

A je śli nie, to na le ży so bie od po wie dzieć i uczci wie
przy znać, ja ka jest fak tycz na idea ta kich za rzu tów. To pro -
sta od po wiedź, o co na praw dę cho dzi ich pro pa ga to rom?

Pa nie Mi ni strze!
Wie my, że pan Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, cze mu

da wał wy raz w wie lu wy stą pie niach jest przede wszyst -
kim rzecz ni kiem in te re sów i idei re pre zen to wa nych przez
ugru po wa nie po li tycz ne Pra wa i Spra wie dli wo ści. Uwa ża -
my, że w spra wie pol skie go ogrod nic twa dział ko we go
wpi su je się rów nież w nurt dzia łań in spi ro wa nych w tej
Par tii, a zwłasz cza ostat nio po od rzu ce niu przez Par la ment
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych opra co wa ny
przez tą par tię.

Sko ro to sta no wi sko Sej mu zo sta ło po wszech nie przy -
ję te z tak ol brzy mim za do wo le niem i to nie tyl ko w śro do -
wi sku dział kow ców, dla te go uwa ża my, że nad szedł czas
two rze nia wa run ków spo koj nej i owoc nej pra cy.

Zwra ca my się w związ ku z po wyż szym do Pa na Mi ni -
stra o wy ra że nie opi nii w spra wie po dzie la ją cej na sze sta -
no wi sko dla uspo ko je nia at mos fe ry nie po ko jów wśród
dział kow ców i ich sa mo rzą dów. Pra gnie my rów nież spo -
koj nie prze żyć czas zbli ża ją cych się wy bo rów do sa mo -
rzą dów te ry to rial nych, pre zy denc kich i być mo że par la -
men tar nych.

Po zo sta je my z wy ra za mi sza cun ku.
Z upo waż nie nia uczest ni ków ze bra nia

Pre zes
/-/ mgr Sta ni sław Cho dak

Lu blin, 26 stycz nia 2010 r.

ROD „Pod zam cze” w Lu bli nie
Pan
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 

Se kre tarz
/-/ Je rzy Bo sak

Zwra ca my się do Pa na, ja ko ad re sa ta ku rio zal ne go wy -
stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich w spra wie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. In for mu je my, że przy
uwzględ nie niu mak si mum do brej wo li nie po tra fi my zro -
zu mieć in ten cji Pa na Rzecz ni ka chy ba, że je dy nie, ja ko
Je go wkład „pra cy” w dzi wac twa ja ki mi od pew ne go cza -
su ob da rza ją nas głów nie par la men ta rzy ści Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. W rze czy wi sto ści, bo wiem trud no zro zu mieć
i zna leźć lo gicz ne ar gu men ty czy ta jąc, iż in sty tu cja „dru -
gie go ter mi nu wal nych ze brań” w na szych ogro dach to
kry mi no gen ny za pis sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Gdy by na wet po mi nąć, iż ta kie roz wią za nie praw ne
funk cjo nu je w dzia łal no ści na sze go Związ ku od za ra nia

ist nie nia ogro dów dział ko wych, a więc od po nad stu lat 
i ni gdy ni ko mu nie przy szło na myśl jej kwe stio no wać, to
prze cież i w in nych or ga ni za cjach spo łecz nych czy spół -
dziel czych ist nie ją iden tycz ne roz wią za nia praw ne. Po -
trze ba ta kie go unor mo wa nia praw ne go wy ni ka z fak tu, że
w wie lu przy pad kach w ze bra niach nie uczest ni czy kwa -
li fi ko wa na więk szość człon ków na szej or ga ni za cji. Po mi -
mo to ist nie je obo wią zek za pew nie nia jej funk cjo no wa nia
i re ali zo wa nia pod ję tych de cy zji, cho ciaż przez mniej -
szość jej człon ków.

Prze cież i do pol skie go par la men tu waż nie wy bie ra ni są
lu dzie, je śli na wet w okre ślo nym okrę gu wy bor czym bra -
ło udział w wy bo rach mniej niż po ło wa oby wa te li. Te go
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fak tu prze cież nikt nie kwe stio nu je. Są dzi my jed nak, że
wy stą pie nie Pa na Rzecz ni ka nie by ło wy pad kiem przy
pra cy. To nie wąt pli wie prze my śla na for ma udzia łu w woj -
nie z Pol skim Związ kiem Dział kow ców nie któ rych związ -
ków po li tycz nych. Trud no jed nak zro zu mieć włą cze nie
się do niej Pa na Rzecz ni ka i to tak nie ocze ki wa nym i za -
ska ku ją cym ar gu men tem. Kon se kwent nie prze cież wi nien

kwe stio no wać te sa me roz wią za nia praw ne w in nych or -
ga ni za cjach. Wy ra ża my prze ko na nie, że Pan Mi ni ster po -
dzie li na szą opi nie i od nie sie się ze zro zu mie niem do
na sze go wy stą pie nia, gdyż wy ra zi li śmy nim jak mnie ma -
my sta no wi sko ca łe go na sze go Związ ku.

Nasz sto su nek w po wyż szej spra wie w prak ty ce wy ka -
że my w zbli ża ją cych się wy bo rach.

Łą czy my wy ra zy sza cun ku
Za ak tyw ogro du ze bra ny na spo tka niu 

przed wy bor czym
/-/ 

Lu blin, 26 stycz nia 2010 r.

ROD im. Mal wa w Pi le

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Ja nusz Ko cha now ski
War sza wa

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku Praw Oby wa tel skich,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Mal wa 

w Pi le na po sie dze niu Za rzą du w dniu 26.01.2010 r. za po -
znał się z Pi smem Pa na z dnia 18.01.2010 r. skie ro wa nym
do Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za re go Gra bar czy ka.

Za rząd za nie po ko jo ny jest kwe stia mi pod no szo ny mi
przez Pa na w tym Pi śmie na pod sta wie skarg któ re wpły -
wa ją na Pa na rę ce ja ko Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ogól no pol ską, sa mo -
dziel ną i sa mo rzą do wą po sia da ją cą wła sny Sta tut or ga ni -
za cją spo łecz ną po wo ła ną do re pre zen to wa nia jak i obro ny
praw i in te re sów swo ich człon ków. PZD dzia ła na pod sta -
wie Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r., Usta wa jak i Sta tut PZD
w peł ni gwa ran tu ją nam Człon kom peł ną obro nę na szych
praw oraz za bez pie cza ją in te re sy wszyst kich człon ków jak
i Związ ku.

Or ga ni za cja Na sza sku pia po nad mi lion człon ków – są
to oso by któ re zgło si ły do bro wol nie chęć przy stą pie nia do
PZD i przy dział dział ki w sto sow nym ROD /pa ra graf 12
ust. l Sta tu tu PZD/. Pa nie Rzecz ni ku ży je my w Pań stwie
de mo kra tycz nym i Pań stwie pra wa dla te go każ dy czło nek
Związ ku ma za gwa ran to wa ne Sta tu tem PZD i Re gu la mi -
nem ROD swo je pra wa jak i obo wiąz ki /Sta tut PZD pa ra -
graf 14 ust. l–177/, po nad to Czło nek Związ ku w ROD jest
upraw nio ny w szcze gól no ści /Re gu la min ROD pa ra graf
4 pkt. 3 ppkt. l–9/. Człon ko wie PZD jak w sze re gu in nych
or ga ni za cjach ma ją obo wiąz ki wy ni ka ją ce z przy na leż no -
ści okre śla to pa ra graf 15 ust. l–9 Sta tu tu PZD.

Od no sząc się do kwe stii po ru sza nych przez Pa na od by -
wa nia wal nych ze brań któ re są źró dłem wie lu nie pra wi -
dło wo ści i nad użyć. Nie ro zu mie my ter mi nu /nie pra -
wi dło wo ści i nad użyć/. Wal ne ze bra nia spra woz daw cze
lub spra woz daw czo wy bor cze od by wa ją się każ de go ro ku
ka len da rzo we go lub w dru gim przy pad ku co czte ry la ta
zgod nie z pa ra gra fem 25 Re gu la mi nu ROD. Każ dy 
z człon ków o ter mi nie, miej scu, po rząd ku ob rad za wia da -

mia ny jest w for mie pi sem nej za po śred nic twem pocz ty
lub do rę cza się bez po śred nio za po kwi to wa niem na 14 dni
przed ter mi nem wal ne go ze bra nia. W tym za wia do mie niu
po da je się gdzie i kie dy jak rów nież w ja kim ter mi nie bę -
dą wy ło żo ne ma te ria ły spra woz daw cze gdzie każ dy chcą -
cy czło nek Związ ku mógł by się za po znać  /pa ra graf 26
ust l, 2 Re gu la mi nu ROD/.

Tak więc nie wi dzi my tu nie pra wi dło wo ści czy nad uży -
cia. Czło nek Związ ku pra wi dło wo po wia do mio ny zgod nie
z za pi sem w/w pa ra gra fów ma pra wo brać udział w wal -
nym ze bra niu ROD na któ rym to mo że wy bie rać i być wy -
bie ra nym do or ga nów PZD /pa ra graf 4 ust 2 ppkt. l, 2
Re gu la mi nu ROD/, da lej ma pra wo do za po zna wa nia się
z ma te ria ła mi spra woz daw czy mi /pa ra graf 26 ust l, 2 Re -
gu la mi nu ROD/. Uczest nic two w wal nym ze bra niu za le -
ży li tyl ko od do brej wo li Człon ka Związ ku tak sa mo jak
pój ście do wy bo rów sa mo rzą do wych.

Na stęp na kwe stia zwią za na z uczest nic twem w wal nym
ze bra niu to za sad ność i słusz ność od by wa nia wal nych ze -
brań w dru gim ter mi nie zgod nie z za pi sem pa ra gra fu 79
ust 2 Sta tu tu PZD – wal ne ze bra nie jest pra wo moc ne 
w dru gim ter mi nie /obec ność po ni żej 50%/ i mo że po dej -
mo wać uchwa ły oraz wy bie rać or ga ny Związ ku.

Pa nie Rzecz ni ku tak sta no wi Sta tut PZD i tak jest to wy -
ko ny wa ne w ROD zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem. 
O ile by ło by ina czej by ło by to nie prze strze ga nie obo wią -
zu ją ce go pra wa a te go nie chce my czy nić.

W związ ku z po wyż szym ży je my w Pań stwie de mo kra -
tycz nym i Pań stwie pra wa je śli czło nek związ ku pra wi -
dło wo za wia do mio ny z róż nych przy czyn nie mo że uczes-
t ni czyć w ze bra niu to wi na nie le ży po stro nie Związ ku
czy Za rzą du ROD tyl ko sa me go człon ka PZD. Zwią zek
nie ma praw ne go przy mu su zmu sze nia człon ka do uczest -
nic twa w wal nym ze bra niu. Z ca łą od po wie dzial no ścią
stwier dza my ja ko dzia ła cze iż kie ru jąc się tyl ko za pi sem
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pa ra gra fu 79 ust. l Sta tu tu PZD wal ne ze bra nia naj praw -
do po dob niej by się nie od by ły ze wzglę du na fre kwen cję.

Ro dzin ne Ogro dy Dzia ło we są or ga ni zma mi ży wy mi
dzia ła ją cy mi na pod sta wie wo li człon ków, pla nów pra cy
rocz nych bądź dłu go fa lo wych pla nów mo der ni za cji i re -
mon tów in fra struk tu ry jak rów nież przyj mo wa nia pre li -
mi na rzy fi nan so wych, wnio sków o do ta cje czy wnio sków
o ewen tu al ne po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go
PZD. Przy ję cie tych do ku men tów by ło by nie moż li we bez
od by cia wal nych ze brań. Uwa ża my da lej, że wpro wa dzi -
ło by to kom plet ny cha os a co za tym idzie zruj no wa nie
kom plet ne do brze za rzą dza nych i dzia ła ją cych ROD. Je -

śli cho dzi o sys tem spra wo wa nia kon tro li fi nan so wej,
w Pol skim Związ ku Dział kow ców dzia ła ją od szcze bla
pod sta wo we go ja kim jest ROD po przez Okrę gi do szcze -
bla Kra jo we go Ko mi sje Re wi zyj ne.

Re asu mu jąc na sze od czu cia od no si my wra że nie, że
funk cja, któ rą Pan spra wu je wy ko rzy sty wa na jest przez
nie zna ne nam śro do wi ska do ko lej ne go wpro wa dze nia w
Pol skim Związ ku Dział kow ców cha osu, któ ry mo że do -
pro wa dzić do roz pa du PZD jak rów nież Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych.

Z wy ra za mi Sza cun ku 
Pre zes ROD im. Mal wa Pi ła

/-/ Ry szard Za gór ski

Pi ła, 26 stycz nia 2010 r 

Z ogrom nym nie do wie rza niem przy ję li śmy Pa na Rzecz -
ni ka sta no wi sko o nie przy ja znym sto sun ku do ogrom nych
rzesz dział kow ców i Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
nie bę dzie my po le mi zo wać z Pa na praw ną ar gu men ta cja,
któ ra w na szej oce nie i kon fron ta cji z rze czy wi sto ścią jest
wy so ce nie roz sąd ne i nie god ne dys ku sji.

Wy ra ża my ogrom ne zdzi wie nie, że przy stą pił Pan do
chó ru, któ ry co raz gło śniej fał szy wym gło sem wy śpie wu -
je me lo die prze ciw pra wie mi lio no wej rze szy dział kow -
ców i ich Związ ku.

Py ta my, gdzie za po dział się Pa na pro gram stresz czo ny
w ty tu le „Rzecz nik Praw Oby wa tel skich”. Py ta my, ja ki to
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ ry wy stę pu je prze ciw

mi lio no wi oby wa te li, a z ro dzi na mi mo że być ich czte ry
mi lio ny.

Do tej po ry za wsze uwa ża li śmy, że Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich jest na szym oby wa tel skim rzecz ni kiem 
i obroń cą. Za wsze bę dzie stał na stra ży obro ny oby wa te li.

Na szym zda niem ostat nim wy stą pie niem za wiódł Pan
mi lio no wą rze szę dział kow ców. Ka rie ra po li tycz na, przy po -
do ba nie i słu żal czość wo bec rzą dzą cych prze mi ja szyb ko 
i ja ko dzia łacz wy ro sły z zie mi po wra ca się na zie mię (czę -
sto bo le śnie spa da) i wte dy pa trzy się wstecz na swo ją prze -
szłość. Oby Pań skie go su mie nia nie gry zły krzyw dy.

Jest jesz cze czas wró cić na dro gę praw dzi we go i god ne -
go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich.

Chełm żyń ska Ra da Dział kow ców
/-/ 3 pod pi sy

Chełm żyń ska Ra da Dział kow ców

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

To ruń, 28 sty czeń 2010 r.

Dział kow cy re jo nu Wło cław skie go

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
Za po zna jąc się z tre ścią pi sma z dnia 18.01.2010 r. 

nr RPP 600 891-I/09/AK nie mo głem ulec zdzi wie niu, że
cha rak te ry zu jąc sy tu acje i za pi sy ak tów praw nych do ty -
czą cych Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie wy cią gnął
Pan za sad ni czych wnio sków, ja kie po wi nien wy cią gnąć

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich sto ją cy na stra ży wszyst -
kich oby wa te li, któ rych do ty czy pro blem.

Na le ża ło by za tem roz wa żyć ja ką dro gę i dla cze go
„prze cho dzi ły” usta na wia ne wcze śniej ak ty praw ne. Dla -
cze go usta wo daw ca zmie nił nad zór mi ni stra wła ści we go
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do spraw ochro ny śro do wi ska nad dzia łal no ścią PZD i
prze ka zał dla mi ni stra in fra struk tu ry? Dla cze go Pa ni Pre -
zy dent m.st. War sza wy udzie la ła Pa nu dwa ra zy wy mi ja -
ją cej od po wie dzi?

Gdy by Pan po le cił swo im praw ni kom zbdać do głęb nie
stan praw ny wszyst kich ak tów praw nych w tym Sta tu tu 
i Re gu la mi nu PZD, a ta kie Usta wy z dn. 8 lip ca 2005 r. 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i po le cił przed sta -
wić wnio ski do za ak cep to wa nia na fo rum RPO – dzi siaj
nie miał by Pan dy le ma tu, kto tu i co jest nie w po rząd ku?

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
Spra wie dli wie po dejść do te ma tu to zna czy do głęb nie

ro ze znać pro blem. Za py tać „stro ny” wy stę pu ją ce w tym
te ma cie o zda nie. Jak się zo rien to wa łem nie skie ro wał Pan
pi sma do Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie, za da jąc pro -

ste py ta nie – co i w ja kich roz mia rach, w for mie praw nej
prze szka dza do brze funk cjo no wać dla Pol skie go Związ ku
Dział kow ców?

Nad mie niam, że in ne związ ki i sto wa rzy sze nia dzia ła ją
na ta kich sa mych za sa dach lub po dob nie jak PZD. W tym
miej scu mo gę tyl ko jed no po wie dzieć, ca ła dzia łal ność
PZD jest w na le ży tym po rząd ku, za rów no praw nie jak
rów nież i w rze czy wi sto ści. Cie szy my się wśród spo łe -
czeń stwa ja ko Zwią zek wiel kim sza cun kiem two rząc na -
praw dę spo łe czeń stwo oby wa tel skie.

Koń cząc, pro szę Pa na o za ję cie się spra wą, je że li jest w
ogó le ta ka po trze ba – rze tel nie, tzn. py ta jąc Kra jo wą Ra -
dę PZD rów nież o zda nie, wów czas ran ga pań skie go urzę -
du nie bę dzie zna na tyl ko z na zwy ale rów nież do strze-
ga na w sze ro kich ma sach spo łe czeń stwa ja ki przed sta wi -
ciel stwo na szych in te re sów.

Z po wa ża niem, w imie niu dział kow ców 
re jo nu wło cław skie go,

Wi ce pre zes Za rzą du Okrę go we go 
To ruń sko -Wło cław skie go PZD
/-/ dr inż. Ry szard Cho dy nic ki

Wło cła wek, 29 stycz nia 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa w Ru dzie Ślą skiej

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Okrę go wy Za rząd Ślą ski – De le ga tu ra Re jo no wa w Ru -
dzie Ślą skiej w imie niu dzia ła czy spo łecz nych oraz dział -
kow ców, zgła sza pro test prze ciw ko po now ne mu ata ko wi
na Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Od wie lu lat cią głe ata ki na PZD, je go struk tu ry, dzia ła -
czy spo łecz nych oraz dział kow ców, są za po wie dzią zmian
nie za wsze ko rzyst nych dla dział kow ców. Dział kow cy bo -
wiem w przy ję tych roz wią za niach sta tu to wych nie wi dzą
żad ne go za gro że nia i uwa ża ją re gu la min i sta tut za pra wo
obo wią zu ją ce w PZD. Po wta rza ją ce się ata ki na PZD ma -
ją na ce lu prze ję cie te re nów za ję tych przez ogro dy, li kwi -
da cję Związ ku oraz uni ce stwie nie sa mo dziel no ści i sa mo-
rząd no ści na sze go ru chu, cze go przy kła dem jest ko lej ny
mi ster nie przy go to wa ny atak opu bli ko wa ny na stro nie in -
ter ne to wej Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. W tym wy -
stą pie niu po wo łu je się Pan na licz ne nie spraw dzo ne
skar gi, na dzia łal ność PZD do ty czą ce za strze żeń co do za -
sad no ści i słusz no ści od by wa nia w dru gim ter mi nie wal -
nych ze brań ROD – co dla człon ków PZD, dzia ła czy
spo łecz nych ozna cza pod ję cie ko lej ne go pre tek stu do wy -
su nię cia sze re gu za rzu tów pod ad re sem PZD. Zgod nie 

z Pa na wy stą pie niem spo wo do wa nie nad zo ru nad PZD
bę dzie punk tem wyj ścia do wsz czę cia dzia łań w ce lu od -
po wied niej zmia ny usta wy o ROD. Wy su wa ny przez Pa -
na za rzut ja ko by od by wa nie wal nych ze brań w dru gim
ter mi nie sta no wi źró dło wie lu nad użyć i nie pra wi dło wo -
ści, jest bez za sad ny i trud no nie za uwa żyć ja ki jest cel te -
go wy stą pie nia do Mi ni stra In fra struk tu ry. Za pi sy o dru -
gim ter mi nie wal nych ze brań obo wią zu ją od za ra nia ru chu
dział ko we go i wy ni ka ją one ze sta tu tu PZD od 1981 r.

Kwe stio no wa ny przez Pa na za rzut sto so wa ny jest tak że
w in nych or ga ni za cjach ta kich jak Pol ski Czer wo ny Krzyż
i trud no bę dzie Pa nu za kwe stio no wać dzia łal ność tak za -
słu żo nej or ga ni za cji.

W na szym kra ju jest obec nie bar dzo du żo po waż nych
przy pad ków ła ma nia praw oby wa tel skich i uwa ża my, że
or gan sto ją cy na ich stra ży bę dzie zaj mo wał się wła śnie
ty mi przy pad ka mi a nie za rzu ta mi pew nej „po krzyw dzo -
nej” gru py osób, zwłasz cza że za sad ność tych za rzu tów
nie zo sta ła spraw dzo na. Ma my na dzie ję, że wnie sio ny
pro test po zwo li nam dział kow com i na szej or ga ni za cji, na -
dal pra co wać na rzecz roz wo ju ru chu dział ko we go.

Kie row nic two De le ga tu ry i dział kow cy
/-/ 22 pod pi syRu da Ślą ska, 27 stycz nia 2010 r.
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W związ ku z Pa na pi smem skie ro wa nym do Mi ni stra
In fra struk tu ry z dnia 18.01.2009 ro ku, któ re zo sta ło opu -
bli ko wa ne na stro nie in ter na to wej Pań skie go Biu ra Okrę -
go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie jest zo bo wią za ny do
usto sun ko wa nia się do je go tre ści.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją sa mo -
rząd ną, de mo kra tycz ną i nie za leż ną. Dzię ki tym atry bu -
tom PZD jest part ne rem dla władz sa mo rzą do wych 
w re ali za cji swo je go po słan nic twa ja kim jest bu do wa 
i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Na le ży przy -
po mnieć, że usta wo daw ca z dniem 15 li sto pa da 2008 ro -
ku ode brał nad zór nad na szą or ga ni za cją Mi ni stro wi
Śro do wi ska i prze ka zał te kom pe ten cje dla Mi ni stra In fra -
struk tu ry. Za tem Pań skie su ge stie, że PZD dzia ła po za ja -
kim kol wiek nad zo rem są nie praw dzi we. Stwier dze nia te
krzyw dzą nie tyl ko sto ty się cy na szych człon ków, któ rzy
spo łecz nie pra cu ją na rzecz spo łe czeń stwa lecz rów nież
pra wie mi lion pol skich ro dzin użyt ku ją cych dział ki w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych,

Rze ko me licz ne skar gi ja kie na pły wa ją do Pań skie go
biu ra, a do ty czą ce od by wa nia ze brań w dru gim ter mi nie
(gwa ran tu je nam to Sta tut PZD w § 79) win ny być naj -
pierw do kład nie spraw dzo ne u źró deł, by moż na by ło kie -
ro wać ewen tu al ne za rzu ty pod ad re sem or ga nów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Po dob ne za sa dy od by wa nia wal nych ze brań obo wią zu -
ją tak że w in nych or ga ni za cjach np. PCK. Przy re je stra cji
na sze go sta tu tu przez sąd po wszech ny w ra mach po stę po -
wa nia re je stra cyj ne go me cha nizm ten był rów nież przed -
mio tem kon tro li szcze gól nej ana li zy Sąd nie miał w tym
wzglę dzie uwag.

Sza now ny Pa nie.
Czy mógł by Pan przed sta wić Związ ko wi ska le skarg kie -

ro wa nych do Pań skie go biu ra na dzia ła nie or ga nów PZD?

Chcie li by śmy do wie dzieć się tak że, czy oso by wno szą ce
skar gi nie na le żą przy pad kiem do gro na osób, któ re we szły
w kon flikt z pra wem (za miesz ki wa nie w al ta nach, bu do wa
al tan więk szych ani że li po zwa la ją na to prze pi sy) i dziś nie
są już za in te re so wa ne przy na leż no ścią do PZD. Udzie le nie
od po wie dzi na tak po sta wio ne py ta nie z pew no ścią przy -
bli żą Pa nu ob raz osób in ter we niu ją cych.

Pa na Urząd – Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich po wo ła -
ny zo stał do obro ny praw ludz kich gwa ran to wa nych przez
obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne. Za ta kie na le ży rów nież
przy jąć usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia
8 lip ca 2005 ro ku przy ję tą przez Sejm RP oraz opra co wa -
ny na jej pod sta wie Sta tut, któ ry zo stał za re je stro wa ny
przez Sąd po wszech ny. Brak ze stro ny Pa na urzęd ni ków
dzia łań zmie rza ją cych do wy ja śnie nia u pod staw rze ko -
mej la wi ny skarg wy su wa nych pod ad re sem na sze go
Związ ku po wo du je wra że nie, że wpi su je się Pań ski Urząd
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich w oszczer czą kam pa nię
roz pę ta ną przez po słów PiS wo bec Związ ku, dział kow -
ców i ich praw za gwa ran to wa nych usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. Pań ska
po sta wa jest dla nas trud na do za ak cep to wa nia.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych cie szy się
du żym spo łecz nym po par ciem na szych człon ków i ich ro -
dzin. Na na szym te re nie pod pi sy w jej obro nie zło ży li nie
tyl ko człon ko wie PZD, ale rów nież człon ko wie ich ro dzin
oraz zna jo mi i sym pa ty cy idei ogrod nic twa dział ko we go.
Je ste śmy prze ko na ni, że tak du że spo łecz ne po par cie dla
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip -
ca 2005 ro ku oraz idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go
po zwo li na dal szy roz wój po nad stu let niej or ga ni za cji
zrze sza ją cej pol skich dział kow ców, któ ra tak traf nie wpi -
sa ła się w roz wój spo łe czeń stwa oby wa tel skie go w na -
szym kra ju i Eu ro pie.

Z po wa ża niem
Pre zes

/-/ An drzej Wo sik

Okrę go wy Za rząd PZD w Czę sto cho wie

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Czę sto cho wa, 28 stycz nia 2010 r.

ROD „Za gó rze” w So snow cu 

Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Za gó rze” 
w So snow cu w imie niu po nad 1000 dział kow ców i ich

Ro dzin zgła sza pro test prze ciw ko po now ne mu ata ko wi na
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 
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Od wie lu lat cią głe ata ki na PZD, je go struk tu ry, dzia ła -
czy spo łecz nych oraz dział kow ców, są za po wie dzią zmian
nie za wsze ko rzyst nych dla dział kow ców. Dział kow cy bo -
wiem w przy ję tych roz wią za niach sta tu to wych nie wi dzą
żad ne go za gro że nia i uwa ża ją re gu la min i sta tut za pra wo
obo wią zu ją ce w PZD. 

Po wta rza ją ce się ata ki na PZD ma ją na ce lu prze ję cie
te re nów za ję tych przez ogro dy, li kwi da cję Związ ku oraz
uni ce stwie nie sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści na sze go
ru chu, cze go przy kła dem jest ko lej ny mi ster nie przy go to -
wa ny atak opu bli ko wa ny na stro nie in ter ne to wej Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich. W tym wy stą pie niu po wo łu je się
Pan na licz ne nie spraw dzo ne skar gi na dzia łal ność PZD
do ty czą ce za strze żeń co do za sad no ści i słusz no ści od by -
wa nia w dru gim ter mi nie wal nych ze brań ROD – co dla
człon ków PZD, dzia ła czy spo łecz nych ozna cza pod ję cie
ko lej ne go pre tek stu do wy su nię cia sze re gu za rzu tów pod
ad re sem PZD. 

Zgod nie z Pa na wy stą pie niem spo wo do wa nie nad zo ru
nad PZD bę dzie punk tem wyj ścia do wsz czę cia dzia łań 

w ce lu od po wied niej zmia ny usta wy o ROD. Wy su wa ny
przez Pa na za rzut ja ko by od by wa nie wal nych ze brań 
w dru gim ter mi nie sta no wi źró dło wie lu nad użyć i nie pra -
wi dło wo ści, jest bez za sad ny i trud no nie za uwa żyć ja ki
jest cel te go wy stą pie nia do Mi ni stra In fra struk tu ry. 

Za pi sy o dru gim ter mi nie wal nych ze brań obo wią zu ją
od za ra nia ru chu dział ko we go i wy ni ka ją one ze sta tu tu
PZD od 1981 ro ku. 

Kwe stio no wa ny przez Pa na za rzut sto so wa ny jest tak że
w in nych or ga ni za cjach ta kich jak Pol ski Czer wo ny Krzyż
i trud no bę dzie Pa nu za kwe stio no wać dzia łal ność tak za -
słu żo nej or ga ni za cji. W na szym kra ju jest obec nie bar dzo
du żo po waż nych przy pad ków ła ma nia praw oby wa tel -
skich i uwa ża my, że or gan sto ją cy na ich stra ży bę dzie zaj -
mo wał się wła śnie ty mi przy pad ka mi, a nie za rzu ta mi
pew nej „po krzyw dzo nej” gru py osób, zwłasz cza że za -
sad ność tych za rzu tów nie zo sta ła spraw dzo na. 

Ma my na dzie ję, że wnie sio ny pro test po zwo li nam
dział kow com i na szej or ga ni za cji na dal pra co wać na rzecz
roz wo ju zor ga ni zo wa ne go ru chu dział ko we go w Pol sce. 

Za rząd ROD „Za gó rze” w So snow cu
So sno wiec, 1 lu te go 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa w Ryb ni ku

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Z głę bo ką tro ską za po zna li śmy się z pi smem Pa na
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 18 stycz nia 2010
ro ku skie ro wa ne go do Mi ni stra In fra struk tu ry Pa na Ce za -
re go Gra bar czy ka o ob ję cie nad zo rem dzia łań po dej mo -
wa nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Po raz ko lej ny przy po mi na my Pa nu iż Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, jest ogól no pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd -
ną or ga ni za cją spo łecz ną po wo ła ną do re pre zen to wa nia 
i obro ny praw i in te re sów swych człon ków wy ni ka ją cych
z użyt ko wa nia dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych, a do bro wol ność zrze sza nia się gwa ran tu je Kon sty -
tu cja RP.

W pi śmie do Mi ni stra po wo łu je się Pan na licz ne skar -
gi, któ re do cie ra ją do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich,
pod wa ża ją ce za pi sy sta tu tu a w szcze gól no ści do od by cia
Wal nych Ze brań w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
w dru gim ter mi nie. Być mo że na stą pi ły ja kieś nie pra wi -
dło wo ści któ re na le ża ło naj pierw wy ja śnić w jed nost kach
te re no wych PZD, ale w ni czym to nie uspra wie dli wia ją
Pa na, pro po no wa nie ob ję cie przez Mi ni stra In fra struk tu -
ry, nad zo ru dzia łań Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Od -
no sząc się do Wal nych Ze brań od by tych w dru gim

ter mi nie od po wia da my - wszyst kie naj waż niej sze Uchwa -
ły w tym rów nież fi nan so we za pa da ją na Wal nych Ze bra -
niach w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i gdy by nie
za pis w sta tu cie o moż li wo ści od by cia Wal ne go Ze bra nia
w dru gim ter mi nie, mo gło by to do pro wa dzić do or ga ni -
za cyj ne go pa ra li żu w Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Do dać na le ży że ta ki za pis jak w Sta tu cie PZD do ty czą -
cy od by cia Wal nych Ze brań w dru gim ter mi nie po sia da
wie le in nych or ga ni za cji, związ ków, sto wa rzy szeń czy
spół dziel ni miesz ka nio wych, jest za tem za sta na wia ją ce że
w tych przy pad kach nie pod no si Pan żad nych za rzu tów. 
A fre kwen cja na wal nych ze bra niach róż nych or ga ni za cji
lub wy bo rach sa mo rzą do wych czy sej mo wych jest ogól -
nie zna nym pro ble mem ogól no pol skim.

Sza now ny Pa nie, 
Przy kro nam dział kow com, iż pró bu je Pan, jak czy ni li 

i czy nią to in ni in ge ro wać w dzia łal ność Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, a Pań skie wy stą pie nie uzna je my za
szko dli we a nie za obron ne. Gdy by w Pa na dzia ła niach
prze ja wia ła się tro ska i wo la wy ja śnie nia tych skarg i los
Pol skie go Związ ku Dział kow ców to te dzia ła nia by ły by
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zgo ła od mien ne od tych któ re Pan pod jął. Od bie ra my to,
ja ko po li tycz ny apel o zmia nę na szej, spraw dzo nej Usta -
wy o ROD z 2005 ro ku. 

Za pew nia my, że spo łecz ność dział ko wa nie zgo dzi się
na ko lej ne, kom bi no wa nie przy na szej Usta wie. „Nic 
o nas bez nas”.

Z wy ra za mi sza cun ku
Pod pi sy Człon ków De le ga tu ry

Ryb nik, 1 lu te go 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa w So snow cu

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Okrę go wy Za rząd Ślą ski – De le ga tu ra Re jo no wa w So -
snow cu w imie niu 20 ty się cy dział kow ców oraz dzia ła czy
spo łecz nych, zrze szo nych w PZD miast So snow ca, Bę -
dzi na, Dą bro wy Gór ni czej, Za wier cia i Ja worz na zgła sza -
ją pro test prze ciw ko po now ne mu ata ko wi na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców.

Od wie lu lat cią głe ata ki na PZD, je go struk tu ry, dzia ła -
czy spo łecz nych oraz dział kow ców, są za po wie dzią zmian
nie za wsze ko rzyst nych dla dział kow ców. Dział kow cy bo -
wiem w przy ję tych roz wią za niach sta tu to wych nie wi dzą
żad ne go za gro że nia i uwa ża ją re gu la min i sta tut za pra wo
obo wią zu ją ce w PZD.

Po wta rza ją ce się ata ki na PZD ma ją na ce lu prze ję cie
te re nów za ję tych przez ogro dy, li kwi da cję Związ ku oraz
uni ce stwie nie sa mo dziel no ści i sa mo rząd no ści na sze go
ru chu, cze go przy kła dem jest ko lej ny mi ster nie przy go to -
wa ny atak opu bli ko wa ny na stro nie in ter ne to wej Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich. W tym wy stą pie niu po wo łu je się
Pan na licz ne nie spraw dzo ne skar gi na dzia łal ność PZD
do ty czą ce za strze żeń co do za sad no ści i słusz no ści od by -
wa nia w dru gim ter mi nie wal nych ze brań ROD – co dla
człon ków PZD, dzia ła czy spo łecz nych ozna cza pod ję cie
ko lej ne go pre tek stu do wy su nię cia sze re gu za rzu tów pod
ad re sem PZD.

Zgod nie z Pa na wy stą pie niem spo wo do wa nie nad zo ru
nad PZD bę dzie punk tem wyj ścia do wsz czę cia dzia łań 
w ce lu od po wied niej zmia ny usta wy o ROD. Wy su wa ny
przez Pa na za rzut ja ko by od by wa nie wal nych ze brań 
w dru gim ter mi nie sta no wiło źró dło wie lu nad użyć i nie -
pra wi dło wo ści, jest bez za sad ny i trud no nie za uwa żyć ja -
ki jest cel te go wy stą pie nia do Mi ni stra In fra struk tu ry.

Za pi sy o dru gim ter mi nie wal nych ze brań obo wią zu ją
od za ra nia ru chu dział ko we go i wy ni ka ją one ze sta tu tu
PZD od 1981 ro ku.

Kwe stio no wa ny przez Pa na za rzut sto so wa ny jest tak że
w in nych or ga ni za cjach ta kich jak Pol ski Czer wo ny Krzyż
i trud no bę dzie Pa nu za kwe stio no wać dzia łal ność tak za -
słu żo nej or ga ni za cji.

W na szym kra ju jest obec nie bar dzo du żo po waż nych
przy pad ków ła ma nia praw oby wa tel skich i uwa ża my, że
or gan sto ją cy na ich stra ży bę dzie zaj mo wał się wła śnie
ty mi przy pad ka mi a nie za rzu ta mi pew nej „po krzyw dzo -
nej” gru py osób, zwłasz cza że za sad ność tych za rzu tów
nie zo sta ła spraw dzo na. 

Ma my na dzie ję, że wnie sio ny pro test po zwo li nam
dział kow com i na szej or ga ni za cji, na dal pra co wać na
rzecz roz wo ju zor ga ni zo wa ne go ru chu dział ko we go 
w Pol sce.

De le ga tu ra Re jo no wa w So snow cu
So sno wiec, 1 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski PZD w Ka to wi cach

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

W na wią za niu do pi sma z dnia 18.01.2010 r. od Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich w spra wie wzmo żo ne go nad zo -
ru nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców
zwra ca my się z proś bą o prze my śle nie de cy zji, któ re Pan

po dej mie i skon sul to wa nie ich z na szym śro do wi skiem.
Wy ra ża my sta now czy pro test prze ciw ko za rzu tom wy su -
nię tym pod ad re sem or ga nów PZD oraz for mie w ja kiej
się to od by wa. Dys ku sja to czy się bez uprzed niej kon sul -
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ta cji z Za rzą da mi ogro dów, bez moż li wo ści wy ja śnie nia
ata ków kie ro wa nych w na szą stro nę. Zwią zek nasz dzia -
ła w opar ciu o Sta tut PZD i Re gu la min ROD, któ re zo sta -
ły zba da ne i za ak cep to wa ne przez sąd po wszech ny, tym
bar dziej nie ro zu mie my za sad no ści skarg, na któ re po wo -
łu je się Pan dr Ko cha now ski. Uwa ża my, że jest to ko lej -

na bez za sad na pró ba wal ki z Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców.

Ocze ku je my, że Pan Mi ni ster po dej mie pró bę obiek tyw -
ne go spoj rze nia na pro ble my na sze go śro do wi ska z prze -
ko na niem, że ogro dy w Pol sce speł nia ją swo je za da nia, 
a ruch ogrod nic twa dział ko we go jest spo łecz nie po trzeb ny. 

W imie niu 100-ty sięcz nej or ga ni za cji 
Okrę gu Ślą skie go PZD

Pre zes OZ Ślą skie go PZD
/-/ Je rzy Le śniakKa to wi ce, 2 lu te go 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa w Tar now skich Gó rach

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
Zwra ca my się do Pa na z na dzie ją na zro zu mie nie i roz -

wa gę, a tak że proś bą o obro nę dział kow ców wo bec nie -
usta ją cych ata ków na Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Kon kret nie cho dzi nam o sta no wi sko Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich do ty czą cych wpro wa dze nia zmian w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, z uwa gi na za -
pi sy Re gu la mi nu ROD i Sta tu tu PZD do ty czą ce dru gie go
ter mi nu od by wa nia wal nych ze brań i pra wo moc no ści po -
dej mo wa nych uchwał, któ re zda niem Pa na Rzecz ni ka pro -
wa dzą do „nie pra wi dło wo ści i nad użyć … przez ma łą
gru pę człon ków”.

Nie zro zu mia łym dla nas jest sta no wi sko Pa na Rzecz ni -
ka, gdyż za nim za re je stro wa no Zwią zek Sąd Po wszech ny
ba dał zgod ność z pra wem za pi sów Sta tu tu i nie do pa trzo -
no się w nich uchy bień.

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, wy móg od by cia ze bra nia w
dru gim ter mi nie jest ko niecz ny z uwa gi na no to rycz ną nie -
obec ność na ze bra niach osób, któ re na co dzień nie in te -
re su ją się ży ciem spo łecz no ści ogro do wej. W sto sun ku do
Za rzą dów i Związ ku ma ją ty ko rosz cze nia, a sa mi nie ro -
bią nic, aby ży cie tej spo łecz no ści uła twić. 

Nie moż ność od by wa nia ze brań w dru gim ter mi nie spo -
wo du je cał ko wi ty bez ład i anar chię, gdyż pod ję cie ja kich -
kol wiek de cy zji bę dzie nie moż li we, z po wo du ni skiej
fre kwen cji. Zwią zek jest or ga ni za cją utrzy mu ją cą się wy -
łącz nie ze skła dek i wpłat dział kow ców, w związ ku 
z czym dzia łal ność Za rzą dów po le ga na go spo dar nym i
ko le gial nym go spo da ro wa niem ty mi fun du sza mi.

Wszyst kie istot ne dla funk cjo no wa nia Ogro du de cy zje
po dej mo wa ne są na wal nych ze bra niach, na tych że ze bra -

niach człon ko wie są in for mo wa ni rów nież o wy ko na niu
wy ty czo nych przez dział kow ców za dań. Dzia ła my w myśl
za sa dy „nic o nas bez nas”. 

Czy za tem lek ce wa że nie tej za sa dy przez gru pę dział -
kow ców, nie za in te re so wa nych jej funk cjo no wa niem, we -
wnętrz nym ży ciem, mo że prze kre ślić, to co w do brej
wie rze stwo rzy li ak tyw ni dzia ła cze, dla któ rych li czy ło się
do bro ogó łu dział kow ców oraz moż li wość de mo kra tycz -
ne go funk cjo no wa nia? Gdzie wszy scy współ de cy du je my
o na szym być al bo nie być. Nie bę dzie do brze dzia ła ła
żad na ko mór ka spo łecz na, w któ rej za miast współ pra cy
bę dą swa ry.

Czy gru pa tzw. roz ża lo nych, czy taj ra czej nie za in te re -
so wa nych mo że znisz czyć do ro bek po ko leń? 

We dług na szej oce ny, o to wła śnie cho dzi w wy po wie -
dzi Pa na Rzecz ni ka, któ ry za miast bro nić ata ku je. Mo że
cza sem war to by ło by spraw dzić, czy za rzu ty są praw dzi -
we i czy oso by, któ re tyl ko po tra fią kry ty ko wać coś zro -
bi ły, by sy tu ację znor ma li zo wać?

Pa nie Mi ni strze dział kow cy to w więk szo ści lu dzie pro -
ści, nie zbyt za moż ni. Dla nich ogró dek dział ko wy to nie -
jed no krot nie ra to wa nie do mo we go bu dże tu. 

Nie jed no krot nie dla więk szo ści z nich jest to je dy ne
miej sce wy po czyn ku i re kre acji – czy chciał by Pan ich te -
go po zba wić?

Wie rzy my za tem w roz są dek i mą drość Pa na Mi ni stra,
i jesz cze raz bar dzo pro si my aby Pan Mi ni ster wziął nas w
obro nę, że by po zwo lo no nam spo koj nie dzia łać i two rzyć
oa zy zie le ni w miej skim kra jo bra zie, co szcze gól nie tu na
Ślą sku jest tak bar dzo po trzeb ne.

Pre ze si ze bra ni na na ra dzie
De le ga tu ry w Tar now skich Gó rachTar now skie Gó ry, 27 stycz nia 2010 r.
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De le ga tu ra Re jo no wa Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go
w Ru dzie Ślą skiej w imie niu wszyst kich dział kow ców
oraz dzia ła czy spo łecz nych zgła sza pro test prze ciw ko po -
now ne mu ata ko wi na Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Kwe stio no wa nie przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
za pi sów re gu lu ją cych dzia łal ność Pol skie go Związ ku
Dział kow ców – Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD dla
człon ków PZD, dzia ła czy spo łecz nych ozna cza pod ję cie
ko lej ne go pre tek stu do wy su nię cia sze re gu za rzu tów pod
ad re sem PZD, któ re nie ma ją nic wspól ne go z ideą ogrod -
nic twa dział ko we go i in te re sem dział kow ców. Dział kow -
cy bo wiem w przy ję tych roz wią za niach sta tu to wych nie
wi dzą żad ne go za gro że nia i uwa ża ją Re gu la min ROD 
i Sta tut PZD za pra wo obo wią zu ją ce w PZD. Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich po wo łu je się na licz ne nie spraw dzo -
ne skar gi na dzia łal ność PZD do ty czą ce za strze żeń co do
za sad no ści i słusz no ści od by wa nia w dru gim ter mi nie
wal nych ze brań ROD - prze pis ten wy ni ka ze sta tu tu PZD,
a za tem każ dy czło nek PZD ma wie dzę na te mat spo so bu
po dej mo wa nia uchwał i kon se kwen cji nie obec no ści na
wal nych ze bra niach. Zgod nie z je go w/w wy stą pie niem
spo wo do wa nie nad zo ru nad PZD bę dzie punk tem wyj ścia
do wsz czę cia dzia łań w ce lu od po wied niej zmia ny usta wy

o ROD. Wy su wa ny przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
za rzut ja ko by od by wa nie wal nych ze brań w dru gim ter -
mi nie sta no wiło źró dło wie lu nad użyć i nie pra wi dło wo -
ści, jest bez za sad ny i trud no nie za uwa żyć ja ki jest cel te go
wy stą pie nia do Mi ni ster stwa In fra struk tu ry. Za pi sy w dru -
gim ter mi nie wal nych ze brań obo wią zu ją od za ra nia ru -
chu dział ko we go i wy ni ka ją one ze sta tu tu PZD od 1981 r.
Kwe stio no wa ny przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich za -
rzut sto so wa ny jest tak że w in nych or ga ni za cjach ta kich
jak Pol ski Czer wo ny Krzyż i trud no bę dzie za kwe stio no -
wać dzia łal ność tak za słu żo nej or ga ni za cji.

Przed sta wia jąc po wyż sze za strze że nia, pod no si my po -
nad to, że prze wi dzia ne, ra dy kal ne zmia ny ca łe go sys te mu
or ga ni za cyj ne go i praw ne go w za kre sie ogrod nic twa
dział ko we go nie są dys ku to wa ne z dział kow ca mi. Zmia -
ny są pla no wa ne wbrew wo li sa mych za in te re so wa nych,
czy li użyt kow ni ków dzia łek. O zmia nach, dział kow cy 
i zrze sza ją ca ich or ga ni za cja, czy li PZD in for mo wa ni są
je dy nie przez me dia w for mie z na tu ry rze czy nie peł nej, co
rów nież na ru sza kon sty tu cyj ne pra wa oby wa te li w de mo -
kra tycz nym pań stwie oraz jest nie zgod ne z za sa da mi
współ ży cia spo łecz ne go i za sa dą spra wie dli wo ści spo łecz -
nej.

Zgro ma dze ni dział kow cy na na ra dzie De le ga tu ry 
w Ru dzie Ślą skiej

De le ga tu ra Re jo no wa w Ru dzie Ślą skiej 

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Ru da Ślą ska, 2 lu te go 2010 r.

ROD „Pod Kasz ta na mi” w Żo rach

Pan Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Sza now ny Pa nie RPO, pro szę mi wy ba czyć „chro po wa -
tość tek stu”, nie je stem dok to rem na uk praw nych tyl ko
eme ry to wa nym gór ni kiem. Chciał bym od nieść się do Pań -
skie go pi sma z dnia 18 stycz nia 2010 r. do Mi ni stra In fra -
struk tu ry Ce za re go Gra bar czy ka opu bli ko wa ne go na stro nie
HY PER LINK http://www.rpo.gov.pl 

Nie zwy kłym w zbie ra niu gło su w spra wach tak waż -
nych, ale po prze czy ta niu ogól nie do stęp ne go pań skie go
li stu za czą łem się za sta na wiać po co nam ta ki rzecz nik,
praw nik z wy kształ ce nia, któ ry ne gu je pra wo obo wią zu -
ją ce. 

Sta tut PZD (Pol skie go Związ ku Dział kow ców) jest zgod ny z pol skim pra wem, 
za re je stro wa ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym

Na mo im ogro dzie, a z te go co wiem i na in nych też, są
dział kow cy któ rym się za pis § 79 sta tu tu PZD nie po do -
ba, oni by chcie li aby de cy zje na le ża ły do nich, ale na wal -
ne ze bra nie nie przy cho dzą ani w pierw szym ani w dru gim

ter mi nie, a prze cież to więk szość dział kow ców w gło so -
wa niu de cy du je spra wach istot nych dla ogro du. Za rząd
ROD jest wy ko naw cą tych uchwał. Co chce Pan uzy skać,
li kwi du jąc je den za pis praw ny (Sta tut PZD § 79), co
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chciał by Pan za pro po no wać w za mian? Sko ro jest Pan
dok to rem na uk praw nych, mo że wy my śli Pan coś mą -
drzej sze go, chęt nie bę dzie my wte dy wnio sko wać do Kra -
jo wej Ra dy PZD o wpro wa dze nie po praw ki. Ale to my,
dział kow cy, po win ni śmy o tym de cy do wać, no chy ba że
Pan uwa ża nas za ta kich nie gra mot nych, za któ rych trze -
ba de cy do wać.

By li już pań scy to wa rzy sze par tyj ni, któ rzy chcie li zli -
kwi do wać Pol ski Zwią zek Dział kow ców, nie uda ło im się.
Mam na dzie ję że Pa nu też się nie uda. W mo im od czu ciu,
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po wi nien stać na stra ży
prze strze ga nia pra wa, pań skie sta no wi ska, z ca łym sza -
cun kiem, ale nie za wsze mi się po do ba ją. Nie tyl ko to od -
no śnie PZD lecz rów nież nie daw na kru cja ta, że wy stą pi

pan z cy wil nym po zwem prze ciw Skar bo wi Pań stwa 
o sym bo licz ną zło tów kę.  HY PER LINK http://wia do mo -
sci.onet.pl/2113727,11,ko cha now ski_kru cja ta_sie_roz po -
cze la,item.html

Pro szę Pa na, jed ne mu nic nie zna czą ce mu Brzo zow skie -
mu mo że się to nie po do bać, to nic nie zna czy. Ale jak mi -
lion roz ża lo nych dział kow ców, że RPO za miast dbać o ich
in te re sy to im prze szka dza, wnie sie wnio ski do Sej mu RP
o od wo ła nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, to Sejm ma
pra wo od wo łać Rzecz ni ka przed upły wem okre su, na ja -
ki zo stał po wo ła ny więk szo ścią co naj mniej 3/5 gło sów w
obec no ści co naj mniej po ło wy usta wo wej licz by po słów.

Sza nuj my się wza jem nie. 

Z na leż nym sza cun kiem,

Wi ce pre zes, eme ry to wa ny gór nik 
/-/ Jó zef Brzo zow skiŻo ry, 1 lu te go 2010 r.

– List tej tre ści wy sy łam rów nież do Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie, oraz Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD 
w Ka to wi cach.

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, zwra cam się do Pa na 
w związ ku z pi smem Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich Ja -
nu sza Ko cha now skie go z dnia 18 stycz nia 2010 r. od no -
śnie PZD (Pol skie go Związ ku Dział kow ców), a kon -
kret nie cho dzi o za pis § 79 sta tu tu PZD. Cy tu ję za pis § 79
ust. 2 sta tu tu PZD:

„Wal ne ze bra nie mo że od być się w dru gim ter mi nie, co
naj mniej pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie roz po czę -
cia w pierw szym ter mi nie, o ile w za wia do mie niu o ze bra -
niu po da no rów nież moż li wość od by cia go w dru gim
ter mi nie i po uczo no człon ków o tym, że uchwa ły pod ję te 
w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją wszyst kich
człon ków bez wzglę du na licz bę obec nych na ze bra niu.”

Pra wo win no nor ma li zo wać, nie anar chi zo wać ży cie
spo łecz ne. Nie ro zu miem mo ty wa cji Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich któ ry mo ty wu je swe wy stą pie nie tym że
– cy tu ję RPO: „Zda niem skar żą cych po wyż sze po sta no -
wie nie (§ 79 ust. 2 sta tu tu PZD i § 27 ust. 2 re gu la mi nu
ROD – J.B.) re gu la mi nu jest źró dłem wie lu nie pra wi dło -
wo ści i nad użyć, w tym po zwa la na po dej mo wa nie zo bo -

wią zań fi nan so wych przez ogród dział ko wy przez ma łą
gru pę człon ków.”

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, za pis ten jest nie zbęd ny dla
spo łecz no ści dział kow ców. Na mo im ogro dzie, a z te go co
wiem i na in nych też, są dział kow cy któ rym się za pis § 79
sta tu tu PZD nie po do ba, oni by chcie li aby de cy zje na le ża -
ły do nich, ale na wal ne ze bra nie nie przy cho dzą ani w
pierw szym ani w dru gim ter mi nie, a prze cież to więk szość
dział kow ców w gło so wa niu de cy du je o spra wach istot nych
dla ogro du. Wszy scy dział kow cy – człon ko wie PZD mu szą
być pra wi dło wo po wia do mie ni o ter mi nie i miej scu wal ne -
go ze bra nia. Ta ki jest wy móg za pi sa ny za rów no w re gu la -
mi nie ROD (§ 26 ust. 1 i 2) jak i w sta tu cie PZD (§ 79).
Sko ro wszy scy są pra wi dło wo po wia do mie ni o ze bra niu, a
część z nich nie chce w nim uczest ni czyć to ozna cza że jest
im obo jęt ne ja kie uchwa ły zo sta ną pod ję te i nie ma ją pod -
staw by się skar żyć że ktoś za nich de cy du je. To dział kow -
cy obec ni na wal nym ze bra niu, nie raz po bar dzo burz li wych
dys ku sjach po dej mu ją uchwa ły a Za rząd ROD jest wy ko -
naw cą tych uchwał.

Z na leż nym sza cun kiem,
Wi ce pre zes eme ry to wa ny gór nik

/-/ Jó zef Brzo zow skiŻo ry, 1 lu te go 2010 r.

– List tej tre ści wy sy łam rów nież do Kra jo wej Ra dy PZD w War sza wie, oraz Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD 
w Ka to wi cach.



77

Sza now ny Pa nie Dok to rze!
Dzia ła jąc w or ga nach sa mo rzą du Związ ku, w struk tu -

rach i or ga nach Pol skie go Związ ku Dział kow ców – upo -
waż nie ni je ste śmy do wy po wia da nia się w imie niu Dział-
kow ców, po zwa la my so bie skie ro wać kon kret ne uwa gi
do ty czą ce w/w pi sma.

Je go treść za sko czy ła Nas przede wszyst kim bła ho ścią
pod no szo ne go pro ble mu. Jed nak że wy wo ła ła zdu mie nie 
i obu rze nie, z uwa gi na to, że Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich wy po wia da się na te mat PZD - bez kon sul ta cji z Ra -
dą Kra jo wą PZD - od no śnie dru gie go ter mi nu ze bra nia.
Ar gu men ta cja, że spły wa ją doń licz ne skar gi na ten te mat,
wy da je się być „szy ta gru by mi nić mi”.

Z prze glą du (za po mo cą In ter ne tu) za re je stro wa nych są -
dow nie sto wa rzy szeń czy związ ków w kra ju, Sta tut PZD
jest w spor nej kwe stii ana lo gicz ny do sta tu tów in nych or -
ga ni za cji, a te go aku rat Pan jest uprzej my niedo wi dzieć 
i po dob nie jak do Nas – za rzu tów niepo dej mu je. 

Pra wo PZD (re gu la min i sta tut) jest za twier dzo ne pod -
czas re je stra cji przez sąd. Pod wa ża nie je go de cy zji, ja ko
or ga nu nie za leż ne go jest, co naj mniej nie po ro zu mie niem. 

Ad re sat Pań skie go pi sma ni jak się ma do re aliów praw -
nych. Usta wa o Sto wa rzy sze niach, a ta kiej pod le ga PZD 
z chwi lą je go wpi su do KRS, wy raź nie mó wi, że grun ty pod
ogro da mi sta no wią wła sność Pań stwa i Sa mo rzą dów Gmin,
słu żą człon kom spo łecz no ści lo kal nej, co nie tyl ko upo waż -
nia, ale wręcz ob li gu je sa mo rząd te ry to rial ny (sta ro sta, bur -
mistrz, wójt) do nad zo ru nad ogro da mi. Ja ka więc jest 
w tym ro la rze czo ne go w ty tu le mi ni stra? Żad na. 

Wy raź nie wi dać w tek ście pań skie go pi sma, że chce Pan
wy mu sić pod ję cie dzia łań nie zgod nych z pra wem. Po dej -
mo wa nie nie do rzecz nych dzia łań wo bec mi lio no wej rze -

szy dział kow ców, ma ją cych swo je pra wa, za re je stro wa-
nych i przede wszyst kim miej sce do od po czyn ku i upra wy
ho dow li wg wła snych upodo bań – jest ata kiem po li tycz -
nym, a na pew no jest za ma chem na de mo kra tycz ne struk -
tu ry PZD.

Każ de „maj stro wa nie” przy na szej Usta wie jest bez -
względ ną pró bą dez in te gra cji na sze go dzia ła nia. Czy zło -
żo ne w jej obro nie po nad 620 ty się cy pod pi sów jest
ni czym w de mo kra tycz nym sys te mie war to ści? Sys te mie,
za któ ry m.in. i Pan jest od po wie dzial ny.

Czyż nie le piej jest za jąć się na szy mi człon ka mi -eme ry -
ta mi, któ rzy wła śnie dzię ki dział kom ma ją m.in., co do
gar ka wło żyć. I to po wi nien być dla Pa na PRIO RY TE TO -
WY pro blem, a nie zaj mo wa nie się za pie nią dze po dat ni -
ków kwe stią wy zna cze nia dru gie go ter mi nu ze bra nia!

Wśród Nas są człon ko wie o róż nym sta tu sie spo łecz -
nym, róż nym, czę sto kroć i wyż szym niż Pan wy kształ ce -
niu, i wszy scy od bie ra my Pań skie pi smo ja ko za wo alo -
wa ną for mę ko lej ne go już ata ku na Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, je go struk tu ry i Nas wszyst kich.

Po są dza nie Nas o po sia da nie Sta tu tu bę dą ce go źró dłem
wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć jest zgod nie z Ko dek -
sem Kar nym – po mó wie niem, któ re go się Pan do pu ścił.
Bez kry tycz ne przyj mo wa nie skarg na Zwią zek, bez pró by
wy ja śnie nia po przez Kra jo wą Ra dę PZD sta wia Pa na jak
stro nę w wy ima gi no wa nym spo rze, za miast ar bi tra. 

Ja ko dział kow cy, rów nież po dat ni cy, ocze ku je my, aby
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie wy stę po wał prze ciw
wła snym oby wa te lom li cząc się z opi nią mi lio no wej or ga -
ni za cji. I brał ją pod uwa gę w spo sób po waż ny, po nie waż w
de mo kra tycz nym sys te mie pań stwa – ona na to za słu gu je.

Z po wa ża niem

ROD „Związ ko wiec” w Ża rach

Sz. Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

STA NO WI SKO
Za rzą du i Ko mi sji Sta tu to wych Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Związ ko wiec” w Ża rach

w spra wie Pań skie go pi sma z 18 stycz nia br. do Pa na Ce za re go Gra bar czy ka, Mi ni stra In fra struk tu ry

Se kre tarz Za rzą du ROD „Związ ko wiec”
/-/ Do ro ta Wę grzyn

Ża ry, 1 lu te go 2010 r.

Pre zes Za rzą du ROD „Związ ko wiec”
/-/ Fran ci szek Bors
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Uczest ni cy spo tka nia przed sta wi cie li Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych PZD Okrę gu Ma ło pol ski w dniu
1.02.2010 r. wy ra ża ją głę bo kie obu rze nie w spra wie Pa na
upo rczy wych wy stą pień do róż nych in sty tu cji do ty czą cych
na sze go Związ ku. Kwe stio nu je Pan w szcze gól no ści tryb
od by wa nia wal nych ze brań w dru gim ter mi nie, prak ty ki
ta kie są sto so wa ne nie tyl ko w PZD, ale rów nież w in nych
sto wa rzy sze niach, jak spół dziel nie miesz ka nio we, a są jed -
nost ka mi go spo dar czy mi. Pod kre śla my, że od by cie wal ne -
go ze bra nia ROD w okre ślo nym ter mi nie jest wa run kiem
pra wi dło we go funk cjo no wa nia każ de go Ogro du (z uwa gi
na prze pi sy fi nan so we), do cze go ob li gu je nas sta tut PZD
§ 79 za re je stro wa ny w KRS, któ ry okre śla pra wo moc ność
Wal ne go Ze bra nia.  Udział człon ków PZD w wal nym ze -
bra niu jest do bro wol ny. Stwier dze nie przy mu su przy na leż -

no ści do PZD wg Pa na świad czy, że nie ma Pan peł nej in -
for ma cji o funk cjo no wa niu na sze go Związ ku.  Pro po nu je -
my, że by Pan był uprzej my ja ko Rzecz nik Praw Oby -
wa tel skich za po znać się z na szą struk tu rą i od stą pił od na -
stęp nych wy stą pień rze ko mo w na szych in te re sach.

Na szym zda niem w do bie ogól ne go kry zy su, gdzie dzie -
siąt ki lu dzi po zo sta ją bez pra cy, bez środ ków do ży cia 
i bez dusz nym ich trak to wa niu przez oto cze nie, na le ża ło -
by wszel kie wy sił ki po świe cić w kie run ku obro ny tych,
któ rzy naj bar dziej te go po trze bu ją, a nie do bu rze nia do -
brze funk cjo nu ją cych sa mo rzą du, któ ry sam okre śla ce le
swe go ist nie nia.  Ja ko dłu go let ni dział kow cy zwra ca my
się do Pa na, ja ko Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z proś -
bą o obro nę na szych in te re sów po przez utrzy ma nie prze -
pi sów w do tych cza so wym ich brzmie niu. 

Li sta imien na 50 uczest ni ków spo tka nia

Przed sta wi cie le ROD Okrę gu Ma ło pol skie go

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Pan Ja nusz KO CHA NOW SKI 
War sza wa 

Kra ków, 1 lu te go 2010 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Le gni cy

STA NO WI SKO
PRE ZY DIUM OKRĘ GO WE GO ZA RZĄ DU PZD W LE GNI CY

w spra wie wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich Pan Ja nusz Ko cha now -
ski w pi śmie z dnia 18 stycz nia 2010 r. skie ro wa nym do
Mi ni stra In fra struk tu ry wręcz żą da, a nie pro si o nad zór
nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców twier -
dząc, że źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści uży wa jąc moc -
niej sze go sło wa nad użyć to po sta no wie nia re gu la mi nu
ROD za war te w § 79 ust. 2. Są to bez pod staw ne oskar że -
nia, któ re przede wszyst kim go dzą i ob ra ża ją lu dzi spo -
łecz nie wy ko nu ją cych z wy bo ru funk cję w or ga nach
ogro dów oraz dział kow ców za ufa niem, któ rzy de cy du ją
o funk cjo no wa niu ich ogro dów ob da ro wu jąc swo ich
przed sta wi cie li. Trze ba mieć od wa gę, że by na ba zie, jak
sam twier dzi Rzecz nik Praw Oby wa tel skich na pod sta wie
skarg, któ re wpły wa ły do biu ra Rzecz ni ka wnio sko wać o
usta le nie or ga nu wła dzy pu blicz nej spra wu ją ce go nad zór
ad mi ni stra cyj ny nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców.
Jak że uwie ra i spę dza sen z oczu prze ciw ni kom or ga ni za -
cji jej sa mo dziel ność i sa mo rząd ność. Uwol ni li śmy się w
1981 r. od ku ra te li, ja ką spra wo wa ła CRZZ nad ogro da mi,
dziś Rzecz nik do ma ga się usta no wie nia „no we go ku ra to -
ra”, po to by Mi ni ster In fra struk tu ry z tyl ne go sie dze nia
ste ro wał spo łecz ną or ga ni za cją, opi nio wał kie run ki dzia -

ła nia, miał wpływ na po li ty kę Związ ku. Tak po strze ga na
dzia łal ność na szej or ga ni za cji przez Rzecz ni ka to krok do
uni ce stwie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Trud no
przy jąć do wia do mo ści przez ata ku ją cych Zwią zek, że
dzia ła cze PZD to nie urzęd ni cy, to wręcz pa sjo na ci i nie
bę dzie prze sa dy, że są wo lon ta riu sza mi słu żąc in nym
kosz tem wol ne go cza su. Pan Rzecz nik chce wdro żyć sce -
na riusz tzw. sys tem na ka zo wo – roz dziel czy, któ re mu hoł -
du je oso bi ście.  Dla te go ini cja ty wa Rzecz ni ka mu si spo t-
kać się z to tal ną kry ty ką i po tę pie niem. 

Splot nie przy pad ko wych dzia łań po dej mo wa nych przez
Rzecz ni ka wspól nie z Mi ni strem In fra struk tu ry wska zu je
na zma so wa ny ko lej ny atak na Zwią zek, w czym pierw -
szo pla no wą ro lę od dłuż sze go cza su od gry wa Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich. Przy kro, że swo je wy wo dy opie ra
na po wie dze niu „kto szu ka ten znaj dzie”. Kwe stio nu jąc 
II ter min wal ne go ze bra nia w ROD to ewi dent ne na ma -
wia nie dział kow ców do nie po słu szeń stwa i na sta wia nie
prze ciw ko or ga ni za cji. Ce lo wo po dej mo wa ne ini cja ty wy
przez Rzecz ni ka, to po zba wie nie or ga nów ogro du re ali -
za cji za dań sta tu to wych, w tym za bez pie cze nie środ ków
fi nan so wych na re mon ty, mo der ni za cję i bu do wę no wych
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urzą dzeń, re ali zo wa nie zo bo wią zań fi nan so wych (ener -
gia, wo da) itd., gdyż nie po dej mo wa nie uchwał, w tych
kwe stiach i nie skoń czo ność usta la nia ter mi nów ze brań to
de ka pi ta li za cja ma jąt ku i utra ta płyn no ści fi nan so wej.

Ar gu men ty Rzecz ni ka Praw, że w PZD ist nie je przy mu -
so wa przy na leż ność do or ga ni za cji pod wa run kiem wno -
sze nia opłat uchwa la nych w II ter mi nie na ze bra niach
wal nych, a w prze ciw nym wy pad ku na tych mia sto we wy -
klu cze nie z sze re gu człon ków PZD jest bez pod staw ne. 
W każ dej or ga ni za cji są pra wa i obo wiąz ki, któ rych człon -
ko wie po win ni sza no wać i prze strze gać. 

Pan dr Ja nusz Ko cha now ski jest siew cą nie po ko ju.
Przy kro jest, że oso ba sto ją ca na stra ży pra wa na ru sza
swo bo dy zrze sza nia się i wol ność człon ków or ga ni za cji.

Uza sad nia jąc wnio sek w spra wie nad zo ru w ża den spo -
sób nie po ma ga or ga ni za cji, nie jest jej życz li wy, gdyż pro-
po nu je „wol ną ame ry kan kę”, a naj gor sze jest to, że po -
zba wia ro dzin ne ogro dy dział ko we eg zy sten cji w świe tle
usta wy o ROD, sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD.

W na szej oce nie, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich – stróż
pra wa oznaj mia dział kow com i re pre zen tu ją cych ich in te -
res człon kom or ga nów Związ ku, że w je go rę kach „jest
los dal sze go ist nie nia i funk cjo no wa nia ogro dów dział ko -
wych pod wa run kiem, że bę dzie my po kor ni i uzna my Je -
go ar gu men ty i ini cja ty wę ja ko za sad ną i po żą da ną”.

W tym miej scu, na le ży po sta wić py ta nie, dla cze go
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich wcze śniej nie za po znał się
ze Sta tu tem PZD, przed je go za re je stro wa niem?, dla cze -
go nie kon sul to wał się z re pre zen ta cją dział kow ców lecz
za po śred nic twem wy bra nych me diów pod jął dys ku sję na
te mat „być al bo nie być” Pol skie mu Związ ko wi Dział -
kow ców – or ga ni za cji ogól no pol skiej i ma so wej? Od po -
wiedź jest zna na, nie skon su mo wa no wcze śniej szych
za mia rów, dzia ła nia Pa na Rzecz ni ka ma ją tyl ko i wy łącz -
nie po twier dzić oszczer stwa, któ re od po nad 20 lat prze -
mien nie pra wi co we par tie po li tycz ne, oraz ostat nich 6 lat
eki py rzą do we po sta no wi ły znisz czyć or ga ni za cję, po dzie -
lić ro dzin ne ogro dy dział ko we na mniej sze jed nost ki, 
a kie ro wa nie ni mi od dać w rę ce „dzia ła czom sto wa rzy -
szeń”.

Nie tra ci my na dziei i je ste śmy zde ter mi no wa ni bro nić
swo ich za sad i pra wa do zrze sza nia się. Na szym naj więk -
szym ar gu men tem jest li czeb ność, de mo kra tycz ne za rzą -
dza nie or ga ni za cją i do ro bek po nad 100 lat, nie tyl ko
ma te rial ny ale i mo ral ny. 

Wie rzy my, że nie prze gra my wal ki, że na sze pra wa bę -
dą bro ni ły mię dzy na ro do we or ga ni za cje i in sty tu cje i po -
win ni śmy, o ile zaj dzie ko niecz ność z tych moż li wo ści 
i upraw nień sko rzy stać. 

W imie niu Pre zy dium re pre zen tu jąc człon ków 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

Okrę gu Le gnic kie go

PRE ZES
/-/ inż. Elż bie ta Dzie dzicLe gni ca, 2 lu ty 2010 r.

Okrę go wy Za rząd w Lu bli nie, Peł no moc nik w Za mo ściu

Pan Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 
War sza wa

Sza now ny Pa nie Mi ni strze!
My sa mo rzą dy ogro dów dział ko wych Za mo ścia, Bił go -

ra ja, Hru bie szo wa i To ma szo wa Lu bel skie go prze sy ła jąc
Pa nu na sze sta no wi sko pra gnie my w tej for mie za pro te -
sto wać p -ko po dej mo wa niu ko lej nych ata ków na nasz
Zwią zek zmie rza ją cych do li kwi da cji ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce.

Ak tu al nie tym zło wro gim za mia rom dał wy raz Pan
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich w pi śmie skie ro wa nym do
Pa na Mi ni stra. Róż ne w nie od le głej prze szło ści ar gu men -
ty prze ciw ko na sze mu Związ ko wi wy ta cza ło śro do wi sko
dzia ła czy Pra wa i Spra wie dli wo ści. Roz są dek, któ re mu
dał wy raz Par la ment w uchwa le z 16 lip ca 2009 r. od rzu -
ca jąc nie cny pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych au -
tor stwa par la men tarzystów PiS – zwy cię żył. Uwa ża li śmy,

że z tą chwi lą zno wu po dej mie my w na szych ogro dach
tak po wszech nie spo łecz nie ak cep to wa ną dzia łal ność.
Nie ste ty płon ne oka za ły się na dzie je. Tym ra zem za de -
mon stro wał to Rzecz nik Praw Oby wa tel skich w spo sób
nie tyl ko za ska ku ją cy, ale i nie zro zu mia ły. Za kwe stio no -
wał za pis na sze go sta tu tu o tzw. dru gim ter mi nie ze brań.

Za pis, któ ry od za ra nia ist nie nia na szej or ga ni za cji funk -
cjo no wał i na dal zna lazł się w sta tu cie za twier dzo nym
przez Sąd Re je stro wy w War sza wie. Dziw bie rze, że ni gdy
ten za pis sta tu tu nie był kwe stio no wa ny przez człon ków
na sze go Związ ku. Za tem ma ło wia ry god nym jest dla nas
fakt by z te go ro dza ju za strze że nia mi do Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich zgło sił się kto kol wiek z na szych śro do -
wisk dział ko wych. Dla te go upa tru je my au tor stwa wy stą -
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pie nia w tej spra wie spo za człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. W tej też sy tu acji nie trud no roz szy fro wać
in ten cję mal kon ten tów.

Pra gnie my przy tej oka zji za dać py ta nie, dla cze go Pan
Rzecz nik pod jął tą spra wę i nadał jej przy miot kry mi no -
gen ne go za pi su w sta tu cie. Prze cież iden tycz ne roz wią za -
nia praw ne wy stę pu ją we wszyst kich zna nych nam or ga-
ni za cjach spo łecz nych i nie jest to kwe stio no wa ne przez
ko go kol wiek w tym rów nież i Pa na Rzecz ni ka. Dla cze go
za tem tyl ko w Pol skim Związ ku Dział kow ców jest on kry -
mi no gen ny i pro wa dzi do nad użyć w na szych ogro dach.

Nam to ubli ża. Śred nio rocz ne do cho dy w na szych ogro -
dach to kwo ta ok. 5 ty się cy zło tych. W sie dem dzie się ciu
pro cen tach prze zna cza my ją na opła ty za wo dę, ener gię
elek trycz ną, wy wóz śmie ci czy drob ne re mon ty. Po zo sta -
łe środ ki to kosz ty or ga ni za cyj no -szko le nio we. W tych
wa run kach, gdy każ dy grosz ce ni się na wa gę zło ta to na -
wet trud no wy obra zić so bie moż li wość do pusz cze nia się
nad użyć.

Wy stą pie nie do Pa na Mi ni stra prze ka zu je my też Pa nu
Rzecz ni ko wi i wy da je się nam, że z du żym za że no wa niem
od czy ta go.

Z wy ra za mi sza cun ku
Za zgro ma dzo nych na ze bra niu 

Pre zes ROD „Pro myk”
/-/ mgr Hen ryk Jaś kow ski

Wi ce pre zes
/-/ Ja ni na Dziech cia ruk

Pre zes ROD „Pszczół ka” 
/-/ Le on Stec

Pre zes ROD im. 400-le cia Mia sta Bił go ra ja 
/-/ Jó zef Sza jew ski 

Pre zes ROD „Pro myk” 
/-/ mgr Hen ryk Jaś kow ski

Za mość, 30 stycz nia 2010 r.

Ko le gium Pre ze sów ROD pow. ko ściań skie go

Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Pi sze my do Pa na w imie niu dział kow ców pow. ko ściań -

skie go po za zna jo mie niu się z Pa na pi smem do Mi ni stra
In fra struk tu ry z dnia 18 stycz nia 2010 ro ku w spra wie
nad zo ru te goż Re sor tu nad Pol skim Związ kiem Dział kow -
ców. Jak wy ni ka z Pa na li stu do Mi ni stra to „sen” Pa nu 
z po wiek spę dza tro ska o to, aby nad Pol skim Związ kiem
Dział kow ców usta no wić ta ki nad zór, by nie był on „mo -
no po li stą” i nie nę kał dział kow ców dru gim ter mi nem ze -
brań. Są dzi my, iż tak zna czą cy Urząd na cze le, któ re go
Sejm RP po sta wił Pa na wi nien wspie rać po czy na nia in -
nych w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Nie mo -
że my się zgo dzić z Pa nem w pro po no wa niu dział kow com
zmian ter mi nu ze bra nia „de fac to” je dy ne go w ro ku tyl ko
dla te go, że nie przy bę dzie wy ma ga na licz ba dział kow ców
więk sza niż 50%. Czę sto są to róż no ra kie przy czy ny nie
uczest ni cze nia w do rocz nym ze bra niu i nikt z za rzą du ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go nie do ko nu je roz li czeń 
z te go ty tu łu, a dział ko wiec nie po no si od czu wal nych kon -
se kwen cji.

Je ste śmy prze ko na ni, że Pan Rzecz nik za po znał się 
z na szym Sta tu tem oraz Re gu la mi nem i wie, że udział 
w ze bra niu jest pra wem a nie obo wiąz kiem. Chce my i dą -
ży my do te go, aby w re ali za cji ha sła bu do wy spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go „obo wią zek” wią zał się z ko niecz -

no ścią spo tka nia na ze bra niu Związ ku, któ ry dział kow cy
wy bra li sa mi a na któ rym do ko nu ją pod su mo wa nia dzia -
łal no ści za po przed ni rok oraz wy zna cza ją so bie ce le na
na stęp ny. Ak cep tu jąc wy zna czo ne ce le rów no cze śnie po -
dej mu ją uchwa ły, w tym o cię ża rze ma te rial nym słu żą ce
dal sze mu roz wo jo wi ich „ma łej oj czy zny” – Ro dzin ne mu
Ogro do wi Dział ko we mu. Nie ro zu mie my więc tre ści Pa -
na wy po wie dzi, któ ra jak by ne go wa ła te na sze dzia ła nia 
w dru gim ter mi nie? Czyż le piej by by ło i zgod nie z pra -
wem, gdy by śmy od pra wi li z „kwit kiem” tych, któ rzy
przy by li na ze bra nie zgod nie z po wia do mie niem otrzy ma -
nym przez każ de go dział kow ca z wy szcze gól nie niem tre -
ści roz pa try wa nych za gad nień na ze bra niu?

A co we dług Pa na zro bić z wy sił kiem po świę co nym
przez wie lu dla je go or ga ni za cji – ma my tu na my śli przy -
go to wa nie choć by skrom ne go po czę stun ku, opła ty za wy -
na ję cie po miesz czeń, ob słu gi tech nicz no -go spo dar czej 
i in ne – przy jąć spra woz da nia i pre li mi na rze bu dże to we
Ogro du ce lem przed ło że nia ich or ga nom Związ ku a w
kon se kwen cji Mi ni ster stwu Fi nan sów. Bio rąc to wszyst ko
pod uwa gę uwa ża my, że jest to wła ści we roz wią za nie, dla -
te go je ste śmy głę bo ko prze ko na ni, że w kon se kwen cji peł -
ne go ro ze zna nia bę dzie my mo gli li czyć rów nież na
ak cep ta cję Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, tym bar dziej,
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iż w wie lu związ kach, sto wa rzy sze niach i or ga ni za cjach
od by wa się to w pierw szym ter mi nie bez wzglę du na fre -
kwen cje. Po zo sta je my w prze ko na niu, że bę dzie Pan rów -
nież na szym Rzecz ni kiem uwzględ nia jąc to, iż dru gi

ter min wy zna czo ny na od by cie ze bra nia, po po in for mo -
wa niu o tym wszyst kich dział kow ców po zo sta je bar dziej
uczci wy i speł nia wy mo gi funk cjo no wa nia spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go.

Ko le gium Pre ze sów ROD pow. ko ściań skie go
/-/ Ko ścian, 1 lu te go 2010 r.

Pan Lech Ma li now ski w Ża rach

Pan
Jan Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Od lat, na ła mach pra sy lo kal nej, zaj mu ję się m.in. spo -
łecz ną pa sją dzia ła nia i pra cą dział kow ców dla wła snej
przy jem no ści i skrom ne go do cho du, któ rą re ali zu ją na
dział kach. Znam ich wie lu, z bar dzo sze ro kie go krę gu, i
je stem z te go dum ny. Ich cre do ży cio we, do ty czą ce dzia -
łek, po zna łem oso bi ście pod czas ubie gło rocz ne go kon gre -
su dział kow ców, któ ry od był się w sto li cy. Dla te go nie
dzi wi mnie ich zma so wa na, wręcz spon ta nicz na, ak cja
kie ro wa nia do Pa na pism, któ re za miesz czo ne są na stro -
nie in ter ne to wej RPO.

Po mi jam za war te tam sta tu to we wy ja śnie nia jak i prze -
ciw sta wia nie się Pań skiej po sta wie wy ra żo nej w pi śmie
skie ro wa nym do sze fa Mi ni ster stwa In fra struk tu ry. Są one
aż za nad to wy mow ne, aby ich nie zro zu mieć. Za sta na -
wia mnie jed nak Pań ska ro la w tym wszyst kim. 

Po ru sze nie jak że bła hej spra wy – cza su zwo ła nia ze bra -
nia w dru gim ter mi nie – jest, co naj mniej nie po ro zu mie -
niem. Pra wo obo wią zu ją ce w PZD, a więc tak że i sta tut
jest za twier dzo ny przez sąd, któ ry jest in sty tu cja nie za leż -
ną. Bo daj że wszyst kie sta tu ty sto wa rzy szeń w kra ju ma ją
iden tycz ne roz wią za nia. Za rzut skie ro wa ny tyl ko pod ad -
re sem PZD uwa żam za atak na tą, jak że po trzeb ną spo -
łecz nie or ga ni za cję.

Stwier dze nie, iż na pły wa ją skar gi na ta kie roz wią za nie
sta tu to we jest bezza sad ny, po nie waż jest Pan zo bli go wa -

ny do po da nia ad re sa tów owych skarg. Ina czej jest to zwy -
kłym pu sto sło wiem, któ re RPO nie przy stoi.

Dzi wi mnie tak że, dla cze go ad re sa tem jest mi ni ster.
Ten że nie ma żad ne go in stru men tu praw ne go, aby nad zór
nad PZD spra wo wać. Od te go są lo kal ne sa mo rzą dy i Pan
po wi nien to wie dzieć. Stwier dze nie, iż po sta no wie nia re -
gu la mi nu PZD jest źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad -
użyć jest, co naj mniej po mó wie niem, a to zgod nie pra wem
jest ka ral ne i tu taj Pań ski urząd jest na ra żo ny na kon se -
kwen cje praw ne. Pań skie po stę po wa nie moż na za skar żyć,
o czym Pan do sko na le wie. 

Uwa żam, że po wierz chow nie za po znał się Pan ze sta -
tu tem dział kow ców, bo tyl ko tak moż na tłu ma czyć Pań ską
po sta wę. Po sta wę nie ja ko ar bi tra w wy ima gi no wa nym
spo rze, lecz ja ko stro nę. Dzi wi rów nież, że nie zwró cił się
Pan w przed mio to wej kwe stii do Ra dy Kra jo wej PZD.

Nie mu szę przy po mi nać, że RPO jest z za ło że nia sta no -
wi skiem apo li tycz nym i ist nie je dzię ki spo łecz ne mu przy -
zwo le niu i za pie nią dze nas, czy li po dat ni ków. Tu taj
wy raź nie wy czu wa się tak atak na zwią zek jak i po li tycz -
ną wo lę dzia ła nia. Bo nikt, któ re mu za sa dy de mo kra tycz -
ne nie są ob ce – nie sta ra się ne go wać za twier dzo ne go
sta tu tu jak i za sad, w ja kich zo stał on za twier dzo ny. Dla -
cze go Pan, ja ko Rzecz nik Praw Oby wa tel skich to czy ni 
– trud no na zwać de mo kra tycz ny mi. 

Z po wa ża niem
/-/ dr Lech Ma li now ski

Ża ry, 2 lu te go 2010 r.

ROD „Ja śmin” w Lub sku
Sza now ny Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 

Czy ta jąc stro nę in ter ne to wą Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich je ste śmy za nie po ko je ni Pa na opi nią na te mat: „bra -

ku nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców” za war tą w pi śmie z dn. 18.01.2010 r. 
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Pra gnie my za uwa żyć, że sto so wa na przez Pa na for ma
pu bli ko wa nia swo ich wy stą pień jest jed no stron na, nie
chce Pan wy słu chać dział kow ców, któ rzy wi dzą war tość
Usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w co dzien nej
pra cy na na szych dział kach. Sta wia ne za rzu ty pod na szym
ad re sem, są kłam li we i nie są praw dą.

Ze bra nia wal ne od by wa ją się zgod nie ze Sta tu tem, Re -
gu la mi nem ja ki obo wią zu je w PZD. Człon ko wie Związ -
ku są za wia da mia ni na pi śmie: przez pocz tę, w za wia-
do mie niu jest in for ma cja że w ra zie bra ku fre kwen cji 
w I ter mi nie ze bra nie od bę dzie się w II ter mi nie. Każ dy
dział ko wiec ma pra wo do udzia łu w ze bra niu, je że li nie
bę dzie udzia łu, to wy ra ża zgo dę na pod ję te uchwa ły.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest sa mo dziel ną, nie za -
leż ną, de mo kra tycz ną or ga ni za cją spo łecz ną. Pro si my 

o po zo sta wie nie nas w spo ko ju, jest Pan nie obiek tyw ny 
w swo ich dzia ła niach. Sta wia my py ta nie czy choć raz brał
Pan udzia łu w ta kim ze bra niu, czy zna Pan pra cę spo łecz -
ną or ga nów Związ ku i ich za an ga żo wa nych lu dzi?

Je ste śmy prze ko na ni, że Pa na sta no wi sko jest nie obiek -
tyw ne, fał szy we, oko licz no ści ro dzą przy pusz cze nie, że
wy twa rza się sztucz ny pro blem dot. śro do wi ska dział kow -
ców w ce lu wpro wa dze nia ko lej nych krzyw dzą cych to
śro do wi sko zmian w usta wie o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

Dziś w Eu ro pie po nad 12 mi lio nów ro dzin po sia da
ogród ki dział ko we, Pol ski Zwią zek Dział kow ców zrze sza
po nad mln ro dzin, kwe stie dzia łek i dział kow ców re gu lu -
je usta wa o ROD z 8.07.2005 r. i tak żą da my o po zo sta -
wie nie nas w spo ko ju.

Z po wa ża niem,
/-/ 4 pod pi sy

Lub sko, 27 stycz nia 2010 r.

ROD im. A. Za wadz kie go w Gry fi nie
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Pan
Ja nusz KO CHA NOW SKI

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
Pi szę do Pa na, chcąc za jąć swo je sta no wi sko, w spra wie

opi sa nej w pi śmie skie ro wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry
Pa na Ce za re go Gra bar czy ka z dnia 18.01.2010 r. nr RPO -
600891/I/09/AK,- opu bli ko wa ne go w in ter ne cie. Z tre ści
Pa na pi sma wy ni ka, że ko niecz nym jest pod ję cie czyn no -
ści nad zor czych nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku
Dział kow ców i po szu ku je Pan wła ści we go or ga nu kon -
tro l ne go w tym za kre sie.

Ja ko dział ko wiec z dłu go let nim sta żem, ok. 40 lat użyt -
ku ję dział kę, je stem za sko czo ny Pa na sta no wi skiem w tej
spra wie. Mo im zda niem, skar gi kie ro wa ne na Pa na rę ce,
są przez oso by, nie ko niecz nie dział kow ców, zło śli we, któ -
re ma ją ne ga tyw ny sto su nek do PZD. Zgod nie z za pi sa mi

Sta tu tu PZD par. 79 ust 2 i Re gu la mi nem ROD par. 27 
ust. 2 wal ne ze bra nie przy ma łej fre kwen cji, mo że od być się
w dru gim ter mi nie, a pod ję te uchwa ły są waż ne i obo wią -
zu ją wszyst kich dział kow ców. Za pi sy tych ak tów gwa ran -
tu ją na le ży te funk cjo no wa nie i roz wój ROD i każ dy zdro wo
my ślą cy dział ko wiec o tym wie. Być człon kiem PZD, to
nie tyl ko za szczyt i przy wi le je, ale tak że obo wiąz ki.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ogól no pol ską, sa mo -

dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją spo łecz ną po wo ła ną do
re pre zen to wa nia i obro ny praw i in te re sów swych człon -
ków. Tak jest i tak na le ży ro zu mieć ten za pis.

Z wy ra za mi sza cun ku 
/-/ Cze sław Sko nec ki

Gry fi no, 29 stycz nia 2010 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Zie lo nej Gó rze

Pan 
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Ja ko pre ze si ro dzin nych ogro dów dział ko wych z Zie lo -
nej Gó ry, Drosz ko wa, Ochli, Wil ka no wa, Przy le pu, No -

we go Ki sie li na, Świd ni cy, Gu bi na, Kro sna Od rzań skie go,
Czer wień ska, Su le cho wa, Świe bo dzi na, Zbą szyn ka, Ba -
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bi mo stu, Kar go wej i Ci bo rza, zwra ca my się do Pa na obu -
rze ni opi nia mi i stwier dze nia mi, ja kie przy ta cza Pan w li -
ście do Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 18 stycz nia br.
Bro niąc praw bli żej nie okre ślo nych „skar żą cych” się jed -
no cze śnie lek ko i bez że na dy po wie la Pan ich opi nie 
o „wie lu nie pra wi dło wo ściach i nad uży ciach”, któ re to
rze ko mo są wy ni kiem ze brań w tzw. „dru gim ter mi nie”.
Od bie ra my to oskar że nie bar dzo oso bi ście, bo to my, pre -
ze si, wraz z za rzą da mi, spo łecz nie or ga ni zu je my co ro ku
pra ce in we sty cyj ne i re mon to we, ma jąc na uwa dze tyl ko
i wy łącz nie po pra wę in fra struk tu ry ogro do wej, tak że dla
do bra tych, któ rzy się skar żą.

Uwa ża my, że po wie la nie ta kich opi nii jest nie tyl ko nie -
upraw nio ne, ale i – pro sto mó wiąc – nie uczci we.

Z przy ta cza ne go pi sma, któ re go treść jest nam zna na,
wy ni ka, że:

– al bo nie zna Pan zu peł nie za sad funk cjo no wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, w ta kim ra zie nie ma Pan
pra wa ich oce niać; 

– nie po ku sił się Pan na wet o czę ścio we spraw dze nie
„praw dzi wo ści” przy ta cza nych opi nii, a to źle świad czy
o rze tel no ści i in ten cjach. 

Ża łu je my, że kła dąc na sza lę au to ry tet Rzecz ni ka, po -
wie la Pan nie praw dę. Chcie li by śmy tyl ko wie dzieć, któ -
rych praw i któ rych oby wa te li Pan bro ni?

Na ko niec chce my zwró cić uwa gę, że: 
1. Sta tut PZD i re gu la min ROD są do ku men ta mi zgod -

ny mi z usta wą o ROD i ja ko ta kie zo sta ły przy ję te ja ko
pra wi dło we, co po twier dzo no wpi sa niem PZD w KRS.

2. Je śli Pa na in ten cje są wy ra zem „tro ski” o PZD, to cie -
ka wi nas, dla cze go tyl ko PZD do świad cza te go „za szczy -
tu”, gdy wia do mo że za pi sy te nie są wy jąt kiem. W tym
miej scu Pa na za in te re so wa nie PZD od bie ra my ja ko dzia -
ła nie po li tycz ne, a nie w obro nie praw,

3. Pro po nu je my, aby swo im ko re spon den tom, je śli to
dział kow cy, do ra dził Pan uczest nic two w wal nych ze bra -
niach, wte dy ze bra nia bę dą się od by wać w tzw. „pierw -
szym ter mi nie”. Do dać trze ba, że każ dy dział ko wiec,
zgod nie z na szym pra wem, o ter mi nie ze bra nia jest po wia -
da mia ny oso bi ście. Gdzie wi dzi Pan tu taj „nad uży cia”?

4. Wszyst kie za da nia pro wa dzo ne są zgod nie z prze pi -
sa mi i roz li cza ne przed wal nym ze bra niem. Gdy by nie te
pra ce, in fra struk tu ra ogro do wa daw no nie speł nia ła by
swo ich funk cji. Pan pi sze o nie pra wi dło wo ściach? Nie -
pra wi dło wo ścią jest to, Pa nie Rzecz ni ku, że tro skę o wy -
po czy nek ty się cy lu dzi pań stwo zło ży ło na karb spo-
łecz nych dzia ła czy nie do kła da jąc zło tów ki. Nie pra wi dło -
wo ścią jest rów nież brak sza cun ku dla tych lu dzi.

Koń cząc z przy kro ścią stwier dza my, że chy ba po my lił
Pan, Pa nie Dok to rze, oby wa te li, któ rych chce Pan bro nić.

/-/ 46 pod pi sów

Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu

Sza now ny Pan 
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
W związ ku z uzy ska niem z ofi cjal nej stro ny in ter ne to -

wej Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich in for ma cji o skie ro -
wa niu przez Pa na do Mi ni stra In fra struk tu ry pi sma 
w spra wie nad zo ru nad dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, Okrę go wy Za rząd PZD w Ka li szu re pre -
zen tu ją cy bli sko 22 ty sią ce ro dzin dział ko wych upra wia -
ją cych dział ki w 138 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
na te re nie 13 po wia tów Wiel ko pol ski po łu dnio wo-wschod -
niej, jest obu rzo ny i zbul wer so wa ny tre ścią pi sma, któ re
na szym zda niem jest krzyw dzą ce i nie spra wie dli we.

Przed sta wie nie w pi śmie do Pa na Mi ni stra za strze żeń
co do na ru sza nia praw dział kow ców za gwa ran to wa nych
w prze pi sach związ ko wych np. za strze że nia co do pra wi -
dło wo ści od by wa nia ze brań spra woz daw czych w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w dru gim ter mi nie, któ re mo -
że być źró dłem nad użyć, wy wo łu je na sze głę bo kie zdzi -
wie nie i zdu mie nie bra kiem zna jo mo ści prze pi sów związ -
ko wych za war tych w Sta tu cie PZD.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest de mo kra tycz ną, sa -
mo rząd ną i sa mo fi nan su ją cą się or ga ni za cją po za rzą do -

wą, funk cjo nu ją cą na pod sta wie usta wy sej mo wej z 8 lip -
ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Zgod nie ze wspo mnia ną usta wą Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców zo stał za re je stro wa ny w Kra jo wym Re je strze Są -
do wym i po sia da Sta tut de mo kra tycz nie uchwa lo ny przez
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w 2006 ro ku.

Na pod sta wie uchwa lo ne go Sta tu tu zgod nie z § 79 wal -
ne ze bra nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go mo że od -
być się w dru gim ter mi nie pół go dzi ny po wy zna czo nej
go dzi nie roz po czę cia w pierw szym ter mi nie, o czym za -
wia da mia się dział kow ców ogro du. Za tem je ste śmy głę -
bo ko zdu mie ni i obu rze ni kwe stio no wa niem przez Rzecz-
ni ka Praw Oby wa tel skich za war tych w Sta tu cie prze pi -
sów związ ko wych, rze ko mo w wy ni ku skarg kie ro wa nych
przez dział kow ców oraz wnio sko wa niem zmia ny za pi sów
usta wy o ROD. Przed sta wia nie te go pro ble mu ja ko źró dła
moż li wych nie pra wi dło wo ści i nad użyć jest na szym zda -
niem zwy kłym ab sur dem.

Uwa ża my, że pi smo skie ro wa ne przez Pa na do Mi ni stra
In fra struk tu ry jest na gon ką na Zwią zek i na ruch ogrod nic -
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twa dział ko we go w Pol sce, a szcze gól nie na sze zdzi wie -
nie bu dzi fakt wy stą pie nia prze ciw ko Związ ko wi or ga nu
po wo ła ne go do ochro ny wol no ści i praw kon sty tu cyj nych,

W imie niu kil ku dzie się ciu ro dzin dział ko wych z Wiel -
ko pol ski po łu dnio wej zwra ca my się do Pa na Rzecz ni ka o
za prze sta nie pro wa dze nia na gon ki na Zwią zek i na po -
zwo le nie dział kow com za ję cia się upra wą dzia łek, a nie
wal ką o Zwią zek i do brze funk cjo nu ją cą usta wę z 8 lip ca
2005 ro ku, któ ra jest dla dział kow ców bar dzo ko rzyst na i

ak cep to wa na przez zde cy do wa ną więk szość ru chu dział -
ko we go, o czym świad czą ze bra ne 620 ty się cy pod pi sów
(z na sze go te re nu po nad 18 ty się cy) w obro nie wspo mnia -
nej usta wy.

Wie rzy my, że na sze sta no wi sko w tej spra wie zo sta nie
po waż nie po trak to wa ne przez Pa na Rzecz ni ka, a dział -
kow cy w spo ko ju bę dą mo gli upra wiać swo je dział ki na
do tych cza so wych, ko rzyst nych dla nich prze pi sach praw -
nych.

Z po wa ża niem

Pre zes
/-/ Je rzy Wdow czyk

Se kre tarz
/-/ Je rzy Ku ba siń ski

Ka lisz, 28 stycz nia 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa w So snow cu

Sza now ny Pan 
Ce za ry Gra bar czyk 
Mi ni ster In fra struk tu ry 

Człon ko wie Okrę go we go Za rzą du Ślą skie go PZD sta -
no wią cy De le ga tu rę Re jo no wą w So snow cu re pre zen tu ją -
cy 20 ty się cy Dział kow ców oraz dzia ła czy związ ko wych
zrze szo nych w PZD z te re nu miast So snow ca, Bę dzi na,
Dą bro wy Gór ni czej, Cze la dzi, Za wier cia i Ja worz na po
za po zna niu się z tre ścią pi sma Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich skie ro wa ne go do Sza now ne go Pa na Mi ni stra, 
a po da ne go do pu blicz nej wia do mo ści po przez za miesz -
cze nie na ofi cjal nej stro nie in ter ne to wej RPO, wy ra ża ją
kon ster na cję i zdzi wie nie, że te go ro dza ju tekst mo że sta -
no wić pod sta wę do dal szych dzia łań po dej mo wa nych za -
rów no przez Biu ro RPO jak i or gan ad mi ni stra cji pań -
stwo wej ja kim jest Mi ni ster stwo In fra struk tu ry.

Kwe stio no wa nie pod sta wo wych za pi sów w do ku men -
tach praw nych, re gu lu ją cych dzia łal ność Pol skie go
Związku Dział kow ców tj. Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu
ROD w opar ciu o jed nost ko we skar gi bez wy ja śnie nia
przy czyn tych skarg, wska zu je na to że pod ję te dzia ła nia
są sprzecz ne z ro lą przy pi sa ną Rzecz ni ko wi Praw Oby -
wa tel skich.

Prze pro wa dza ne wal ne ze bra nia w „dru gim ter mi nie” od -
by wa ją się nie tyl ko w PZD, lecz rów nież w wie lu in nych
or ga ni za cjach. Nie ma si ły by zmu sić dział kow ca do przy -
mu so we go udzia łu w wal nym ze bra niu. Wy bo ry do Sej mu,
czy sa mo rzą dów nie wy ma ga ją fre kwen cji po nad 50% i są
waż ne. Czy tam też na le ży do pa try wać się nad użyć. Pod -
kre śla my że każ dy dział ko wiec da ne go ogro du po wia da -

mia ny jest o ma ją cym się od być wal nym ze bra niu z wy -
prze dze niem cza so wym, ma czas za po znać się z ma te ria -
ła mi spra woz daw czy mi. Nie ma żad nych ogra ni czeń 
w uczest nic twie w wal nym ze bra niu. Wal ne ze bra nia od -
by wa ją się co ro ku – są sta łym ele men tem funk cjo no wa -
nia ROD. Udział w wal nym ze bra niu sta no wi pra wo
każ de go dział kow ca z któ re go po wi nien ko rzy stać. Brak
za in te re so wa nia w udzia le w wal nym ze bra niu nie zmie -
ni na wet „nad zór” struk tur pań stwo wych.

Na su wa się py ta nie czy nad zo rem nie na le ży ob jąć tak -
że spo łe czeń stwa bo nie ko rzy sta ze swo ich praw wy bor -
czych. Na su wa się na stęp ne py ta nie – jak in sty tu cja, któ rej
ce lem jest ochro na praw oby wa tel skich su ge ru je roz wią -
za nia, któ re tej idei za prze cza ją.

Stwier dza my, że list Pa na Rzecz ni ka jest ko lej ną for mą
ata ku na Pol ski Zwią zek Dział kow ców, je go struk tu ry 
i wie lo ty sięcz ną rze szę zwy kłych dział kow ców, któ rzy nie
ma ją nic wspól ne go z po li ty ką. Dział kow cy uczest ni czą -
cy w wal nych ze bra niach po dej mu jąc uchwa ły umoż li -
wia ją nor mal ne funk cjo no wa nie ogro dów.

Ro zu mie my co zna czy sło wo de mo kra cja i po win no do -
ty czyć tych któ rzy rze ko mo zo sta li po krzyw dze ni. Na le -
ży naj pierw spraw dzić czy sta wia ne za rzu ty są za sad ne 
i zgod ne z od czu cia mi ogó łu.

Ocze ku je my, że Pan Mi ni ster po dej mie pró bę obiek tyw -
ne go spoj rze nia na pro ble my ogrod nic twa dział ko we go 
w na szym Kra ju.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Człon ko wie De le ga tu ry Re jo no wej PZD w So snow cu

So sno wiec, 1 lu te go 2010 r.
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Wiel ce Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku,
Za uwa ży li śmy, że w ostat nim okre sie zwięk szy ło się Pa -

na i Urzę du przez Pa na re pre zen to wa ne go za in te re so wa -
nie Pol skim Związ kiem Dział kow ców, a ści ślej mó wiąc
nie któ ry mi za pi sa mi w ak tach praw nych re gu lu ją cych
dzia łal ność tej or ga ni za cji. Rze ko mo in spi ra cją te go za in -
te re so wa nia mia ły być licz ne skar gi na dzia łal ność Związ -
ku. Skąd in ąd wie my, że te licz ne skar gi, to „Rok rocz nie
rzecz ni ko wi skar ży się kil ku na stu dział kow ców”. 
(Pan Mi ro sław Wró blew ski – Dy rek tor Ze spo łu w Biu rze
Pa na Rzecz ni ka – ar ty kuł w „Rzecz po spo li tej” z dnia
27.01.2010 r. pt – „Dział kow cy skar żą, się na wszech wła -
dze związ ku”).

Wy stę pu jąc z pi smem w tej spra wie do Pa na Ce za re go
Gra bar czy ka – Mi ni stra In fra struk tu ry pi sze Pan, że zda -
niem skar żą cych, „po sta no wie nia re gu la mi nu, któ re
umoż li wia ją, aby wal ne zgro ma dze nie człon ków ogro du
od by wa ło się w dru gim ter mi nie, pół go dzi ny po wy zna -
czo nej go dzi nie roz po czę cia w pierw szym ter mi nie, o ile 
w za wia do mie niu o ze bra niu po da no rów nież moż li wość
od by cia go w dru gim ter mi nie i po uczo no człon ków o tym,
że uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią -
zu ją wszyst kich człon ków ogro du bez wzglę du na licz bę
obec nych na ze bra niu”, są źró dłem wie lu nie pra wi dło wo -
ści i nad użyć, w tym po zwa la ją na po dej mo wa nie zo bo -
wią zań fi nan so wych przez ogród dział ko wy przez ma łą
gru pę człon ków. Uży wa Pan, bar dzo moc nych i jed no -
znacz nych okre śleń za zna cza jąc, że są to okre śle nia po -
da wa ne przez skar żą cych się.

A ja kie jest zda nie Pa na, w po wyż szej spra wie?
Czy wie Pan Rzecz nik, że przy na leż ność do Związ ku

jest do bro wol na, a nie jak to Pan okre ślił w przy wo ły wa -
nym pi śmie skie ro wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry
„...zrze sza ją cy na za sa dzie przy mu so wo ści wszyst kich pol -
skich dział kow ców ...”. W każ dej do brze zor ga ni zo wa nej
i spraw nie dzia ła ją cej or ga ni za cji, obo wią zu ją pra wa 
i obo wiąz ki jej człon ków. Tak też jest w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców. Od wo łu je my się do Re gu la mi nu Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych § 4, gdzie okre ślo ne są

pra wa i obo wiąz ki człon ków PZD, a więc: mo że my sa mi
wy bie rać i być wy bie ra nym do władz Związ ku na każ dym
szcze blu. Mo że my zwra cać się do wszyst kich or ga nów
PZD o ochro nę swo ich praw i obo wiąz ków, brać udział 
w ze bra niach or ga nów PZD na któ rych po dej mo wa ne są
uchwa ły do ty czą ce nas i na szych spraw za bie rać głos 
i skła dać wy ja śnie nia, skła dać od wo ła nia od uchwał i
orze czeń or ga nów PZD.

Przy wo ły wa ny już § 4 Re gu la mi nu ROD w pkt.4 ust. 4
brzmi „brać czyn ny udział w ży ciu PZD”, a więc nie
miej my pre ten sji, że ktoś roz strzy gnął za nas, że ktoś za
nas zde cy do wał.

Nikt z nas nie bro ni się przed ja kim kol wiek nad zo rem,
tak we wnętrz nym jak i ze wnętrz nym – ad mi ni stra cyj nym.

Nie bo imy się kon tro li, ale czy z te go po wo du, na le ży
roz pę ty wać ca łą ba ta lię. 

Pra gnie my Pa na po in for mo wać, że do tych cza so we wie -
lo let nie do świad cze nia pra cy Związ ku na szym zda niem
spraw dza ją się. Oczy wi ście, jak to w ży ciu by wa, zda rza -
ją się róż ne go ro dza ju uchy bie nia, czy pró by omi ja nia za -
pi sów ak tów praw nych re gu lu ją ce dzia łal ność związ ko wą,
ale wszyst kie te przy pad ki na tych miast są roz pa try wa ne 
i eli mi no wa ne przez we wnętrz ne or ga ny kon tro l ne dzia ła -
ją ce w ra mach struk tur Związ ku.

Pa mię taj my, że związ ko wiec nie za do wo lo ny z roz strzy -
gnię ć w ramach Związ ku, ma moż li wość za skar że nia de -
cy zji do po szcze gól nych in stan cji są dów po wszech nych.

Pa nie Rzecz ni ku, na sze wąt pli wo ści do mo ty wów za in -
te re so wa nia się Pa na „Na szy mi” spra wa mi są po dyk to wa -
ne tym, że „Kil ku czy kil ku na stu” nie za do wo lo nych - nie
wie dzieć dla cze go, jest w sta nie po ru szyć ca łą ad mi ni stra -
cję Pa na Urzę du, a set ki, ty sią ce bez dom nych (a w szcze -
gól no ści w okre sie zi mo wym – gdzie ma my dzie siąt ki 
a mo że i set ki za mar z nię tych) czy też pro blem ko le jek do
spe cja li stów, czy też brak środ ków fi nan so wych na le cze -
nie, za bie gi spe cja li stycz ne) ja koś nie znaj du je ta kie go
ode zwu i za in te re so wa nia.

/-/ 9 pod pi sów

Za rząd ROD „Sło necz ne Wzgó rze” w Wał brzy chu 

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
War sza wa

Wał brzych, 29 stycz nia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
Ja ko pre ze si ro dzin nych ogro dów dział ko wych z Żar,

Ża ga nia, Gozd ni cy, Ja sie nia, Tu plic, Iło wy, Lub ska, No -
wo gro du Bo brzań skie go, No wej So li, No we go Mia stecz -
ka, By to mia Od rzań skie go, Ko żu cho wa, Szpro ta wy,
Wscho wy, Lgi nia, Szlich tyn go wej, Sła wy, Ma ło mic, 
a tak że ja ko oby wa te le, je ste śmy zmu sze ni zwró cić się do
Pa na o obro nę na szych praw – przed oskar że nia mi bli żej
nie okre ślo nych „skar żą cych” się, kie ru ją cych rze ko mo do
Pa na swo je li sty, a tak że przed Pa nem – Pa nie Rzecz ni -
ku, bo bez kry tycz nie po wie la Pan te oskar że nia, nie pró -
bu jąc na wet wy ja śnić i spraw dzić, czy są one praw dzi we.

Je ste śmy zbul wer so wa ni Pa na po sta wą, bo Pa na list do
Mi ni stra In fra struk tu ry z 18 stycz nia br. od czy tu je my ja -
ko chęć speł nie nia po li tycz ne go za da nia, a nie obro nę
praw oby wa tel skich.

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku!
W or ga ni zo wa niu ze brań w tzw. „dru gim ter mi nie” nie

je ste śmy, ja ko or ga ni za cja, ni czym wy jąt ko wym. Ten za -
pis jed nak wca le nie ozna cza kon se kwen cji w po sta ci nie -
pra wi dło wo ści i nad użyć, jak Pan to za uwa ża w przy-
ta cza nym pi śmie. Uzna je my, że gdy by Pa na dzia ła niem
rze czy wi ście po wo do wa ła tro ska o Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, to miał Pan wie le oka zji, by wy ja śnić, ja kie są
za sa dy dzia ła nia na szej or ga ni za cji i ja kie efek ty na szej

pra cy. Wszak sie dzi ba KR PZD rów nież mie ści się w War -
sza wie, a tam otrzy mał by Pan wszel kie in for ma cje. List
do Mi ni stra In fra struk tu ry, na szym zda niem, jest w swo -
jej tre ści nie tyl ko stron ni czy (bo uzna je opi nie tyl ko „wie -
lu – tzn. ilu? – skar żą cych się”), ale i, co z przy kro ścią
stwier dza my, nie rze tel ny (bo nie pod ję to w nim na wet
pró by wy ja śnie nia za rzu tów).

Sza now ny Pa nic Rzecz ni ku!
Je śli z ta kim prze ję ciem zaj mu je się Pan spra wa mi, 

o któ rych do no szą tzw. skar żą cy się, to chcie li by śmy wie -
dzieć, cze go do ty czą te skar gi ? Czy mo że te go, że za miast
no sić wo dę z  sa dzaw ki, ma ją ją w ogro do wym wo do cią -
gu? Czy mo że te go, że za miast świecz ki i lam py naf to wej
w ogro dach jest ener gia elek trycz na? Czy mo że te go, że co
ro ku in fra struk tu ra ogro do wa no wo cze śnie je? To Pan na -
zy wa nie pra wi dło wo ścia mi, Pa nie Rzecz ni ku? Czy wresz -
cie za pis o tzw. dru gim ter mi nie wal ne go ze bra nia to dla
Pa na, Pa nie Dok to rze, waż na spra wa, czy tyl ko pre tekst 
o za bar wie niu po li tycz nym? A je śli tak, to zwra ca my uwa -
gę, że też je ste śmy oby wa te la mi, zwłasz cza, że ja ko oby -
wa te le ma my nie za prze czal ny udział w eko lo gicz nym
roz wo ju śro do wi ska i w bu do wa niu spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go. Więc pro si my bro nić rów nież na szych praw,
Pa nie Rzecz ni ku!

/-/ 46 pod pi sów

Pre ze si ROD z Zie lo nej Gó ry

Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Zie lo na Gó ra, 3 lu te go 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa w Gli wi cach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Dr Ja nusz Ko cha now ski

Ko go Pan bro ni, Pa nie Rzecz ni ku?

Nie ukry wa my, że je ste śmy zbul wer so wa ni i roz go ry -
cze ni tre ścią li stu, skie ro wa ne go przez Pa na do Mi ni stra
In fra struk tu ry. Jest dla nas rze czą nie po ję tą, że w opar ciu
o bli żej nie spre cy zo wa ne skar gi kil ku na stu osób, kwe stio -
nu je Pan pra wo moc ne roz wią za nia sta tu to we, obo wią zu -
ją ce w mi lio no wym związ ku, bez ja kiej kol wiek pró by
wy ja śnie nia tych spraw wła śnie z udzia łem przed sta wi -
cie li PZD. Wy ni ka z te go, że kil ka set ty się cy osób uczest -
ni czą cych, co ro ku w wal nych ze bra niach w ogro dach
dział ko wych, to dla Pa na oby wa te le „gor szej” ka te go rii,

nie za słu gu ją cy na choć by odro bi nę uwa gi ze stro ny
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Pro szę wy ba czyć, ale nie
tak ro zu mie my ro lę urzę du, któ rym pod kre śla my – z wy -
bo ru – kie ru je Pan od kil ku lat. Nie mo że być tak, że ci,
któ rzy pra wa prze strze ga ją są go rzej trak to wa ni od tych,
któ rzy to pra wo kwe stio nu ją lub po pro stu ła mią.

Roz wią za nia praw ne przy ję te w Sta tu cie PZD i Re gu la -
mi nie ROD nie od bie ga ją od tych, przy ję tych w więk szo ści
sto wa rzy szeń. Tzw. „dru gi ter min” umoż li wia po pro stu od -
by cie ze bra nia i pod ję cie sto sow nych uchwał 
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w sy tu acji, gdy fre kwen cja jest nie wy star cza ją ca. Wszy scy
za in te re so wa ni są o tym po in for mo wa ni z du żym wy prze -
dze niem cza so wym. To czy ktoś uczest ni czy, czy też nie w
wal nym ze bra niu, nie ma żad ne go związ ku z obo wią zu ją -
cy mi w tym za kre sie prze pi sa mi, a jest wprost kon se kwen -
cją ak tyw no ści spo łecz nej da nej oso by. Szko da, że
urzęd nik, któ ry przy go to wał dla Pa na ten ku rio zal ny tekst,
nie za dał so bie tru du, aby z te ma tem się bli żej za po znać.

Nie wie my, kto i w ja kiej spra wie do Pa na się zwró cił.
Być mo że część tych skarg jest za sad na, nie moż na jed nak
wy klu czyć, że in ne są dzie łem po spo li tych pie nia czy. Na -
sze okrę go we in stan cje od wo ław cze roz pa tru ją, co ro ku
po kil ka dzie siąt skarg i nie od no to wa li śmy skar gi do ty -
czą cej ze brań w „dru gim ter mi nie”. Jed nak że na wet gdy -
by skar gi z na sze go śro do wi ska skie ro wa ne do Pa na by ły
w peł ni za sad ne, nie mo że to sta no wić pod sta wy do wnio -
sków za war tych w pań skim wy stą pie niu do Mi ni stra In -
fra struk tu ry. Po pierw sze – są, co naj mniej wąt pli we
praw nie, po dru gie – sprzecz ne z za sa da mi funk cjo no wa -
nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, na któ re tak czę sto po -

wo łu je się Pan w swo ich wy stą pie niach pu blicz nych.
W ob sza rze dzia ła nia na szej De le ga tu ry Re jo no wej

funk cjo nu je 90 Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych. 
W naj bliż szym cza sie we wszyst kich tych ogro dach od bę -
dą się Wal ne Ze bra nia Spra woz daw czo – Wy bor cze, w któ -
rych bę dzie my uczest ni czyć w cha rak te rze ob ser wa to rów
(spo łecz nie!). Co ma my po wie dzieć lu dziom, któ rzy na te
ze bra nia przyj dą w „pierw szym ter mi nie”, w okre ślo nych
sy tu acjach za cze ka ją na „dru gi ter min”, prze dys ku tu ją spra -
wy ogro du i po dej mą od po wied nie uchwa ły, w tym wy bio -
rą swo je wła dze na na stęp ną, czte ro let nią ka den cję? Czy
ma my im po wie dzieć, że zda niem Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich ich pra wo do sa mo rząd no ści w ogro dzie jest nie -
wy star cza ją ce? Czy ma my po wie dzieć, że zda niem Rzecz-
ni ka po win ni być ob ję ci szcze gól ne go ro dza ju nad zo rem?
Wbrew po zo rom to nie są py ta nia re to rycz ne. To są py ta nia,
na któ re ocze ku je my od Pa na Rzecz ni ka od po wie dzi i pro -
si my, aby ta od po wiedź uwzględ nia ła jed nak fakt, że po wi -
nien Pan rów nież nas bro nić.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Ry szard Bry ła 

Gli wi ce, 29 stycz nia 2010 r.

Pan Ste fan Ło wic ki z Zie lo nej Gó ry
Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

/-/ An drzej Ja ki mek /-/ An to ni So ro ka /-/ Bog dan Szy mań ski /-/ Hen ryk Te re lak 

/-/ Jan Pę ka la /-/ Ur szu la Szy dło /-/ Die ter Gor nig/-/ Teo dor Pal mow ski 

/-/ Ga brie la Sar/-/ Sła wo mir Bo huń/-/ Ze no bia Bał to wicz/-/ Ja ni na Gą sior 

W związ ku z Pa na pi smem z dnia 18.01.2010 ro ku (znak
RPO 600891 -1/09/AK) po sta no wi łem po dzie lić się, z Pa -
nem swo ją opi nią w spra wie, któ rą re gu lu ją Sta tut Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców i Re gu la min Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych. Cho dzi mi o Wal ne Ze bra nia
Spra woz daw czo -Wy bor cze. W po wo ły wa nych prze ze
mnie prze pi sach jest punkt, że ze bra nie ta kie mo że się od -
być w dru gim ter mi nie – po wy zna czo nym pierw szym ter -
mi nie – w cią gu 30 mi nut. W przy pad ku ze bra nia, któ re
się, od by ło zgod nie z prze pi sa mi - w dru gim ter mi nie 
– de cy zje i uchwa ły pod ję te na ze bra niu są waż ne. Każ dy
z dział ko wi czów otrzy mu je in for ma cje, o ter mi nie ze bra -
nia, je go po rząd ku. Od biór za wia do mie nia mu si po kwi to -
wać oso bi ście. W ra zie nie uczest ni cze nia w ze bra niu mu si
być świa do mym, że wy ra ża zgo dę na przy ję cie uchwał ja -
ko waż ne. Je że li ta kie ze bra nie nie od bę dzie się, to ten fakt

w du żym stop niu pa ra li żu je dzia łal ność PZD i Ogro du.
Wstę pu jąc w sze re gi któ rej kol wiek par tii, związ ku czy
sto wa rzy sze nia lub jesz cze in nej or ga ni za cji każ dy no wy
czło nek zo bo wią za ny jest do za po zna nia się z re gu la mi -
nem, wy peł nie nia de kla ra cji oraz prze strze ga nia praw 
i obo wiąz ków wy ni ka ją cych z przy na leż no ści. Nie ma
przy mu su wstę po wa nia przez ni ko go do PZD i upra wia -
nia ogród ka dział ko we go, ale je że li już ktoś jest człon -
kiem tej spo łecz no ści to mu si się li czyć z obo wiąz ka mi,
któ re rów nież z te go wy ni ka ją, jak choć by uczest ni cze nie
w ze bra niach.

Mo im zda niem Pan Rzecz nik ma stać na stra ży prze -
strze ga nia prze pi sów wo bec każ de go Oby wa te la na sze go
Pań stwa, ale rów nież te go, że by Oby wa te le rów nież re -
spek to wa li pra wa wy ni ka ją ce z ich de cy zji ży cio wych, jak
choć by wstą pie nie do PZD.

Z po wa ża niem,
/-/ Ste fan Ło wic kiZie lo na Gó ra, 30 stycz nia 2010 r.
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Sza now ny Pa nie!
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „35-le cia” 

w Ża rach pra gnie za pro te sto wać prze ciw ko ko lej nej pró -
bie nisz cze nia po nad stu let nie go do rob ku ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. Jest to dla nas tym bar dziej
smut ne, że tym ra zem pró by te po dej mo wa ne są przez
urząd Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, a więc in sty tu cji
po wo ła nej do obro ny na szych in te re sów. Dział kow cy 
i dzia ła cze spo łecz ni kie ru ją cy ogro da mi są rów nież oby -
wa te la mi Na sze go kra ju.

Nie zga dza my się ze stwier dze nia mi, na któ re po wo łu -
je się Pan w pi śmie do Mi ni stra, że do cie ra ją do Pa na licz -
ne skar gi pod wa ża ją ce za pi sy sta tu tu, a w szcze gól no ści
pa ra graf sta tu tu wska zu ją cy prze pis, aby wal ne ze bra nie
od by wa ło się w II ter mi nie 30 mi nut po wy zna czo nej go -
dzi nie roz po czę cia w pierw szym ter mi nie. Nie in for mu je
Pan jed nak, iż wal ne ze bra nie w pierw szym ter mi nie jest
pra wo moc ne przy obec no ści po nad po ło wy człon ków ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go i czę sto tak się od by wa.
Trzy dzie ści mi nut zo sta wia my dla spóź nial skich a nikt nie
bro ni im przyjść wcze śnie aby ze bra nie mo gło do być się
w pierw szym ter mi nie.

Pro te stu je my rów nież prze ciw ko stwier dze niom za war -
tym w Pań skim pi śmie od no szą cym się tak że do pro ble -
ma ty ki nad zo ru nad Pol skim Związ kiem Dział kow ców, 
a jak wy ni ka z tre ści Pań skie go wy stą pie nia, bra ku ja kie -

go kol wiek pod mio tu nad zor cze go nad na szą de mo kra -
tycz ną or ga ni za cją spo łecz ną. Po sta wio ny za rzut jest
oczy wi ście nie praw dzi wy.  Zgod nie z Usta wą o ROD 
z 8 lip ca 2005 ro ku upraw nie nia nad zor cze po wie rzo no
Mi ni stro wi Śro do wi ska. W dniu 15 li sto pa da 2008 ro ku,
Usta wo daw ca po sta no wił do ko nać zmia ny w tym za kre -
sie. Ca łość kom pe ten cji nad zor czych nad PZD zna la zła
się w ge stii Mi ni stra In fra struk tu ry.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją sa mo rzą -
do wą, sa mo dziel ną i sa mo fi nan su ją cą. Dzia ła na mo cy
usta wy Sej mo wej, ma swój Sta tut i jest za re je stro wa ny w
Kra jo wym Re je strze Są do wym. W Sta tu cie PZD są za pi -
sa ne za sa dy dzia łal no ści fi nan so wej i kon tro li sta tu to wej
każ dej jed nost ki or ga ni za cyj nej w Związ ku. In for mu je my
Pa na, że kon tro lę we wnętrz ną w Związ ku peł ni pion re wi -
zyj ny. Jest to or gan nie za leż ny od pio nu za rzą dza ją ce go.
Ko mi sje Re wi zyj ne speł nia ją ro lę zgod nie z kom pe ten -
cja mi okre ślo ny mi w Sta tu cie PZD.

Nikt z dzia ła czy spo łecz nych w ogro dach nie jest ano -
ni mo wy. Każ dy or gan związ ku i je go dzia ła cze ze swo jej
dzia łal no ści są roz li cza ni przez or gan do te go po wo ła ny
w tym rów nież Wal ne ze bra nia człon ków. Szko da, że wie -
dzę na ten te mat za czerp nął Pan z licz nych skarg nie licz -
nych osób, a nie z pod sta wo wych ak tów praw nych lub
in for ma cji uzy ska nych od or ga nów Związ ku.

Z wy ra za mi sza cun ku
Za Za rząd

Za rząd ROD „35-Le cia” w Ża rach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich 
Pan Ja nusz Ko cha now ski 
War sza wa

Pre zes Za rzą du
/-/ mgr inż. Ry szard Wan del 

Z -ca Pre ze sa 
/-/ Je rzy Ko sze la

Ża ry, 2 lu te go 2010 r.

ROD „Han dlo wiec” w No wej So li
Pan 
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Za rząd Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Han dlo -
wiec” w No wej So li na wią zu jąc do pi sma Pa na Nr RPO -
-600891-1/09 z dnia 18.I.2010 r. skie ro wa ne go do Mi -
ni stra In fra struk tu ry w spra wie nie pra wi dło wo ści ja kie
wy stę pu ją w Pol skim Związ ku Dział kow ców stwier dza,
że jest to jed nym wiel kim ab sur dem. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców a w nim dzia ła ją ce ro -
dzin ne ogro dy dział ko we jest de mo kra tycz ną, sa mo rząd -
ną, nie za leż ną i sa mo fi nan su ją cą się or ga ni za cją spo łecz ną

dzia ła ją cą dla do bra swo ich człon ków -dział ko wi czów.
Na sza usta wa z dnia 8.VII.2005 r. o Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych, a na stęp nie opra co wa ne i za twier dzo -
ne są dow nie sta tut i re gu la min sta no wią pod sta wę do
na sze go pra wi dło we go dzia ła nia. Prze strze ga jąc prze pi sy
tych do ku men tów w na szym związ ku jesz cze nie wy stę -
po wa ły afe ry i ko rup cja ja kie ma ją miej sce w in nych or -
ga ni za cjach i par tiach dla te go do ma ga my się od Pa na
za prze sta nia do ko ny wa nia na gon ki i wy szu ki wa nia w ca -
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łym dziu ry. W na szym kra ju jest wy star cza ją co du żo po -
waż nych przy pad ków ła ma nia praw oby wa tel skich do
obro ny, któ rych po wo ła ny jest Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich a nie za gry wać w ce lach po li tycz nych.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we zrze szo ne w Pol skim
Związ ku Dział kow ców są otwar te do nad zo ru i kon tro li
przez wszyst kie or ga na ła du i po rząd ku w Pol sce. Prze pis
wpro wa dza ją cy moż li wość od by cia ze brań spra woz daw -
czych i spra woz daw czo -wy bor czych jest czyn ni kiem dys -

cy pli nu ją cym człon ków do uczest ni cze nia w tych ze bra -
niach, a nie do fał szo wa nia do ku men tów bo ze bra nie od -
by ło się w dru gim ter mi nie. Sze reg związ ków i zrze szeń
da je moż li wość od by cia ze bra nia dru gim ter mi nie, a nie
tyl ko w Pol skim Związ ku Dział kow ców.

Pro si my Pa na Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich po zwo lić
nam ren ci stom i eme ry tom naj uboż szej czę ści spo łe czeń -
stwa pol skie go spo koj nie pra co wać i od po czy wać na na -
szych dział kach.

Z upo waż nie nia za rzą du 
Pre zes Za rzą du
/-/ E. Do bruc kiNo wa Sól, 3 lu te go 2010 r.

Użyt kow nik w ROD „Je dyn ka”, Pan Sta ni sław Trzisz ka

Pan
Ja nusz Ko cha now ski 
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

W na wią za niu do pań skie go pi sma z dnia 18.01. 2010 r.
do Mi ni stra In fra struk tu ry do ty czą ce go nie pra wi dło wo ści
w Pol skim Związ ku Dział kow ców, a szcze gól nie bra ku
nad zo ru nad PZD oraz od by wa nia Wal nych ze brań w II -
-gim ter mi nie co jest po wo dem ni by wie lu, skarg kie ro -
wa nych do Pa na. Pra gnę wy ra zić ubo le wa nie, że nie
zwró cił się Pan do Związ ku w ce lu wy ja śnie nia za rzu tów
oraz usto sun ko wa nia się do nich. Je ste śmy ja ko dział kow -
cy bar dzo zdzi wie ni i obu rze ni for mą pu bli ko wa nia nie -
spraw dzo nych oskar żeń przez or gan po wo ła ny do ochro ny
wol no ści i praw kon sty tu cyj nych. Do te go cza su my śla -
łem, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich jest oso bą, któ ra
bro ni naj słab szych i stoi na stra ży prze strze ga nia pra wa w
Pol sce. Jak się oka zu je by łem w błę dzie bo bied ne go i bez -
bron ne go dział kow ca każ dy mo że skrzyw dzić co się czy -
ni od po nad 20-lat.

Ni by chce nam się po móc, chce się nas uwłasz czyć, jed -
nak pod po zo rem ta kich pre zen tów pla nu je się uchy le nie
obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ROD. W re zul ta cie dział -

kow cy utra ci li by sze reg ko rzy ści pły ną cych z tej usta wy,
co mo gło by do pro wa dzić do usu nię cia z kra jo bra zu na -
szych miast te re nów zie lo nych ja ki mi są na sze ogro dy 
i prze zna cze nie ich pod dal sze in we sty cje.

Za nie po ko je ni je ste śmy tym, że Pan ja ko po wszech nie
sza no wa ny urzęd nik pań stwo wy dał się wcią gnąć w tą grą.

Uwa ża my, że w kra ju jest wie le in nych spraw któ ry mi
na le ża ło by nie zwłocz nie się za jąć i po móc lu dziom, któ -
rzy ta kiej po mo cy od Pa na ocze ku ją.

My dział kow cy nie ocze ku je my od Pa na żad nej po mo -
cy i za do wa la nas fakt ist nie ją cy, a szcze gól nie obo wią -
zu ją ca usta wa o ROD z 2005 ro ku, któ ra cie szy się
po wszech nym po par ciem co wy ni ka z po nad 600 tys. Pod -
pi sów zło żo nych przez dział kow ców, któ rzy opo wia da ją
się prze ciw ko ja kim kol wiek zmia nom.

Koń cząc mam na dzie ję, że prze my śli Pan to wszyst ko
jesz cze raz i nie od wa ży się przy czy nić do skrzyw dze nia
mi lio no wej rze szy naj uboż szych lu dzi dla któ rych dział -
ka jest nie jed no krot nie je dy nym źró dłem utrzy ma nia.

Z po wa ża niem 
/-/ Sta ni sław Trzisz ka

No wa Sól, 28 stycz nia 2010 r.

Pan Wła dy sław Stę pień z No wej So li
Sza now ny Pan
Dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Je stem dział kow cem od 45 lat, upra wiam dział kę w No -
wej So li w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. F. Cho -

pi na, a od 20 lat nic nie sły szę tyl ko cią głe ata ki na nasz
Zwią zek – PZD i Kra jo wa Ra dę – na na sze dział ki. Dla -
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te go nie zga dzam się z za rzu ta mi w pi śmie z dnia
18.01.2010 r., że brak nad zo ru, na PZD, sta je się tyl ko pre -
tek stem do wy su nię cia za rzu tów pod ad re sem or ga nów
Związ ku. Na sza usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o Ro dzin -
nych Ogro dach Dział ko wych, za pew nia spo koj ny tryb ży -
cia i od po czyn ek dla mi lio na dział kow ców i ich ro dzin,
cie szy się po par ciem 690 tys. pod pi sów zło żo nych przez
dział kow ców w obro nie Związ ku. Uwa żam, że Rzecz nik

Praw Oby wa tel skich po wi nien po ma gać ubo gim ro dzi -
nom i eme ry tom, bo to oni po trze bu ją po mo cy i od po czyn -
ku. Tym cza sem w Pań skim pi śmie przed sta wia się PZD
ja ko or ga ni za cję dzia ła ją cą bez nad zo ru. Nasz Zwią zek od
lat uzna je po trze bę nad zo ru i ni gdy się od te go nie uchy -
la, co za wsze ma po par cie od wszyst kich dział kow ców.
Jed nak li czę na spo kój i moż li wość ko rzy sta nia z dzia łek
dla wszyst kich dział kow ców z na sze go kra ju.

Z po wa ża niem
/-/ Wła dy sław Stę pieńNo wa Sól, 2 lu te go 2010 r.

ROD „Do za met” w No wej So li

Sza now ny Pan
Mi ni ster In fra struk tu ry

Za rząd ROD „Do za met” w No wej So li (577) dzia łek 
z nie po ko jem przy jął wia do mość o ko lej nej pró bie or ga nów
Pań stwa w spra wie usta wy i prze pi sów o ogro dach dział ko -
wych, do ty czą cych spo so bu od by wa nia wal nych ze brań
szcze gól nie w dru gim ter mi nie. Jest to po zor ny pre tekst lu -
dzi mol kon ten tów, któ rych i wśród dział kow ców nie bra ku -
je, a któ rzy i w rze czy wi sto ści z re gu ły w ze bra niach nie
uczest ni czą. Pod no sze nie w/w te ma tów od bie ra my nie ja ko
pró bę po mo cy or ga nów Pań stwa Dział kow com, lecz ja ko
ko lej ną pró bę na ru sze nia praw dział kow ców, wy wal -

czo nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców i je go człon -
ków. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją sa mo -
rzą do wą i do brze słu ży swym człon kom i ogro dom.
Ist nie ją ca usta wa i prze pi sy w peł ni po zwa la ją do brze za rzą -
dzać dział ka mi w te re nie. Ja ko jed ni z wie lu spo łecz nych
dzia ła czy ogro dów czu je my się do tknię ci fak tem cią głe go
nę ka nia wpro wa dze nia no wych prze pi sów go dzą cych w in -
te res dział kow ców i ich Zwią zek.  Dla te go pro si my aby
wszel kie zmia ny w prze pi sach ogro do wych by ły kon sul to -
wa ne z Pol skim Związ kiem Dział kow ców i dział kow ca mi.

Z po wa ża niem
Pre zes ROD „Do za met”
/-/ Ed mund Kacz ma rek

No wa Sól, 2 lu te go 2010 r.

ROD im. Fr. Cho pi na w No wej So li

Pan
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Za rząd ROD im. F. Cho pi na w No wej So li na ze bra niu 
w dniu 02.02.2010 r. za po znał się z pań skim pi smem z dnia
18.010.2010 r. do Mi ni stra In fra struk tu ry, w któ rym za rzu -
ca Pan nie pra wi dło wo ści ja kie ist nie ją w PZD. Szcze gól -
nie cho dzi o brak nad zo ru nad PZD jak rów nież od by wa nia
się wal nych ze brań w dru gim ter mi nie i po dej mo wa nia
uchwał. Swo je dzia ła nia tłu ma czy Pan du żą ilo ścią skarg w
tym te ma cie ja kie na pły wa ją do pań skie go biu ra. Uwa ża my
to za brak in for ma cji i za in te re so wa nia z pań skiej stro ny
dzia łal no ścią na sze go Związ ku. Nie wie my czy pan Rzecz -
nik wie, że Zwią zek nasz dzia ła zgod nie z Re gu la mi nem 
i Sta tu tem, któ ry zo stał za re je stro wa ny przez sąd w War -

sza wie. Dzi wi nas rów nież, że wie dząc o uchy bie niach 
w na szym Związ ku nie zwró cił się Pan do Kra jo wej Ra dy 
o wy ja śnie nie za rzu tów. Uwa ża my rów nież, że szko da Pa -
na cza su na zaj mo wa nie się tak bła hy mi spra wa mi ja kie
przed sta wił pan w pi śmie do Pa na Mi ni stra. Dział ko wy nie
po trze bu ją żad nej po mo cy z Pa na stro ny. Cał ko wi cie ufa my
Kra jo wej Ra dzie po pie ra my PZD i ist nie ją cy po rzą dek 
w na szym Związ ku i na na szych ogro dach. Pro si my pa na 
o za prze sta nie dzia łań, któ re z bu rzy ły by ist nie ją cy po rzą-
d ek w PZD i przy czy ni ły by się do li kwi da cji ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce.

Z po wa ża niem
Pre zes ROD im. F. Cho pi na w No wej So liNo wa Sól, 2 lu te go 2010 r.
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ROD „Irys” w Ja strzę biu Zdro ju
Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „IRYS”
w Ja strzę biu Zdro ju zgła sza ją swój ko lej ny pro test prze -
ciw ko ata kom na Pol ski Zwią zek Dział kow ców i Usta wę
o Ro dzin nych Ogro dach. W pi śmie do Pa na Mi ni stra któ -
re skie ro wał Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po wo łu je się
na licz ne nie spraw dzo ne skar gi na dzia łal ność PZD do ty -
czą ce za strze żeń co do za sad no ści od by wa nia Wal nych
Ze brań w dru gim ter mi nie. Każ dy czło nek PZD jest świa -

do my swo jej nie obec no ści na Wal nym Ze bra niu, a za pis 
o od by ciu Wal ne go Ze bra nia w dru gim ter mi nie po sia da
wie le in nych or ga ni za cji co z ko lei Pan Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich nie kwe stio nu je. Nie chce my się roz pi sy -
wać nad słusz no ścią na sze go obu rze nia, dla te go że je ste -
śmy prze ko na ni iż jest to ko lej ny apel po li tycz ny 
o li kwi da cję Pol skie go Związ ku Dział kow ców. 

Z po wa ża niem
Pre zes

/-/ Jan Ja wo rek 
Ja strzę bie Zdrój, 2 lu te go 2010 r.

De le ga tu ra Re jo no wa w Lesz nie, Ko le gium Pre ze sów po wia tów: ra wic kie go, lesz czyń skie go, 
go styń skie go OZ PZD Po znań 

Sza now ny Pan
dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Warszawa

Sza now ny Pa nie Dok to rze!
De le ga tu ra Re jo no wa w Lesz nie wraz z Po wia to wy mi

Ko le gia mi Pre ze sów w Ra wi czu, Lesz nie i Go sty niu sku -
pio nych w 46 Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych in for -
mu ją, że za war te w tre ści i przed sta wio ne w li ście przez
Pa na sta no wi sko do Mi ni stra In fra struk tu ry jest myl nie
przy ję te i nie ko re spon du je ze Sta tu tem Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców i Re gu la mi nem Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

Za pew ne Pan Rzecz nik jest zo rien to wa ny, że udział 
w ze bra niu człon ka Związ ku jest pra wem a nie obo wiąz -
kiem i w związ ku z tym nie obec ność na ze bra niu nie po wo -
du je żad nych kon se kwen cji wo bec dział ko wi cza. Zda je my
so bie spra wę z Pa na tro ski o funk cjo no wa nie na sze go
Związ ku i po nad mi lio no wej rze szy ich człon ków, ale nie
zga dza my się z po glą da mi, któ re ude rza ją w dzia łal ność na -
sze go Związ ku – Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku,

Kry sty na Kna pik -Wa sie lew ska
Grze gorz Goź dzik

Ta de usz Piąt kow ski
Ire ne usz Flie gerLesz no, 3 lu te go 2010 r.

ROD „Eko lo gicz ny” w Bia łym sto ku

RZECZ NIK PRAW OBY WA TEL SKICH
Pan 
Ja nusz Ko cha now ski 
Warszawa

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go p.n. Eko lo -
gicz ny w Bia łym sto ku ko mu ni ku je, że na po sie dze niu 
w dniu 28 stycz nia 2010 ro ku ana li zo wał Pań skie pi smo 

z dnia 18.01.2010 ro ku Nr RPO -1/09/AK skie ro wa ne go
do Pa na Mi ni stra In fra struk tu ry w spra wie nad zo ru nad
dzia łal no ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
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Usto sun ko wu jąc się do za war tych tam stwier dzeń za -
rząd uwa ża je za nie traf ne, a wręcz nie praw dzi we.

1. Stwier dza Pan o licz nych skar gach na dzia łal ność
PZD na po sta no wie nia Sta tu tu i Re gu la mi nu ROD. My
dział kow cy o ta kich skar gach nie sły sze li śmy, ani od Kra -
jo wej Ra dy PZD ani od Pod la skie go Związ ku Dział kow -
ców. A Pan nie po da je, ja kich to ogro dów do ty czy.

2. Pod no si Pan za rzut od by wa nia wal nych ze brań w dru -
gim ter mi nie. Rze ko mo ta ki stan rze czy po wo du je Pań -
skim zda niem nad uży cia. Ja kież to ma ją być nad uży cia?
Przy kła dów nad użyć nie ma, RPO ta kich nie przy ta cza.
Nie ma nad użyć, bo ich nie by ło.

3. Dal szy za rzut RPO to brak nad zo ru nad dzia łal no ścią
PZD. Ta kie stwier dze nie jest rów nież nie traf ne, po nie waż
zgod nie z art. 38 usta wy o ROD usta wo daw ca okre ślił, że
nad zór nad dzia łal no ścią PZD spra wu je Mi ni ster Ochro -
ny Śro do wi ska, a po re or ga ni za cji w Ra dzie Mi ni strów 
– nad zór prze jął Mi ni ster In fra struk tu ry.

4. Tak sza cow na In sty tu cja jak Rzecz nik Praw Oby wa -

tel skich nie miał pra wa, aby na stro nach in ter ne to wych
RPO po da wać nie spraw dzo ne – wręcz nie praw dzi we in -
for ma cje do pu blicz nej wia do mo ści. Dla te go we dług na -
sze go ro ze zna nia wy stą pie nie RPO do Pa na Mi ni stra
In fra struk tu ry nie mo że być wia ry god ne, gdyż za wie ra
nie praw dzi we in for ma cje, wręcz dez in for ma cje. 

5. Proś ba o wsz czę cie ini cja ty wy le gi sla cyj nej ma ją cej
na ce lu zmia nę usta wy o ROD jest roz po wszech nia ną ak -
cją skie ro wa ną prze ciw ko PZD i dział kow com. Prze pra -
sza my – ja ki to jest Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ ry
wy stę pu je prze ciw ko oby wa te lom – prze waż nie lu dziom
ubo gim – eme ry tom, ren ci stom i bez ro bot nym?

Re asu mu jąc, jak po da ją źró dła fa cho we – li cząc z ro -
dzi na mi jest nas dział kow ców pra wie 4 mi lio ny. Jest to
po tęż na si ła, o któ rej mo gli się prze ko nać uczest ni cy 
I Kon gre su PZD w dniu 14 lip ca 2009 ro ku w War sza wie.

Z tych wzglę dów my dział kow cy zwra ca my się do Pa -
na o za nie cha nie ja kich kol wiek ma ni pu la cji i dą że nia do
zmian w usta wie o PZD.

Go spo darz
/-/ J. No wo sad 

Pre zes Za rzą du
/-/ inż. Ta de usz Sza frań ski 

Skarb nik
/-/ P. Brzo zow ski 

Bia ły stok, 28 stycz nia 2010 r. 

Żor skie Ko le gium Pre ze sów

Sza now ny Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry
War sza wa

STA NO WI SKO
ŻOR SKIE GO KO LE GIUM PRE ZE SÓW

w spra wie pi sma Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich Ja nu sza Ko cha now skie go 
z dnia 18 stycz nia 2010 r. 

od no śnie PZD (Pol skie go Związ ku Dział kow ców) do Mi ni stra In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze, 
Żor skie Ko le gium Pre ze sów za po zna ło się z pi smem

Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 18 stycz nia bie żą -
ce go ro ku w spra wie ob ję cia nad zo ru dzia łań po dej mo wa -
nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców. 

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich w swym pi śmie za rzu ca
bez pod staw nie Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców wie -
le nie pra wi dło wo ści i nad użyć. Dzi wi nas że Rzecz nik,
któ ry po wi nien bro nić prze strze ga ją cych pra wa bro ni nie -
licz ną grup kę pie nia czy. W Ar ty ku le 208 Kon sty tu cji, 
w ust. 1 pi sze mię dzy in ny mi że Rzecz nik Praw Oby wa -
tel skich wi nien stać na stra ży wol no ści i praw czło wie ka
i oby wa te la okre ślo nych w Kon sty tu cji oraz in nych ak -

tach nor ma tyw nych. Ta kim ak tem nor ma tyw nym w Pol -
skim Związ ku Dział kow ców jest Re gu la min ROD i Sta -
tut PZD za re je stro wa ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym. 

Rzecz nik w swym pi śmie pi sze mię dzy in ny mi: „Zda -
niem skar żą cych po wyż sze po sta no wie nie re gu la mi nu jest
źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i nad użyć, w tym po zwa -
la na po dej mo wa nie zo bo wią zań fi nan so wych przez ogród
dział ko wy przez ma łą gru pę człon ków.”

W § 79 ust. 2 sta tu tu PZD jest za pi sa ne że Wal ne Ze bra -
nie mo że od być się w dru gim ter mi nie o ile w za wia do mie -
niu o ze bra niu po da no moż li wość od by cia w dru gim
ter mi nie, do dat ko wo § 78 okre śla jak na le ży zwo łać Wal ne
Ze bra nie aby by ło waż ne. Sko ro wszy scy człon ko wie
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Związ ku z da ne go ogro du są pra wi dło wo po wia do mie ni 
o ze bra niu, a część z nich nie chce w nim uczest ni czyć to

ozna cza że jest im obo jęt ne ja kie uchwa ły zo sta ną pod ję te
i nie ma ją pod staw by się skar żyć że ktoś za nich de cy du je.

Z na leż nym sza cun kiem
Pre ze si Ro dzin nych Ogro dów dział ko wych w Żo rach

Żo ry, 3 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Je dyn ka” w No wej So li

Pan 
Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

/-/ Lu cy na Cy rek/-/ An drzej Włu ka/-/ Ja dwi ga Ha ent ze/-/ Raź niak Wal de mar

/-/ An na Ha łu cha/-/ Wie sław Ci bor/-/ Ha li na Woj nar ska/-/ Zdzi sław Mient kie wicz 

/-/ Wie sław Wil ga /-/ Hen ryk Ol fans /-/ Wik tor Ka nia /-/ Bro ni sław Wosz czyń ski/-/ Wik tor Wrzos 

Za rząd ROD „Je dyn ka” w No wej So li na swym po sie -
dze niu w dniu 29.01.2010 r. za po znał się z Pań skim pi -
smem z dnia 18.01.2010 roku do Mi ni stra In fra struk tu ry, 
w któ rym za rzu ca Pan nie pra wi dło wo ści ja kie ist nie ją 
w PZD. Szcze gól nie cho dzi o bra k nad zo ru nad PZD jak
rów nież od by wa nia się wal nych ze brań w dru gim ter mi -
nie i po dej mo wa nia uchwał.

Swo je dzia ła nia tłu ma czy Pan du żą ilo ścią skarg w tym
te ma cie ja kie na pły wa ją do Pań skie go biu ra.

Uwa ża my to za brak in for ma cji i za in te re so wa nia z Pań -
skiej stro ny dzia łal no ścią na sze go Związ ku.

Nie wie my czy Pan Rzecz nik wie, że Zwią zek nasz
dzia ła zgod nie z Re gu la mi nem i Sta tu tem, któ ry zo stał za -
re je stro wa ny przez Sąd w War sza wie.

Dzi wi nas rów nież, że wie dząc o uchy bie niach w na -
szym Związ ku nie zwró cił się Pan do Kra jo wej Ra dy 
o usto sun ko wa nie się i wy ja śnie nie w tym te ma cie.

Uwa ża my rów nież, że szko da Pa na cen ne go cza su na
zaj mo wa nie się tak bła hy mi spra wa mi ja kie przed sta wił
Pan w pi śmie do Pa na Mi ni stra.

Są dzi my, że le piej by ło by swój cen ny czas prze zna czyć
na za ję cie się waż niej szy mi spra wa mi ja kie nur tu ją nasz
kraj. Dział kow cy nie po trze bu ją żad nej po mo cy z Pa na
stro ny. Cał ko wi cie ufa my i po pie ra my ist nie ją cy po rzą -
dek w na szym Związ ku i na na szych ogro dach.

Pro si my Pa na o za prze sta nie dzia łań, któ re zbu rzy ły by
ist nie ją cy po rzą dek w PZD i przy czy ni ły się do li kwi da -
cji ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Uczest ni cy ze bra nia Za rzą du ROD „Je dyn ka” 
w No wej So li
/-/ 6 pod pi sów

No wa Sól, 29 stycz nia 2010 r.

Pan Sta ni sław Grat ka z No wej So li

Sza now ny Pan
Dr Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Je stem dział kow cem Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we -
go im. F. Cho pi na w No wej So li, wo je wódz two lu bu skie,
któ ry po sia da 276 dział kow ców. Nie zga dzam się 
z za rzu ta mi, któ re uka za ły się w dniu 18.01.2010 r. w Pań -

skim pi śmie. Przed sta wia się PZD ja ko or ga ni za cję dzia -
ła ją cą po za ja kim kol wiek nad zo rem. Jest to fał szy wa te za
po zba wio na wszel kich pod staw. Zwią zek bo wiem od lat
uzna je po trze bę praw ne go nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go 
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i ni gdy się od te go nie uchy la, świad czy o tym fakt, że
nad zór był prze wi dzia ny z ini cja ty wy PZD i za pi sa ny 
w usta wie z dnia 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, któ ra prze ka zy wa ła upraw nie nia nad zor cze
Mi ni stro wi Śro do wi ska.

Nie za leż nie jed nak od te go PZD nie wi dzi tu więk sze -
go pro ble mu, gdyż usta wa – Pra wo o sto wa rzy sze niach,
okre śla or gan spra wu ją cy nad zór nad dzia łal no ścią Związ -
ku. Dla te go też nie zro zu mia łe i krzyw dzą ce jest Pań skie
stwier dze nie, któ re oczy wi ście jest fał szy we. Przy kro, że

zo sta ło opu bli ko wa ne przez nie któ re me dia elek tro nicz -
ne. Uwa żam, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po wi nien
po ma gać ubo gim dział kow com, eme ry tom, bez ro bot nym,
bo oni nie ma ją środ ków na wy jazd na wcza sy, tyl ko od -
po czy wa ją na dział kach.

Nasz Zwią zek nie otrzy mu je żad nych pie nię dzy od Pań -
stwa. Mam na dzie ję, że ten do nio sły głos zo sta nie wy słu -
cha ny, a dział kow com i ich or ga ni za cji, po zwo li się
wresz cie pra co wać na rzecz roz wo ju po nad 100-let nie go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.

Z po wa ża niem 
/-/ Sta ni sław Grat ka

No wa Sól, 2 lu te go 2010 r.

ROD „Ró ża” w Za brzu
Sza now ny Pan 
dr Jan Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ró ża” w Za -
brzu, skła da sta now czy pro test prze ciw Pań skie mu pi smu
opu bli ko wa ne mu na stro nie in ter ne to wej i w Rzecz po spo -
li tej, w spra wie wy bo rów w PZD i sta no wi sku w spra wie
„dru gie go ter mi nu” od by wa nia wal nych ze brań w ROD.
Pro si my o wcze śniej sze wni kli we roz po zna nie przed mio -
to wej spra wy, a nie kie ro wa nie się ni by skar ga mi nie okre -
ślo nych jed no stek.

W PZD każ dy dział ko wiec jest oso biście za wia do mio -
ny o miej scu i ter mi nie jak i po rząd ku wal ne go ze bra nia 

i on oso bi ście po dej mu ję de cy zję czy bę dzie w nim uczest -
ni czył czy nie. Je że li jest Pan tak czu ły na krzyw dę oby -
wa te li, to pro szę o po moc dla tych któ rym na praw dę
dzie je się krzyw da i spę dza ją resz tę swe go ży cia na dział -
kach nie ma jąc fun du szy na in ne do bra. 

Pro szę za kwe stio no wać po wszech ne wy bo ry, gdzie fre -
kwen cja jest mi zer na i ci po sło wie, se na to ro wie i rad ni
spra wu ją wła dzę bę dąc w mniej szo ści. Ja ko Za rząd, w po -
ro zu mie niu z ko mi sja mi sta tu to wy mi je ste śmy zbul wer -
so wa ni Pań skim wy stą pie niem do Mi ni stra In fra struk tu ry.

Za Za rząd ROD „Ró ża” w Za brzu
/-/ Edmund Ferenc

Za brze, 3 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Na sza Pal ma” w Za brzu

Sza now ny Pan 
dr Jan Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Na sza Pal -
ma” w Za brzu w imie niu 619 dział kow ców i ich ro dzin,
zgła sza pro test prze ciw ko po now ne mu ata ko wi na Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Od wie lu lat cią głe ata ki na PZD,
je go struk tu ry, dzia ła czy spo łecz nych, oraz dział kow ców
są za po wie dzią zmian nie za wsze ko rzyst nych dla dział -
kow ców. Dział kow cy bo wiem w przy ję tych roz wią za -
niach sta tu to wych nie wi dzą żad nych za gro żeń i uwa ża ją
Re gu la min ROD i Sta tut PZD za do bre roz wią za nia praw -
ne w PZD. Po wta rza ją ce się ata ki na PZD ma ją na ce lu
prze ję cie te re nów za ję tych pod ogro dy dział ko we, li kwi -
da cję Związ ku, oraz uni ce stwie nie sa mo dziel no ści i sa -

mo rząd no ści na sze go ru chu, cze go przy kła dem jest kolej -
ny mi ster nie przy go to wa ny atak opu bli ko wa ny w Rzecz -
po spo li tej z dnia 27 stycz nia br.

W tym wy stą pie niu Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich pu -
bli ko wa ne są nie spraw dzo ne skar gi na dzia łal ność PZD,
do ty czą ce za sad od by wa nia wal nych ze brań w Ro dzin -
nych Ogro dach dział ko wych. Dla człon ków na sze go ogro -
du ozna cza to pod je cie ko lej nej pró by sta wia nia nie spra-
w dzo nych za rzu tów i szka lo wa nie na sze go Związ ku. Wy -
su wa ny przez Pa na Rzecz ni ka za rzut ja ko by od by wa nie
wal nych ze brań w dru gim ter mi nie sta no wi moż li wość do
po peł nia nia nad użyć i nie pra wi dło wo ści, jest bez za sad ny



95

i nie trud no za uwa żyć ja ki to ma cel. Kwe stio no wa ny
przez Pa na za pis re gu la mi nu ROD jest sto so wa ny w wie -
lu in nych or ga ni za cjach /przy kład: PCK/ My dział kow cy
ROD „Na sza Pal ma” z Za brza ma my na dzie ję że nasz list

zo sta nie do ce nio ny przez Sza now ne go Pa na, a Pań skie
dzia ła nia w tym te ma cie po zwo lą nam i na szym ro dzi nom
w spo ko ju upra wiać na sze dział ki.

Z wy ra za mi usza no wa nia,
Za Za rząd ROD „Na sza Pal ma”

Pre zes
/-/ Jó zef Go łąb

Za brze, 3 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „Zie lo ny Jar” w Żo rach
Pan
Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Zwra cam się do Pa na w związ ku z pi smem Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich Ja nu sza Ko cha now skie go z dnia 
18 stycz nia 2010 r. do ty czą ce go PZD (Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców) cho dzi o za pis § 79 sta tut PZD.

§ 79 ust. 2 Sta tu tu PZD brzmi: Wal ne ze bra nie mo że od -
być się w dru gim ter mi nie, co naj mniej pół go dzi ny po wy -
zna czo nej go dzi nie roz po czę cia w pierw szym ter mi nie, 
o ile w za wia do mie niu o ze bra niu po da no rów nież moż li -
wość od by cia go w dru gim ter mi nie i po uczo no człon ków
o tym, że uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie są waż ne 
i obo wią zu ją wszyst kich człon ków bez wzglę du na licz bę
obec nych na ze bra niu.

Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich ma pra wo dbać o pra wa
Oby wa te li, bo w tym ce lu zo stał po wo ła ny, ale sło wa, któ -
re wy po wia da o na szym re gu la mi nie są krzyw dzą ce mó -
wią o nad uży ciach i nie pra wi dło wo ściach. Kto to jest ta
ma ła gru pa dział kow ców obec na na ze bra niu?  Za rząd,
któ ry po wia do mił dział kow ców o ze bra niu przy szy ko wał
ma te ria ły nie jed no krot nie po świę ca jąc swój czas wol ny.
Zo bo wią za nia fi nan so we, któ re się po dej mu je są ni czym
in nym jak opła ta mi za wy wóz śmie ci, opła ta za prąd, wo -
dę i ewen tu al nie na in we sty cję je że li jest pla no wa na lub
pro wa dzo na na ogro dzie oraz skład ka człon kow ska bez

któ rej nie moż na być związ kow cem. W/w opła ty są nie -
zbęd ne do funk cjo no wa nia każ de go ogro du więk sze go lub
mniej sze go.

Dział kow cy są in for mo wa ni ja kie są po dej mo wa ne
uchwa ły. Każ de ze bra nie jest ob słu gi wa ne przez oso bę do
te go upraw nio ną, któ ra kon tro lu je prze bieg i pra wo moc -
ność uchwał.

Za pis na sze go re gu la mi nu ROD (§ 79 ust. 2 Sta tu tu
PZD i § 27 ust. 2) nie jest sto so wa ny tyl ko w na szej or ga -
ni za cji, in ne związ ki i or ga ni za cje ma ją ta kie sa me za sa -
dy do ty czą ce or ga ni za cji ze brań. In ną spra wą jest
fre kwen cja na ze bra niach, je że li Za rząd pra wi dło wo po -
wia do mił człon ków ogro du – jest to oso bi sta spra wa każ -
de go z nie obec nych, w tym wy pad ku jest in for mo wa ny
ja kie za pa dły uchwa ły. Skar ga na za pis na sze go re gu la mi -
nu jest bez za sad na gdyż nie jed no ze bra nie by się nie od -
by ło wła śnie z po wo du ni skiej fre kwen cji i nie tyl ko 
w na szej or ga ni za cji do ty czy to też in nych or ga ni za cji 
i związ ków. Rzecz nik Praw Oby wa tel skich jest obroń cą
ale ko go – lu dzi któ rym nie od po wia da for ma funk cjo no -
wa nia na szych ogro dów i chcą osią gnąć ko rzy ści za
wszel ką ce nę i wy ko rzy stu ją ta ką oso bę jak  Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich do pry wat nych ce lów.

Pre zes Za rzą du ROD „Zie lo ny Jar” w Żo rach
/-/ Wie sław Wil gaŻo ry, 3 lu te go 2010 r.

ROD „ŚFUP” w Świd ni cy

Biu ro Rzecz ni ka 
Praw Oby wa tel skich
Pan Ja nusz Ko cha now ski

Po za po zna niu się z Pa na pi smem RPO -600891-
1/09/AK skie ro wa nym do Mi ni stra In fra struk tu ry w któ -
rym Pan ne gu je za pi sy Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych (Dz.U.Nr 169, poz. 1419) ze szcze gól nym
wy róż nie niem za pi su że od by wa ją się Wal ne Ze bra nia 

w II ter mi nie, co wg skar żą cych się do Pa na, to po sta no -
wie nie re gu la mi nu jest źró dłem wie lu nie pra wi dło wo ści i
nad użyć. 

Ten te mat przed sta wi łem na ze bra niu Za rzą du na sze go
Ogro du w dniu 14.01.2010 r.
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Czy Pan wie Pa nie Rzecz ni ku że:
1. Człon ko wie Ogro du są za wia do mie ni o Wal nym Ze -

bra niu na oko ło 2 ty go dnie przed ter mi nem w for mie pi -
sem nej (pocz tą lub prze ka za nie oso bi ste), oprócz te go są
wy wie szo ne na ta bli cach za wia do mie nia. Czy ta ka for ma
za wia do mie nia nie wy star cza, aby być obec nym na Wal -
nym Ze bra niu? W ta kiej zbio ro wo ści, ni gdy Pan nie osią -
gnie fre kwen cji.

2. Ma te ria ły spra woz daw cze Za rzą du i Ko mi sji Sta tu -
to wych są udo stęp nio ne wszyst kim, któ rzy chcą się z ni -
mi za po znać na co naj mniej 10 dni przed Wal nym
Ze bra niem.

W ma te ria łach spra woz daw czych jest też uję ty bi lans
oraz pro po zy cje w tym fi nan so we na każ dy rok. Czy to
jest ma ło wy star cza ją ce wg Pa na aby dział ko wiec się z ni -
mi za po znał.

3. Ta licz na gru pa pro te stu ją cych, któ ra zwra ca się do
Pa na, nie prze kra cza 102 oso by na 900 000 człon ków. Ci
pro te stu ją cy to by li lub obec ni dział kow cy, któ rzy chcie -
li by za miesz ki wać na te re nie Ogro du, lub po pa dli w kon -
flikt z re gu la mi nem ROD (prze waż nie za spra wy fi nan -
so we lub bu dow le al ta nek po nadnor ma tyw ne).

Za rząd na sze go Ogro du py ta się Pa na, czy dla tak ma -
łej grup ki sfru stro wa nych by łych dzia ła czy PZD, na le ży
zmie niać do brze dzia ła ją cy re gu la min ROD. Re gu la min
któ ry był dys ku to wa ny przed uchwa le niem przez wszyst -
kie Ogro dy, wno si li śmy sze reg po pra wek.

Nie chce my Pa na ob ra zić, ale wi dać w Pa na wy stą pie -
niach dłu gą rę kę par tii PiS, któ ra od pa ru lat dą ży do zni -
we cze nia ru chu dział ko we go w Pol sce. 

Chcę Pa na po in for mo wać że Ogro dy Dział ko we słu żą:
– ak tyw ne mu wy po czyn ko wi i re kre acji miesz kań com

mia sta miesz ka ją cym w więk szo ści w blo kach be to no -
wych,

– prze dłu że niu ak tyw no ści ży cio wej bez udzia łu kosz -
tow nych za bie gów re ha bi li ta cyj nych (na któ re nas nie
stać, a pań stwo nam ich nie za pew ni),

– za stę pu ją wcza sy dla wie lu ro dzin, któ rych nie stać na
kosz tow ne wy jaz dy,

– więk szość dział kow ców to eme ry ci i ren ci ści dla któ -
rych pra ca na dział ce jest mo to rem ży cia a osią ga ne po żyt -
ki wspo ma ga ją bu dżet dla ca łej ro dzi ny. 

Z wy ra za mi sza cun ku
Pre zes ROD „ŚFUP” w Świd ni cy

/-/ Ma rian Ro siń ski
Świd ni ca, 4 lu te go 2010 r.

Za rząd ROD „RE LAKS” w Bia łym sto ku
Pan Ce za ry Gra bar czyk
Mi ni ster In fra struk tu ry

Sza now ny Pa nie Mi ni strze,
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „RE LAKS”

w Bia łym sto ku na po sie dze niu w dniu 28 stycz nia 2010 r.
ze zdzi wie niem i nie po ko jem przy jął in for ma cję, że to czą
się pra ce nad zmia ną na szej usta wy o ROD. Za po wie dzi
wie lu po li ty ków Plat for my Oby wa tel skiej przed I Kon -
gre sem PZD oraz po je go za koń cze niu de kla ro wa ły, że
wszyst kie pro po no wa ne zmia ny bę dą kon sul to wa ne ze
śro do wi skiem dział kow ców. Do tych cza so we pró by usta -

wo daw cze po dej mo wa ne przez po słów PiS oraz PO nie
po wio dły się. Dla te go zwra ca my się do Pa na z proś bą 
o po waż ne trak to wa nie dział kow ców, a nie ja ko do da tek
do „za in te re so wa nych part ne rów spo łecz nych”. Nikt tej
gru pie osób nie za bra nia po wo ła nia no wej or ga ni za cji
speł nia ją cych ich ce le i ocze ki wa nia. Ła twiej jest prze jąć
ist nie ją cą or ga ni za cję i jej ma ją tek niż zbu do wać od pod -
staw no wą.

Z wy ra za mi sza cun ku
PRE ZES

/-/ An drzej Boj koBia ły stok, 2 lu te go 2010 r.

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Emi lii
Pla ter w Wa sil ko wie woj. Pod la skie po za po zna niu się z

Za rząd ROD im. Emi lii Pla ter w Wa sil ko wie

Pan Ja nusz Ko cha now ski
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich

Pro test -Pe ty cja

Pań ską ko re spon den cją pro wa dzo ną mię dzy Mi ni strem
In fra struk tu ry i Pre zy den tem Mia sta War sza wy w spra wie
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dzia łal no ści PZD jest pod wra że niem moc ne go zdzi wie -
nia. Od no si się wra że nie, że chciał Pan uzy skać pu blicz -
ne go a za ra zem po li tycz ne go efek tu swej pra cy, znaj du jąc
wiel kie „cu da” każ dy dział ko wiec zna od za ra nia ru chu
dział ko we go i do tych czas nie od no to wu je my żad nych
skarg. Wy wo dy Pań skie, że dzia ła Pan w obro nie skar żą -
cych się dział kow ców nie ma ją uza sad nio ne go po kry cia,
bo cóż to za dział kow cy, człon ko wie Związ ku, któ rzy wła -
sne gniaz do za nie czysz cza ją. Po dej rze wa my, że są to
„pseu do” dział kow cy, któ rym cho dzi o spra wy am bi cjo -
nal ne lub chęć zro bie nia z dział ki wiel kie go biz ne su. 

Uwa ża my, że za strze że nia co do za sad no ści i słusz no ści
od by wa nia w ROD wal nych ze brań w dru gim ter mi nie nie
ma ją nic wspól ne go z nad uży cia mi i nie pra wi dło wo ścia -
mi, cho ciaż by dla te go, że ma te ria ły przy go to wy wa ne na
wal ne ze bra nie są udo stęp nio ne do wglą du każ de mu
człon ko wi Związ ku na dwa ty go dnie wcze śniej i z któ -
rych bar dzo czę sto ko rzy sta ją.

Spra wa uczest nic twa w ze bra niu jest wy łącz ną de cy zją
człon ka Związ ku (w za pro sze niu któ re otrzy mu je każ dy
czło nek jest za war ta in for ma cja, że zgod nie z § 79 ust. 2
sta tu tu PZD uchwa ły pod ję te w dru gim ter mi nie są waż -
ne bez wzglę du na licz bę człon ków Związ ku obec nych na

Wa sil ków, 30 stycz nia 2010 r.

W związ ku z Pa na pi smem z dnia 18.01.2010 r. do Mi -
ni stra In fra struk tu ry w spra wie Sta tu tu PZD i Re gu la mi -
nu ROD, człon ko wie ROD „Niedź wie dzi niec” w
Cho rzo wie wy ra ża ją swo je obu rze nie, a za ra zem za nie -
po ko je nie, że nie zo sta ło ono pod da ne kon sul ta cji z przed -
sta wi cie la mi za in te re so wa nej stro ny.

Wal ne Ze bra nia mo gą od by wać się w dru gim ter mi nie,
o ile zo sta li o tym fak cie po wia do mie ni je go po ten cjal ni
uczest ni cy.

Jest to nor mal na prak ty ka sto so wa na w in nych or ga ni -
za cjach (np. Wspól no ty Miesz kań ców). Prze pis ten mó -

wią cy o dru gim ter mi nie ze bra nia ma od bi cie w jed nym z
punk tów Re gu la mi nu ROD, za twier dzo ne go przez Sąd w
ra mach pro ce du ry re je stra cji PZD. Uwa ża my, że Pa na wy -
stą pie nie jest ko lej nym eta pem wal ki z PZD, a tym sa mym
z użyt kow ni ka mi dzia łek. Przy kro nam, że bez uprzed nie -
go zba da nia spra wy opu bli ko wał Pan nie słusz nie oskar -
ża ją cy nas tekst. Ocze ku je my, że zmie ni Pan swo je
sta no wi sko w tej spra wie, a nas dział kow ców i na szą or -
ga ni za cję po trak tu je Pan ja ko part ne ra w wal ce o słusz ne
do bro ca łe go spo łe czeń stwa.

/-/ 11 pod pi sów 

ROD „Niedźwiedziniec” w Chorzowie

Pan dr Janusz Kochanowski 
Rzecznik Praw Obywatelskich

ze bra niu).To jesz cze nie ko niec -ty dzień po Wal nym ze -
bra niu na ta bli cach ogło szeń zo sta je wy wie szo ny wy ciąg
z pro to ko łu Ko mi sji wnio sków i uchwał, ja kie uchwa ły
zo sta ły przy ję te i cze go do ty czą. Uwa ża my, że nie je ste -
śmy je dy nym Związ kiem gdzie prak ty ka II ter mi nu jest
sto so wa na. Nie moż na się tak że zgo dzić z Pa na za rzu tem
bra ku nad zo ru nad dzia łal no ścią PZD, bo kto jak kto, ale
rzecz nik Praw Oby wa tel skich wi nien wie dzieć, że PZD
jest za re je stro wa ny w Kra jo wym Re je strze Są do wym, 
a Sąd w wy ni ku wie lo mie sięcz nej ana li zy uznał na szą
usta wę i sta tut PZD za zgod ny z pra wem. W do ku men -
tach tych jest rów nież okre ślo ny nad zór z ra mie nia re sor -
tów rzą do wych. Na szym zda niem rze ko me skar gi, któ re
Pan otrzy mu je po win ny być dro gą służ bo wą prze sła ne do
za ła twie nia przez PZD od któ re go wi nien Pan ocze ki wać
peł nej in for ma cji zgod nej z pra wem. Ca łą tą spra wę trak -
tu je my ja ko na stęp ną „na gon kę” na PZD, ale aż dziw, że
ro bi to Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Bar dzo Pa na pro -
si my o po zo sta wie nie PZD i na szej usta wy w spo ko ju 
i nie pod pusz czać dział kow ców, bo praw dzi wi dział kow -
cy skar żyć się nie bę dą, ra czej po tra fią wal czyć, o czym
świad czy 619 tys. pod pi sów w obro nie usta wy z dnia
8.07.2005 r.

Z po wa ża niem 

Pre zes Za rzą du
/-/ Zdzi sław Ja kub czyk

ROD „Sto krot ka” 
/-/ 10 pod pi sówCho rzów, 5 lu te go 2010 r.

ROD „Ja cek” 
/-/ 11 pod pi sów

ROD „Hut nik” 
/-/ 10 pod pi sów

ROD „Elż bie ta” 
/-/ 10 pod pi sów

ROD „K. Miar ki” 
/-/ 10 pod pi sów
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Na wal ne ze bra nie w jed nym ze sto łecz nych ro dzin nych
ogro dów dział ko wych przy szło 40 osób (ogród li czy zaś
350 człon ków). Pod ję ło ono uchwa łę o wpro wa dze niu ca -
ło do bo wych dy żu rów, w cza sie któ rych wszy scy dział -
kow cy bę dą pil no wać ca łe go ogro du, przy go to wa no tak że
gra fik, ko mu i kie dy przy pad nie ta ki dy żur. 

– Te mu, kto nie za sto su je się do tej uchwa ły, gro zi po -
zba wie nie człon ko stwa w Pol skim Związ ku Dział kow ców
(PZD), a to pro wa dzi do utra ty dział ki – wy ja śnił Mi ro -
sław Wró blew ski, dy rek tor Ze spo łu Pra wa Kon sty tu cyj ne -
go i Mię dzy na ro do we go w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby-
wa tel skich. – To nie je dy ny te go ty pu przy kład. Rok rocz -
nie rzecz ni ko wi skar ży się kil ku na stu dział kow ców.

Dziw ne uchwa ły i brak nad zo ru 
– Głów nie cho dzi o po sta no wie nia sta tu tów i re gu la mi -

ny ogro dów – mó wi Mi ro sław Wró blew ski. – Na wal ne
ze bra nie przy cho dzi czę sto nie wie lu dział kow ców, z te go
po wo du nie od by wa się ono w pierw szym ter mi nie. Mi ja
za le d wie pół go dzi ny, a już or ga ni zo wa ne jest na stęp ne 
i wte dy nie ma już zna cze nia, ilu dział kow ców przy szło.
Wal ne ze bra nie jest waż ne i po dej mu je uchwa ły wią żą ce
wszyst kich dział kow ców. 

W Rze szo wie w ubie głym ro ku jed nej z osób za gro żo -
no ode bra niem człon ko stwa za po sta wie nie ka plicz ki na
dział ce. Wal ne ze bra nie uzna ło, że to sa mo wo la bu dow la -
na. Mu sia ła ją więc ro ze brać, je śli chcia ła być da lej dział -
kow cem. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców, do któ re go przy na leż -
ność dział kow ców jest obo wiąz ko wa, to or ga ni za cja spo -
łecz na, i jej dzia łal ność po win na być nad zo ro wa na. 

Usta wa z 4 wrze śnia 1997 r. o dzia łach ad mi ni stra cji
rzą do wej za li czy ła ro dzin ne ogro dy dział ko we do dzia łu
bu dow nic two, go spo dar ka prze strzen na i miesz ka nio wa.
Dla te go rzecz nik wy stą pił do mi ni stra in fra struk tu ry 
o pod ję cie dzia łań w ra mach nad zo ru. Mi ni ster od mó wił.
Nie ma, je go zda niem, prze pi sów, któ re wprost mó wi ły by
o je go nad zo rze nad PZD. Na ta ką oko licz ność są jed nak
prze pi sy. Sto su je się bo wiem pra wo o sto wa rzy sze niach,
a to obar cza obo wiąz kiem nad zo ru pre zy den ta War sza wy,

czy li mia sta, w któ rym znaj du je się sie dzi ba PZD, ale i on
od mó wił. 

To po mó wie nia 
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest obu rzo ny – To

sztucz ny pro blem, rzecz nik nie wy stą pił do PZD, a szko -
da – twier dzi To masz Ter lec ki, praw nik PZD. Je go zda -
niem ure gu lo wa nia do ty czą ce dru gie go ter mi nu wal ne go
ze bra nia obo wią zu ją od kil ku dzie się ciu lat i do tej po ry
nie bu dzi ły za strze żeń. Za sa da jest ta ka, że wszy scy dział -
kow cy są po wia da mia ni imien nym za pro sze niem o ze bra -
niu, wy sy ła się je pocz tą lub prze ka zu je oso bi ście za
po kwi to wa niem. 

Za wie ra ono m.in. po ucze nie, że w ra zie bra ku kwo rum
doj dzie do zwo ła nia po now ne go wal ne go ze bra nia. Dział -
ko wiec zda je so bie więc spra wę, że je śli nie przyj dzie, po -
zba wia się moż li wo ści współ de cy do wa nia. Nie moż na też
or ga ni zo wać ze brań w nie skoń czo ność, bo to kosz tu je, 
a ogród ki dział ko we ży ją ze skła dek swo ich człon ków. 

PZD ni gdy się też nie uchy la ło od nad zo ru. Przez kil ka
lat spra wo wał go mi ni ster śro do wi ska. Bez wie dzy PZD
skre ślo no prze pis w tej spra wie, te raz sto su je się pra wo
sto wa rzy szeń. 

Pro ble mu więc nie ma i już. 

Pra wie mi lion człon ków 
W Pol sce ist nie je 5000 ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych, zaj mu ją 44 tys. ha i ma ją bli sko 965 tys. człon ków.
Dzia ła ją na pod sta wie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Wszyst kie są zrze szo ne w Pol skim Związ ku
Dział kow ców. Wła ści cie lem grun tów, na któ rych znaj du ją
się ogro dy, jest co do za sa dy gmi na lub Skarb Pań stwa, 
a PZD jest użyt kow ni kiem wie czy stym lub użyt kow ni kiem.
Każ dy ogród dział ko wy ma za rząd i dwie ko mi sje: re wi -
zyj ną (kon tro lu je fi nan se) oraz roz jem czą (roz strzy ga spo -
ry). Raz w ro ku od by wa się wal ne ze bra nie.

Dział kow cem mo że być oso ba fi zycz na, któ ra jest
człon kiem PZD. Człon ko stwo moż na utra cić, co prze wi -
du je sta tut. Naj czę ściej gro zi to za: miesz ka nie na dział ce,
sa mo wo lę bu do wa ną, nie pła ce nie skła dek.

Renata Krupa-Dąbrowska

5. Ar ty kuł Rzecz po spo li ta, Pra wo co dnia, z dnia 27 stycz nia 2010 r.

Dział kow cy skar żą się na wszech wła dzę związ ku

Jest pro blem z nad zo rem nad wła dza mi PZD. 
Te uwa ża ją za rzu ty za bez pod staw ne.
Sprze ciw wo bec uchwa ły to utra ta dział ki
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W dniu 27 stycz nia br. uka zał się ar ty kuł Re na ty Kru py
-Dą brow skiej pt. „Dział kow cy skar żą się na wszech wła -
dzę związ ku”. Sam ty tuł naj le piej świad czy o po zio mie
ma te ria łu, któ ry już na wstę pie wpro wa dza czy tel ni ka 
w błąd. Au tor ka naj wy raź niej pró bu je stwo rzyć fał szy we
wra że nie ja ko by Pol ski Zwią zek Dział kow ców (PZD) był
omni po tent ną or ga ni za cją, któ ra nad uży wa swo jej wła dzy,
co rze ko mo wy wo łu je po wszech ny sprze ciw ca łe go śro -
do wi ska pol skich dział kow ców. Ma so wość te go sprze ci -
wu naj le piej od da je dal sza treść ar ty ku łu, gdzie po da no, że
co ro ku do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich skar ży się…
kil ku na stu dział kow ców. Za iste, pro blem rze czy wi ście jest
pa lą cy, zwłasz cza że – jak słusz nie za uwa ża Pa ni re dak tor
– w Pol sce jest pra wie mi lion dział kow ców. Pro por cja
skła da nych skarg jest więc za trwa ża ją ca. Spra wa wręcz
wo ła o kam pa nię me dial ną, któ rą po sta no wił wy wo łać
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Naj wy raź niej nie po wo -
dze nie kru cja ty w kwe stii świń skiej gry py skło ni ło go do
ob ra nia so bie ko lej ne go ce lu. Szko da, że tak sza cow ny ty -
tu łu, ja kim jest „Rzecz po spo li ta”, uczest ni czy w tym nie -
smacz nym spek ta klu.

Za rzu ty kie ro wa ne pod ad re sem PZD są ab sur dal ne dla
każ de go, kto ma choć nie wiel kie po ję cie o funk cjo no wa -
niu ogro dów dział ko wych i Związ ku. War to przy po mnieć,
że – co wska zu je sa ma na zwa – PZD jest or ga ni za cją sku -
pia ją cą wy łącz nie dział kow ców, któ rzy są je dy ny mi oso -
ba mi, któ re mo gą wy bie rać i wcho dzić w skład władz
Związ ku – na każ dym szcze blu. Tym sa mym w peł ni re -
ali zo wa na jest sa mo rząd ność, sa mo dziel ność i nie za leż -
ność or ga ni za cji pol skich dział kow ców, któ rzy sa mi
de cy du ją o swo ich spra wach, w gra ni cach obo wią zu ją ce -
go pra wa. Sta wia nie więc dział kow ców prze ciw ko PZD
jest nie do rzecz ne, gdyż w isto cie ne gu je za sad ność od da -
nia ich wła sne mu śro do wi sku kom pe ten cji do sa mo sta no -
wie nia. 

Treść ar ty ku łu zda je się po twier dzać przy pusz cze nie, że
nie każ de mu po do ba się nie za leż ność i sa mo dziel ność
dział kow ców, któ rą usi łu je się na wszel kie spo so by zdys -
kre dy to wać. W tym ce lu po da je się kil ka przy kła dów, któ -
re ma ją świad czyć o na gmin nych nie pra wi dło wo ściach 
w dzia łal no ści ogro dów. Tym cza sem te przy pad ki są nie -
licz ny mi wy jąt ka mi, któ re tyl ko po twier dza ją re gu łę, że
uchy bie nia ma ją ce miej sce w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych są roz po zna wa ne i usu wa ne przez we wnętrz ne or ga -
ny kon tro l ne dzia ła ją ce w ra mach PZD. Jest to do wód na
sku tecz ność Związ ku, któ ry – jak każ da or ga ni za cja po za -
rzą do wa – dzia ła w opar ciu o pra cę spo łecz ną swo ich człon -
ków i na pod sta wie sta tu tu – zba da ne go i za ak cep to wa ne go

przez sąd po wszech ny. Pu blicz ne fe ro wa nie za rzu tów, któ -
rych jesz cze nikt nie zwe ry fi ko wał, jest za tem dzia ła niem
co naj mniej nie zro zu mia łym, któ ry skła nia do po dej rzeń o
fak tycz ne in ten cje oskar ży cie li.

Otóż w ar ty ku le przy to czo no wy po wiedź Pa na Mi ro sła -
wa Wró blew skie go – dy rek to ra Ze spo łu Pra wa Kon sty tu -
cyj ne go i Mię dzy na ro do we go w Biu rze Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich. Stra szy on czy tel ni ków, że dział ko wiec
mo że stra cić dział kę, je że li nie za sto su je się do uchwa ły
wal ne go ze bra nia wpro wa dza ją cej obo wią zek peł nie nia
ca ło do bo wych dy żu rów ce lem pil no wa nia ogro du. Szko -
da, że Pan dy rek tor nie zwró cił się wcze śniej w tej kwe -
stii z za py ta niem do PZD, bo wiem do wie dział by się, że
po wyż szy przy pa dek ab so lut nie nie sta no wi pod sta wy do
po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.
Uzy skał by rów nież in for ma cję, że ta ką sank cję mo że za -
sto so wać za rząd ogro du – wy bie ra ny przez sa mych dział -
kow ców spo śród ich wła sne go gro na – któ ry mu si
uprzed nio wy czer pać ca łą pro ce du rę, za pew nia ją cą dział -
kow co wi moż li wość obro ny je go praw, po czym do pie ro
za rząd wy da je na pi śmie od po wied nią uchwa łę z uza sad -
nie niem i po ucze niem o moż li wo ści jej za skar że nia. Spra -
wa ta ka nie koń czy się więc wraz z za sto so wa niem
sank cji, gdyż dział ko wiec ma jesz cze trzy in stan cje od -
wo ław cze w ra mach Związ ku, a na stęp nie mo że do dat ko -
wo za skar żyć de cy zję do ko lej nych in stan cji są du
po wszech ne go. Wy da je się więc, że pra wa dział kow ca są
na le ży cie chro nio ne, co tyl ko po twier dza prak ty ka, któ ra
po ka zu je, iż zni ko ma licz ba dział kow ców zo sta je sku tecz -
nie po zba wio na dział ki. Roz dmu chi wa nie za tem tej kwe -
stii i uka zy wa nie jej ja ko po waż ne go pro ble mu, wy ma -
ga ją ce go ogrom ne go mo zo łu Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich, jest zwy kłym nie po ro zu mie niem.

Z przy kro ścią na le ży rów nież stwier dzić, że wie dza
Pa na dy rek to ra o spra wach ogro dów i dział kow ców jest
nie wiel ka. Nie za dał so bie tru du, aby te spra wy zgłę bić. 
W szcze gól no ści za nie cha no ja kich kol wiek kon tak tów 
z PZD, co jest o ty le dziw ne, że for mu ło wa ne za rzu ty pre -
zen tu je się ja ko po waż ne. Wy da je się, iż skar gi tych kil ku -
na stu dział kow ców za słu gi wa ły na rze tel niej sze po trak -
to wa nie. Praw do po dob nie by ły by one już wy ja śnio ne,
gdy by Biu ro Rzecz ni ka ze chcia ło je prze ka zać wła ści wym
or ga nom PZD do za ła twie nia. Po dej rze wać więc je dy nie
moż na, że nie cho dzi tu wca le o we ry fi ka cję sta wia nych
za rzu tów, któ re naj wy raź niej – w oce nie sa me go Rzecz ni -
ka – są moc no na cią ga ne. 

Do ty czy to przede wszyst kim kwe stii od by wa nia wal -
nych ze brań w dru gim ter mi nie, czy li nie za leż nie od fre -

6. Odpowiedê Krajowej Rady

War sza wa, 28 stycz nia 2010 r.
Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li ta”
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kwen cji. Po now nie na le ży za tem pod kre ślić – co wska za -
no też w ar ty ku le – że moż li wość sko rzy sta nia z te go roz -
wią za nia uza leż nio ne jest od po in for mo wa nia o tym
wszyst kich dział kow ców w za wia do mie niu, któ re mu si
być im do star czo ne oso bi ście al bo po przez pocz tę. Stąd
też każ dy upraw nio ny ma wie dzę o ewen tu al nych kon se -
kwen cjach swo jej nie obec no ści na wal nym ze bra niu. Nie -
ste ty, Pa ni re dak tor już nie do da ła, iż wszyst kie uchwa ły
pod ję te w tzw. dru gim ter mi nie – po za wy mo giem od po -
wied nie go kwo rum – mu szą tak że speł niać po zo sta łe wy -
mo gi okre ślo ne w sta tu cie PZD (np. nie do pusz czal ne jest
na ło że nie na dział kow ca bez względ ne go obo wiąz ku peł -
nie nia ca ło do bo we go dy żu ru).  War to też przy po mnieć, że
ogro dy dział ko we to rów nież jed nost ki or ga ni za cyj ne,
gdzie mu szą za pa dać na wal nych ze bra niach naj waż niej -
sze de cy zje co do fi nan sów i in nych spraw, aby te jed nost -
ki mo gły w ogó le funk cjo no wać. Bez za pi su do ty czą ce go
dru gie go ter mi nu, w wie lu ogro dach by ło by to nie moż li -
we z uwa gi na nie wy star cza ją cą fre kwen cję. Z wy po wie -
dzi Pa na dy rek to ra Wró blew skie go wy ni ka, że le piej już,
aby wal ne ze bra nia w dru gim ter mi nie się nie od by wa ły,
choć by kosz tem pa ra li żu or ga ni za cyj ne go więk szo ści ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Trud no po jąć ta kie ro zu -
mo wa nie, zwłasz cza że pod wa ża ne za pi sy obo wią zu ją od
za ra nia ru chu dział ko we go. Sąd po wszech ny, któ ry ba dał
rów nież i te za pi sy, nie zgło sił do nich żad nych za strze -
żeń. Jest to oczy wi ste, zwłasz cza że dru gi ter min sto so -
wa ny jest tak że w in nych or ga ni za cjach, np. prze wi dzia ny
jest w sta tu cie Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, za twier -
dzo ne go w dro dze roz po rzą dze nia przez Ra dę Mi ni strów.
Wy pa da raz jesz cze wy ra zić na dzie ję, że Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich nie za cznie w naj bliż szej przy szło ści tak -
że pu blicz nie kwe stio no wać za sad or ga ni za cyj nych tej za -
słu żo nej or ga ni za cji.

Po wyż sze za rzu ty ma ją naj wy raź niej z gó ry po twier -
dzać nie praw dzi wą te zę o wa dli wo ści obec nie obo wią zu -
ją cych prze pi sów do ty czą cych ogro dów i Związ ku. Fał-
szy wie uka zu je się bo wiem PZD ja ko or ga ni za cję wy ję tą
spod ja kie go kol wiek nad zo ru władz pu blicz nych. Ko ron -
nym ar gu men tem ma być brak sto sow ne go prze pi su 
w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, co słu ży
do zgła sza nia po stu la tu o do ko na nie zmia ny tej usta wy.
Spra wa wy da wał by się więc ba nal na, gdy by nie pew ne
oko licz no ści, któ re da ją pod sta wy do po dej rzeń, że kwe -
stia nad zo ru jest je dy nie pre tek stem do pod ję cia bar dziej

zde cy do wa nych dzia łań wo bec pol skich dział kow ców.
Zwią zek bo wiem od daw na wi dzi ko niecz ność ob ję cia
nad zo rem ad mi ni stra cyj nym swo jej dzia łal no ści; wszak
był ini cja to rem wpro wa dze nia do usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych art. 38, któ ry prze wi dy wał ta ki
nad zór ze stro ny Mi ni stra Śro do wi ska. Ten prze pis zo stał
jed nak uchy lo ny, a z PZD te go w ogó le nie kon sul to wa no.
I choć ta ka prak ty ka ro dzi za strze że nia, to jed nak w sen -
sie praw nym nie ma pro ble mu nad zo ru nad dzia łal no ścią
Związ ku, gdyż sto sow ne roz wią za nia w tym za kre sie za -
wie ra usta wa – Pra wo o sto wa rzy sze niach.

Dla te go też nie mo że dzi wić scep tycz ny sto su nek dział -
kow ców i Związ ku do ini cja ty wy Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich. Oka zu je się bo wiem, że uchy le nie do tych-
cza so we go prze pi su o nad zo rze nad PZD, któ re mu nie
umoż li wio no za ję cia sta no wi ska w tej spra wie, jest obec -
nie wy ko rzy sty wa ne prze ciw ko Związ ko wi. Wy glą da to
za tem tak, jak by naj pierw umyśl nie ze psu to usta wę o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, aby na stęp nie sko rzy -
stać z pre tek stu do jej póź niej szej zmia ny. Ist nie je re al na
oba wa, że ta ka no we li za cja nie ogra ni czy się do kwe stii
nad zo ru, ale obej mie rów nież in ne prze pi sy, któ re two rzą
gwa ran cje praw ne dla dal sze go by tu i roz wo ju ogro dów
dział ko wych. Z te go wzglę du prze pi sy te są od lat ata ko -
wa ne ja ko naj po waż niej sza prze szko da w do stę pie do ty -
się cy hek ta rów grun tów  na te re nie miast. Wy pa da wy ra zić
na dzie ję, że nie ta ki jest kon tekst ape lu Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich o wsz czę cie dzia łań przez Ra dę Mi ni strów
w ce lu od po wied niej zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Szko da, że wła dze pu blicz ne cią gle za -
po mi na ją, iż wska za na usta wa cie szy się po wszech nym
po par ciem, co wy ni ka z 619 tys. pod pi sów zło żo nych
przez dział kow ców, któ rzy opo wie dzie li się za nie na ru -
szal no ścią jej za pi sów. War to się cza sem po chy lić nad po -
glą dem i sta no wi skiem tak licz nej gru py oby wa te li, a nie
igno ro wać i po mi jać te go gło su w imię bli żej nie okre ślo -
nych ra cji. 

Wy pa da wy ra zić ubo le wa nie, że „Rzecz po spo li ta” tak
bez kry tycz nie sze rzy nie praw dzi we i wąt pli we za rzu ty,
któ re ma ją zdys kre dy to wać or ga ni za cję re pre zen tu ją cą po -
nad stu let ni pol ski ruch ogrod nic twa dział ko we go. 

Pro si my o po trak to wa nie po wyż sze go ma te ria łu ja ko ar -
ty ku łu po le micz ne go i opu bli ko wa nie go w do dat ku „Pra -
wo co dnia” w jed nym z naj bliż szych nu me rów „Rzecz-
po spo li tej”.     

WI CE PRE ZES 
/-/ An to ni KO STRZE WA

WI CE PRE ZES 
/-/ Wincenty KULIK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI



101

Sza now ny Pa nie Re duk to rze.
Je stem po lek tu rze ar ty ku łu pt. ,,Dział kow cy skar żą się

na wszech wła dzę związ ku” i dnia 27.01.2010 r. i z wiel kim
obu rze niem przy ją łem ma te riał i spo sób je go przed sta wie -
nia przez Pa nią Re dak tor Re na tę Kru pa -Dą brow ską.

Od naj młod szych lat uczo no mnie, że aby wy po wia dać
się na ja kiś te mat, ko goś kry ty ko wać po uczać – to wy pa -
da mięć choć odro bi nę wie dzy na da ny te mat, w da nej
dzie dzi nie. Z ca łą sta now czo ścią stwier dzam, że Pa ni Re -
dak tor nie zna ure gu lo wań praw nych dot. dzia łal no ści
Związ ku, praw i obo wiąz ków je go człon ków jak i prak -
tycz nych aspek tów dzia łal no ści Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych.

W swo im ar ty ku le dwu krot nie po wo łu je się Pa ni Re dak -
tor na wy po wie dzi Pa na Mi ro sła wa Wró blew skie go - Dy -
rek to ra Ze spo łu Pra wa Kon sty tu cyj ne go i Mię dzy narodo-
we go w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Za bra kło
w tym ar ty ku le obiek tyw ne go od nie sie nia się przed sta wia -
nej rze czy wi sto ści w świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów, 
a obo wiąz kiem do bre go, rze tel ne go, bez stron ne go re dak -
to ra, jest spraw dze nie in for ma cji w wie lu źró dłach.

Sze rze nie in for ma cji nie praw dzi wych, nie spraw dzo -
nych, de wa lu ują cych dzia łal ność osób, in sty tu cji, or ga ni -
za cji nie po win no być przed mio tem za in te re so wań sza nu-
ją cych się me diów, za ja kie do tej po ry uwa ża łem m.in.
Rzecz po spo li tą.

Wiel ce wy mow ny pod ty tuł „Jest pro blem z nad zo rem
nad wła dza mi PZD” ja ki wy ni ka z tre ści ar ty ku łu, jest
efek tem te go, że jak to cy tu je Ra ni Re dak tor Pa na Dy rek -
to ra Mi ro sła wa Wró blew skie go „Rok rocz nie rzecz ni ko wi
skar ży się kil ku na stu dział kow ców” na nad uży cia władz
Związ ko wych.

Szko da, że tak re no mo wa ny dzien nik ,,Rzecz po spo li ta”
uczest ni czy w bez par do no wej na gon ce na ta kich jak Ja 
i wie lu z bli sko 960 ty sięcz nej bra ci dział kow ców i ich ro -
dzin. Bo to my do bro wol nie zrze sza ją cy się człon ko wie,
two rzy my Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Od wo łu je się do
Re gu la mi nu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych § 4
gdzie okre ślo ne są pra wa i obo wiąz ki człon ków PZD, 
a więc mo że my sa mi wy bie rać i być wy bie ra nym do
władz Związ ku na każ dym szcze blu. Mo że my zwra cać się
do wszyst kich or ga nów PZD o ochro nę swo ich praw 
i obo wiąz ków, brać udział w ze bra niach or ga nów PZD na
któ rych po dej mo wa ne są uchwa ły do ty czą ce nas i na szych
spraw, za bie rać glos i skła dać wy ja śnie nia, skła dać od wo -
ła nia od uchwał i orze czeń or ga nów PZD.

Przy na leż ność do Związ ku, to nie tyl ko pra wa, ale i obo -
wiąz ki (jak w każ dej or ga ni za cji). Przy wo ły wa ny już art.
4 Re gu la mi nu ROD w pkt. 4 ust. 4 brzmi „brać czyn ny
udział w ży ciu PZD”, a więc nie miej my pre ten sji, że ktoś
roz strzy gnął za nas, że ktoś za nas zde cy do wał.

Wy da je się, że zna jo mość choć by tyl ko tych za pi sów
Re gu la mi nu ROD, oszczę dzi ła by cza su i wy sił ku na roz -
pę ta nie tej ca łej nie god nej Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
i je go urzę du – kam pa nii przy wspar ciu i po mo cy Re dak -
cji Rzecz po spo li tej.  O co w tym wszyst kim cho dzi?

Czy to nie na stęp na kam pa nia, ma ją ca na ce lu człon ków
Związ ku z je go Wła dza mi?

Ja ko dłu go let ni czło nek Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, z ca łą sta now czo ścią twier dzę, że w Związ ku w peł -
ni re ali zo wa na jest za sa da pra wo rząd no ści i sa mo rzą-
d no ści w ra mach obo wią zu ją cych ure gu lo wań praw nych.

Do tych cza so we wie lo let nie do świad cze nia pra cy Związ-
ku mo im zda niem spraw dza ją się. Oczy wi ście, jak to 
w ży ciu by wa, zda rza ją się róż ne go ro dza ju uchy bie nia,
czy pró by omi ja nia za pi sów ak tów praw nych re gu lu ją ce
dzia łal ność związ ko wą, ale wszyst kie te przy pad ki na -
tych miast są roz pa try wa ne i eli mi no wa ne przez we wnętrz -
ne or ga ny kon tro l ne dzia ła ją ce w ra mach struk tur Związ-
ku. Pa mię taj my, że związ ko wiec nie za do wo lo ny z roz -
strzy gnięć w ra mach Związ ku, ma moż li wość za skar że -
nia de cy zji do po szcze gól nych in stan cji są dów po w-
szech nych.

Bio rąc pod uwa gę do tych cza so we mo je do świad cze nia
ja ko dział kow ca oraz po wszech ne po par cie do tych cza so -
wym ure gu lo wa niom usta wo wym (ok. 620 tys. pod pi sów
dział ko wi czów) – nie za po mi naj my, że to my wie my co
dla nas jest naj lep sze, a nie pseu do do bro czyń cy, co do bre.

Wszyst kich dys po nu ją cych cza sem wol nym, czu ją cych
po trze bę nie sie nia po mo cy in nym, ma ją cym po my sły na
lep szą przy szłość, wal czą cych z przy pad ka mi ła ma nia praw
i wol no ści oby wa tel skich – pro szę o za in te re so wa nie się
bar dzo przy krą, wsty dli wą spra wą bez dom no ści (nie tyl ko
kil ka na ście przy pad ków) a szcze gól nie w okre sie zi mo wym
(dzie siąt ki a mo że już set ki za mar z nię tych), czy pro ble mem
służ by zdro wia (ko lej ka mi do spe cja li stów, bra ku środ ków
fi nan so wych na le cze nia spe cja li stycz ne i nie tyl ko) mi mo
że Kon sty tu cja za pew nia nam pra wo do bez płat ne go le cze -
nia. Mo że w tych dzie dzi nach na le ża ło by za dbać o zwięk -
szo ną ak tyw ność, a za do wo le nie i ra dość, do tknę ła by
znacz nie licz niej szą rze szę be ne fi cjen tów.

/-/ Hen ryk Zio mek

7. Listy w sprawie artykułu

Hen ryk Zio mek z Wał brzy cha

Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny „ Rzecz po spo li ta”

Wał brzych, 29 stycz nia 2010 r.
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Pa nie Re dak to rze!
W dniu 27.01.2010 r. uka zał się w „Rzecz po spo li tej”

ar ty kuł pod bar dzo zna mien nym ty tu łem: „Dział kow cy
skar żą się na wszech wła dzę Związ ku”. Ar ty kuł opar ty 
o za miesz czo ne w In ter ne cie wy stą pie nie Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry z proś bą
o no we li za cję usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko -
wych z 8.07.2005 r. i o in for ma cje Dy rek to ra Ze spo łu
Pra wa Kon sty tu cyj ne go i Mię dzy na ro do we go – Pa na
Mi ro sła wa Wró blew skie go, su ge ru ją cy, że Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców jest or ga ni za cją nie li czą cą się z ni -
kim, a w szcze gól no ści z dział kow ca mi i nie pod le ga ją cą
żad ne mu nad zo ro wi. Au tor ka ujaw nia, że cho dzi tu 
o skar gi po cho dzą ce od dział kow ców. Moż na od nieść
wra że nie, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich jest do te go
stop nia za sy pa ny ty mi skar ga mi, że go w ogó le nie wi -
dać zza biur ka, bo prze cież dział kow ców w kra ju jest
oko ło 1 mln, a więc i skar gi moż na li czyć w dzie siąt kach
ty się cy. Oka zu je się, tak jak to po da je Re na ta Kru pa -Dą -
brow ska, że do RPO skar ży rocz nie aż kil ku na stu dział -
kow ców. I to na ok. mln. użyt kow ni ków dzia łek! Ilość
praw dzi wie po ra ża ją ca, któ ra po ra zi ła nie tyl ko Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich, ale rów nież Pa na Re dak to ra,
gdyż zde cy do wał się Pan na pu bli ka cję ma te ria łu wąt -
pli wej, ja ko ści i nie skon fron to wa ne go z PZD. Rzecz 
w tym, że nikt łącz nie z RPO, Dy rek to rem Wró blew skim
i au tor ką nie po ku sił się o rze czo wą ana li zę usta wy 
o ROD i Sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców, bo
wów czas oka za ło by się jak nie traf ne są to za rzu ty wy -
ssa ne z pal ca skar gi, sztucz nie wy my ślo ne pro ble my
oraz brak pod sta wo wej wie dzy ze stro ny osób do pusz -
cza ją cych do pu bli ka cji ma te ria łów o Pol skim Związ ku
dział kow ców i prze pi sach re gu lu ją cych dzia łal ność PZD
i ogro dów dział ko wych.

A tak po waż nie, czy to rze czy wi ście jest pro blem za słu -
gu ją cy na zmia nę usta wy o ROD? Czy jest to pro blem,
któ rym po wi nien zaj mo wać się RPO i tak po waż ny ty tuł
jak „Rzecz po spo li ta”. Czy to są rze czy wi ście na gmin ne
nie pra wi dło wo ści pro wa dzą ce do po waż nych nad użyć.

Pro te stu je my prze ciw ko rzu ca niu oskar żeń nie po par -
tych żad ny mi do wo da mi i trak to wa niu PZD jak or ga ni za -
cji prze stęp czej, gdyż pro wa dzo ne w ostat nim okre sie
róż ne kon tro le w PZD nie wy krył żad nych nie pra wi dło -
wo ści, nie mó wiąc o nad uży ciach.

Czy rze czy wi ście kil ka na ście skarg bez żad nych do wo -
dów mo że być przy czy ną dys kre dy to wa nia ca łe go Związ -
ku. Cię żar ga tun ko wy tych skarg nie upo waż nia do ta kich
stwier dzeń i pew nie z te go po wo du nie jest on upu blicz -
nio ny. Moż na tu nad mie nić, że or ga ni zo wa nie Wal nych
Ze brań w II ter mi nie od lat jest zna ne wszyst kim dział -

kow com, gdyż za pro sze nie na Wal ne Ze bra nie, któ re
otrzy mu je każ dy dział ko wiec za wie ra wy raź ną in for ma -
cję, o ta kiej moż li wo ści, a wy bór na le ży do dział kow ca.
To dział ko wiec de cy du je o tym czy sko rzy sta z przy słu gu -
ją ce go mu pra wa do uczest nic twa w Wal nym Ze bra niu,
któ re to pra wo nie jest obo wiąz kiem. I trud no ta ki za rzut
po sta wić Związ ko wi, że dział ko wiec, po mi mo za wia do -
mie nia, nie sko rzy stał ze swe go pra wa. Wy raź nie tu wi -
dać, że nikt nie po ku sił się o ana li zę od po wied nich za-
pi sów Sta tu tu PZD, aby stwier dzić, że II ter min nie za gra -
ża de mo kra cji w PZD. 

Brak rów nież do sta tecz nej wie dzy Dy rek to ra Wró blew -
skie go i au tor ki te go frag men tu Sta tu tu PZD, któ ry mó wi
w ja kich przy pad kach moż na po zba wić dział kow ca człon -
ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Po zba wie nie
dział kow ca człon ko stwa PZD jest bo wiem ob wa ro wa ne
sze re giem wa run ków i przej ścia przez od po wied nie ko -
mi sje roz jem cze oraz re wi zję w try bie nad zwy czaj nym.
W osta tecz no ści po zba wie nie człon ko stwa PZD jest ob ję -
te kon tro lą są dów po wszech nych.

Su ge ro wa ny brak nad zo ru nad PZD jest rów nież nie -
traf ny, gdyż art. 38 Usta wy o ROD z 2005 r. okre ślał, że
nad zór nad dzia łal no ścią PZD spra wu je mi ni ster wła ści wy
do spraw śro do wi ska, a na stęp nie 15.11.2008 r. zo stał
prze nie sio ny do kom pe ten cji Mi ni stra In fra struk tu ry.

Na to miast kwe stio no wa nie przy na leż no ści dział kow -
ców do PZD ja ko obo wiąz ku jest du żym nie po ro zu mie -
niem, gdyż na sza or ga ni za cja spo łecz na dys po nu ją ca
pew ny mi pra wa mi i obo wiąz ka mi jest otwar ta na do stęp
do niej oby wa te li, któ rzy bę dą re ali zo wać jej pro gram wg.
za sad uję tych w Sta tu cie. 

Za rów no co do praw jak i obo wiąz ków na le ży nad mie -
nić, że Sta tut PZD po wie lo mie sięcz nej szcze gó ło wej ana -
li zie przez Sąd Po wszech ny, zo stał za ak cep to wa ny, a PZD
za re je stro wa ny w KRS. Po nad to pra wo w Pol sce ni ko mu
nie za bra nia za ło że nia i pro wa dze nia in nej or ga ni za cji 
o po dob nym cha rak te rze.

W ogó le są to za rzu ty zbyt ogól ne, a na wet ra czej su ge -
stie, aby moż na by ło z ni mi po le mi zo wać.

Pa nie Re dak to rze!
Czy na tym, we dług „Rze czy po spo li tej”, po le ga

wszech wła dza PZD, że nasz Zwią zek prze strze ga po sta -
no wień usta wy o ROD, Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD
i wy ma ga te go od dział kow ców? Lu dzie, z jed nej stro ny
pięt nu je cie Zwią zek za nie prze strze ga nie przez dział kow -
ców pra wa, a z dru giej po tę pia cie PZD, gdy Zwią zek pięt -
nu je po stę po wa nie dział kow ców nie zgod ne z Re gu la -
mi nem ROD i bie rze cie ich w obro nę.

Okrę go wy Za rząd Pod la ski PZD w Bia łym sto ku

Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li tej”
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Tym nie rze tel nym ar ty ku łem „Rzecz po spo li ta” do łą czy -
ła do gro na tych, któ rzy od lat, za wszel ką ce nę dą żą do
roz bi cia PZD, do roz bi cia na szej jed no ści, do wy rzu ce nia
z dzia łek mi lio na pol skich ro dzin, któ rych je dy ną wi ną
jest to, że nie stać nas na kup no grun tu i bu do wę wil li czy
da czy po za mia stem.

Pa nie Re dak to rze!
Pod la scy dział kow cy pro te stu ją prze ciw ko za miesz cza -

niu nie praw dzi wych in for ma cji wy rzą dza ją cych krzyw dę
PZD i wszyst kim człon kom uczci wie i zgod nie z prze pi -
sa mi użyt ku ją cy mi swo je 300-me tro we po let ka w ogro -
dach dział ko wych.

Pre zes OZP PZD
/-/ inż. Wie sław Sa wic kiBia ły stok, 2 lu te go 2010 r.

Czło nek w ROD w Gdy ni, Pan mgr Bo gu sław Dą brow ski 

Sza now ny Pan
Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny
„Rzecz po spo li ta”

Sza now ny Pa nie!
Po prze czy ta niu ar ty ku łu p. Re na ty Kru py -Dą brow skiej

zło wiesz czo i alar mu ją co za ty tu ło wa nym „Dział kow cy
skar żą się na wszech wła dzę Związ ku”, któ ry uka zał się
27 stycz nia br., po ziom mo jej in te lek tu al nej od por no ści
uległ bar dzo znacz ne mu i nie bez piecz ne mu ob ni że niu.

W ty tu le ar ty ku łu au tor ka za po mnia ła do dać, że ta kie
skar gi wno si, jak sa ma pi sze, kil ku na stu dział kow ców!

Jak moż na do pu ścić do opu bli ko wa nia ma te ria łu, w któ -
rym roi się od nie praw dzi wych i wy du ma nych za rzu tów?
Mnie mam, że au tor ce ar ty ku łu zna ne są za pi sy Pra wa Pra -
so we go, któ re ma obo wią zek sto so wać i prze strze gać. Od
każ de go dzien ni ka rza wy ma ga się szcze gól nej sta ran no ści
i rze tel no ści przy zbie ra niu ma te ria łów do ar ty ku łu, 
a w opu bli ko wa nym nie mo gę się ja koś te go do pa trzyć! 

Kie ro wa nie do opi nii pu blicz nej nie praw dzi wych, nie -
spraw dzo nych i wręcz kłam li wych in for ma cji to ewi dent -
ne na ru sze nie Pra wa Pra so we go.

Dzien ni kar ka przy ta cza wy po wiedź, w jej mnie ma niu
au to ry te tu, p. Mi ro sła wa Wró blew skie go zaj mu ją ce go sta -
no wi sko Dy rek to ra Ze spo łu Pra wa Kon sty tu cyj ne go 
i Mię dzy na ro do we go w Biu rze Rzecz ni ka Praw Oby wa -
tel skich. Wy po wiedź czło wie ka, któ re go po ziom wie dzy
do ty czą cy ro dzin nych ogro dów dział ko wych i nas dział -
kow ców jest ni ja ki, że by nie rzec ża den. Pan dy rek tor nie
za dał so bie na wet tru du, aby szcze gó ło wo za po znać się z
po wszech nie do stęp ny mi za pi sa mi Sta tu tu PZD i Re gu la -
mi nu ROD.

Wie dza opar ta na skar gach kil ku na stu po noć dział kow -
ców w sto sun ku do mi lio na człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców jest nie smacz nym żar tem. Ma się jak wa ga
mrów ki do cię ża ru sło nia. 

Ta „za trwa ża ją ca” ilość skarg się ga ją ca aż kil ku na stu
jest po wo dem za an ga żo wa nia się urzę du Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich. Za sta na wia mnie ja kież to po wszech ne

wol no ści i pra wa oby wa tel skie zo sta ły na ru szo ne? Czyż -
by w Pol sce na stał już czas peł nej szczę śli wo ści, że wy stę -
pu je się z ape lem o roz wią za nie wy du ma nych pro ble mów
ist nie ją cych po noć w PZD? 

Apel Rzecz ni ka do ty ka ist nie ją cych od dzie się cio le ci re -
gu la mi no wych i co istot ne sta tu to wych za pi sów o moż li -
wo ści od by wa nia Wal nych Ze brań ROD tak że w dru gim
ter mi nie. Pan M. Wró blew ski, nic nie uj mu jąc na zwie zaj -
mo wa ne go sta no wi ska, po zwa la so bie pod wa żać orze cze -
nie są du po wszech ne go, któ ry ba da jąc Sta tut PZD 
w ra mach re je stra cji w KRS, nie do pa trzył się żad nych
nie zgod no ści w za kre sie obo wią zu ją ce go po rząd ku praw -
ne go i do te go, co war to pod kre ślić nie zgło sił do od by wa -
nia Wal nych Ze brań ROD w dru gim ter mi nie żad nych
za strze żeń. W ustach urzęd ni ka brzmi to dziw nie i bar dzo
symp to ma tycz nie!

Sza now ny Pa nie!
Czy się to, ko mu po do ba czy też nie to wła śnie mój

Zwią zek jest je dy ną w Pol sce tak licz ną or ga ni za cją spo -
łecz ną, sa mo rząd ną, po za rzą do wą i sa mo dziel ną. W mo -
im Związ ku nikt in ny oprócz nas dział kow ców -człon ków
PZD nie mo że de cy do wać o na szych spra wach w ra mach
obo wią zu ją cych nas prze pi sów.

Żad na me dial na awan tu ra nie ma żad ne go sen su ani nie
mo że być po wo dem czy ocze ki wa niem, że jed ność człon -
ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców w obro nie usta wy
zo sta nie roz bi ta!

Wła dze pu blicz ne cią gle nie mo gą, a bar dziej nie chcą
zro zu mieć, że Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych po sia da po par cie wy ra żo ne pod pi sa mi 619 tys.
OBY WA TE LI, któ rzy ze chcie li z wła snej i nie przy mu szo -
nej wo li wstą pić do PZD!

Ty mi pod pi sa mi mó wi my, że ta Usta wa speł nia na sze
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ocze ki wa nia i nie wi dzi my żad ne go po wo du ani uza sad -
nie nia by ją zmie niać!

Mo że ten głos lu du zo sta nie wresz cie usły sza ny, zro zu -
mia ny i za pa mię ta ny!

Z po wa ża niem
Czło nek zwy czaj ny Pol skie go Związ ku Dział kow ców

w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym w Gdy ni
/-/ mgr Bo gu sław Dą brow skiGdy nia, 29 stycz nia 2010 r.

Dział ko wiec z ROD „Sa dy An to niu kow skie” w Bia łym sto ku, Pa ni Ja dwi ga Sa woc ka

Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny „Rze czy po spo li tej”

Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Je stem dział kow cem od 1975 r., a więc już trzy dzie ści

pięć lat, sza nu ję ten Zwią zek, tę for mę pro wa dze nia ogro -
du dział ko we go i nie ży czę so bie, by kto kol wiek wy pi sy -
wał bzdu ry o mo im Związ ku. Tak sa mo my ślą też moi
są sie dzi dział ko wi. Dla peł niej sze go ob ra zu in for mu ję, że
ni gdy nie by łam ani nie je stem człon kiem któ re go kol wiek
or ga nu ogro do we go, a więc nie je stem za in te re so wa na
utrzy ma niem stoł ka. Na to miast uczest ni czę w do rocz nych
wal nych ze bra niach człon ków na sze go ogro du. Sa mi po -
dej mu je my de cy zje – uchwa ły, a re ali zu je Za rząd, o ile
zgod ne są one z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w Związ ku.
I bar dzo do brze, że są prze pi sy obo wią zu ją ce wszyst kich
dział kow ców w ogro dzie, bo ina czej by li by śmy zdez o -
rien to wa ni i pa no wa ła by anar chia, a tak jest po rzą dek.

Chciał by Pan, że by pra wie mi lion lu dzi w Związ ku wo -
dzi ła za nos kil ku na sto oso bo wa gru pa, tych co pi szą skar -
gi. Bo pew nie nie wie cie, co to są za lu dzie. Otóż są to
głów nie ci, co nie prze strze ga ją na szych prze pi sów, jak 
i ogól nie obo wią zu ją cych w na szym kra ju np. ci, któ rzy
za miast nor mal nych al ta nek, któ re ma ją wszy scy nor mal -
ni dział kow cy bu du ją nie mal że wil le, wy ko rzy stu jąc nas
i nasz Zwią zek i jesz cze na ska ku ją na Zwią zek, gdyż nie
po zwa la na ta kie bu dow nic two na grun tach przy dzie lo -
nych Związ ko wi w użyt ko wa nie. Przy tym oszu ku ją ca łe
pań stwo, nas wszyst kich, bo za dar mo do sta li w użyt ko -
wa nie grunt, na któ rym sta wia ją wil le, bez sto sow nych po -
zwo leń i do ku men ta cji. I uwa ża cie, że tak być po win no?
To je ste ście ta cy sa mi jak oni.

Prze ciw sta wia cie mi lio no wi dział kow ców kil ku na stu ta -
kich lu dzi, któ rym z róż nych wzglę dów prze szka dza
Zwią zek i chce cie wmó wić spo łe czeń stwu, że w Związ ku
nie ma de mo kra cji, bo wal ne ze bra nia od by wa ją się 
w II-gim ter mi nie. To po pro stu śmiesz ne i sa ty ryk mógł -
by z te go zro bić do bry skecz.

Pa nie Re dak to rze! 
Nie pi szę bez po śred nio do au tor ki Pa ni Re na ty Kru pa -

-Dą brow skiej, bo ona nic nie ro zu mie z te go, co na pi sa ła.
Nie ro zu mie co to jest wal ne ze bra nie i że zda rza się, że
nie ma kwo rum do od by cia ze bra nia w pierw szym ter mi -
nie. Wów czas nie moż na by by ło uchwa lić pla nu wy dat -
ków, pla nu in we sty cji, re mon tów, wy dat ków zwią za nych
z wy wo zem śmie ci, po bo rem wo dy i ener gią elek trycz ną.
Ogród był by spa ra li żo wa ny, z te go po wo du wpro wa dzo -
ny jest dru gi ter min, po zwa la ją cy ogro do wi nor mal nie
funk cjo no wać.

Je śli spoj rzy Pan sze rzej na Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, to doj rzy jak do brą ro lę speł nia dla tej uboż szej gru -
py spo łecz nej ja ką są eme ry ci, ren ci ści i bez ro bot ni. 
I trze ba za to chwa lić Zwią zek, że dba o nas, bo na sze pań -
stwo dba tyl ko o bo ga tych.

Z tych wzglę dów zo staw cie nas i Zwią zek w spo ko ju 
i nie pró buj cie zmie niać na si łę na szej usta wy, bo ona nam
od po wia da i w jej obro nie jak do tąd wy stą pi ło 620 tys.
dział kow ców.

/-/ Ja dwi ga Sa woc ka

Bia ły stok, 1 lu te go 2010 r.
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Ar ty ku ło wi „Dział kow cy skar żą się na wszech wła dzę
związ ku” w Pa na Dzien ni ku my sa mo rzą dow cy ogro dów
dział ko wych Bia łej Pod la skiej, Ra dzy nia, Par cze wa i Mię -
dzy rze ca po świę ci li śmy spo ro cza su. Po ru sza ny w nim
pro blem dru gie go ter mi nu ze brań w na szych ogro dach jak
uwa ża li śmy tak nie kon tro wer syj ny, na gle i nie ocze ki wa -
nie stał się przed mio tem za in te re so wa nia i wy wo łał po le -
mi kę. Wie lu z nas jest sta ły mi czy tel ni ka mi „Rzecz-
po spo li tej” nie rzad ko kształ to wa li śmy swo je po glą dy 
w opar ciu o za miesz cza ne w nim pu bli ka cje, gdyż wią za -
ły się one ze spra wa mi po li tycz nie czy spo łecz nie waż ny -
mi, aż tu na gle spra wa dru gie go ter mi nu ze brań 
w ogro dach dział ko wych uro sła do ran gi pro ble mu.

Dys ku tu jąc na ze bra niu or ga ni za cyj nym po świę co nym
przy go to wa niom do kam pa nii spra woz daw czo -wy bor czej
nie któ rzy z nas pro po no wa li zba ga te li zo wać in for ma cje
za war te w ar ty ku le, tłu ma cząc je go opra co wa nie po su chą
w ak tu al nej te ma ty ce ży cia spo łecz ne go kra ju. 

Prze wa ży ły jed nak gło sy, że by ło by to błęd ne ro zu mo -
wa nie, że za tą spra wą kry je się ja kiś głęb szy sens.

W koń cu, gdy przy po mnia no nam o zbież no ści oma wia -
ne go te ma tu z wy stą pie niem Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich do Mi ni stra In fra struk tu ry w tej że sa mej spra wie,
zro zu mie li śmy isto tę rze czy. Dla peł niej szej in for ma cji
mu si my do dać, iż zro bi ło się nam bar dzo przy kro.

Nie po dej rze wa li śmy, że nasz Dzien nik zo sta nie włą -
czo ny do wal ki pro wa dzo nej przez jed no z ugru po wań po -
li tycz nych z ogro da mi dział ko wy mi – or ga ni za cją o po nad
stu let niej tra dy cji. Zro zu mie li śmy też, że in ter wen cję 
w pra sie pod ję li nie dział kow cy, ale ci co pod szy wa ją się pod
nasz szyld, by jak są dzą, bo le śniej i sku tecz niej ude rzyć.

Dział kow cy pol scy swój sto su nek do ogro dów do swo -
je go Związ ku wy ra zi li już skła da jąc 600 ty się cy pod pi -
sów, któ ry mi ak cep to wa li rów nież pra wo, któ re re gu lu je
dzia łal ność na szej or ga ni za cji.

Pra gnie my za ak cen to wać, iż na na szych ze bra niach czy
przy in nej oka zji nikt z nas ni gdy nie kwe stio no wał for my
or ga ni za cyj nej na szych spo tkań w tym rów nież dru gie go
ter mi nu od by wa nia ze brań.

Nie zna my też or ga ni za cji spo łecz nej, spo śród ist nie ją -
cych w na szym kra ju na ze bra niach, któ rych by ła by peł -
na fre kwen cja człon kow ska. Sa mi uczest ni czy my czę sto
w ze bra niach spół dziel ni miesz ka nio wych, kół węd kar -
skich a na wet or ga ni za cji przy ko ściel nych i wie my, że 
w spo tka niach ta kich prze waż nie uczest ni czy 30–40%
człon ków. Po dob nie jest i w na szych ogro dach. Czy za -
tem błę dem by ło, że sta tut na sze go Związ ku uzbro jo no w
prze pi sy gwa ran tu ją ce praw ną waż ność de cy zji po dej mo -
wa nych w ta kich przy pad kach.

Tak prze cież by ło i jest od stu lat a więc od chwi li po -
wsta nia w Pol sce ogro dów dział ko wych i nikt ni gdy jak to
wy żej wska za li śmy, te go fak tu nie kwe stio no wał.

Jak do wie dzie li śmy się z wy stą pie nia Pa na Rzecz ni ka
do Mi ni stra In fra struk tu ry, że przed mio to wy za pis sta tu tu
jest wy so ce szko dli wy gdyż two rzy na wet wa run ki do po -
wsta wa nia nad użyć w na szych ogro dach. To stwier dze nie
uzna li śmy za ob ra ża ją ce nas i prze ciw ko ta kie mu po glą -
do wi pro te stu je my.

Gdy by Pan Rzecz nik wcze śniej skon tak to wał się cho -
ciaż by z jed nym sa mo rzą dem ogro do wym i po wziął fak -
tycz ną wie dzę o dział kow cach te go ogro du i opi nię dział-
kow ców co do za sad od by wa nia ze brań nie wąt pli wie nie
za pre zen to wał by tej przy krej dla nas opi nii.

Pa nie Re dak to rze! 
Je śli ze chce Pan przy wią zać wa gę do na sze go pi sma 

i za pre zen to wać w na stęp stwie rze czy wi sty po gląd 
w spra wie – na co li czy my i go to wi je ste śmy słu żyć in ny -
mi jesz cze da ny mi po twier dza ją cy mi na sze sta no wi sko  –
będzie my bar dzo wdzięcz ni.

Okrę go wy Za rząd w Lu bli nie, Peł no moc nik w Bia łej Pod la skiej 

Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li tej”

Pre zes ROD „Sto krot ka”
/-/ Sta ni sław Kru szew ski

Pre zes ROD „Re lax”
/-/ Ja nusz Su wa ła

Pre zes ROD „Tu li pan”
/-/ Wan da Ka rol czuk

Okrę go wy Za rząd PZD To ruń sko -Wło cław ski w To ru niu

Pan Pa weł Li sic ki
Re dak tor Na czel ny „Rzecz po spo li ta”

Bia ła Pod la ska, 3 lu te go 2010 r.

Z ogrom nym zdzi wie niem z na szej stro ny spo tkał się
ar ty kuł opu bli ko wa ny w dzien ni ku „Rzecz po spo li ta” 

w dniu 27 stycz nia 2010 ro ku za ty tu ło wa ny „Dział kow cy
skar żą się na wszech wła dzę związ ku”. Au tor ka Re na ta
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Kru pa-Dą brow ska su ge ru je ja ko by w Pol skim Związ ku
Dział kow ców pa nu je at mos fe ra wy pisz, wy ma luj z cza -
sów to ta li ta ry zmu.

Z tre ści te go ar ty ku łu wy snuć moż na wnio sek, że zo stał
on opu bli ko wa ny z gó ry za ło żo ną te zą o rze ko mym au to -
kra tycz nym trak to wa niu dział kow ców przez po cho dzą ce
z de mo kra tycz ne go wy bo ru kie row nic two PZD. Te za ta
nie zo sta ła jed nak w ża den spo sób udo wod nio na w oma -
wia nym ar ty ku le.

Rze czy wi stość na to miast zo sta ła do kład nie i bez nie do -
mó wień opi sa na w tre ści pi sma z dnia 28 stycz nia 2010 r.
L. dz. 789/10 wy sto so wa ne go do Pa na Re dak to ra przez
kie row nic two na szej or ga ni za cji. W peł ni po dzie la my sta -
no wi sko wy ra żo ne w tym pi śmie i wy ra ża my |prze ko na -
nie, że zgod nie z obo wią zu ją cym Pra wem Pra so wym
zo sta nie ono opu bli ko wa ne w dzien ni ku, któ re go re dak cją
Pan kie ru je, ja ko ar ty kuł sta no wią cy od po wiedź na ar ty kuł
Pa ni Re dak tor Re na ty Kru py-Dą brow skiej.

Za rząd OZ To ruń sko -Wło cław skie go PZD
Pre zes

/-/ Edward Śmi giel skiTo ruń, 3 lu te go 2010 r.

Okrę go wy Za rząd Ślą ski, De le ga tu ra Re jo no wa w Tar now skich Gó rach

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Dr Ja nusz Ko cha now ski
42-606 Tar now skie Gó ry

Po prze czy ta niu ar ty ku łu w Rzecz po spo li tej pt. „Dział -
kow cy skar żą się na wszech wła dze związ ku”. Je stem na -
praw dę zdzi wio ny iż Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie ma
po waż niej szych pro ble mów do roz wią za nia w za kre sie ła -
ma nia swo bód oby wa tel skich. Pew na gru pa tzw. „dział -
kow ców, któ rzy nie po tra fią funk cjo no wać w zor ga ni zo-
wa nej spo łecz no ści, gdzie obo wią zu ją prze pi sy za war te 
w re gu la mi nie ROD i sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców, któ ry zo stał spraw dzo ny i za re je stro wa ny przez Sąd”.

Każ dy dział ko wiec ma pra wo brać udział w wal nych ze -
bra niach i jest po wia do mio ny na 14 dni przed ze bra niem.
Ze bra nia od by wa ją się w so bo ty i kto tyl ko z dział kow -
ców chce mo że brać udział. Dru gi ter min da ne go wal ne -
go ze bra nia jest ko niecz ny i spraw dzo ny. Jakby nie by ło

te go dru gie go ter mi nu, więk szość ze brań nie od by ła by się.
ROD nie funk cjo no wa ło by i nie po no si ło by kosz tów zwo -
ła nia w na stęp nym ter mi nie. Tak jak ROD szcze gó ło wo
roz li cza ją się z każ dej zło tów ki to zbęd ne wy dat ki są nie
wska za ne. In ne or ga ni za cje ma ją na ta kich sa mych za sa -
dach ze bra nia i w dru gim ter mi nie.

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich ma obo wią zek dbać 
o do bro oby wa te li RP w szcze gól no ści pro szę o po moc
eme ry tom, któ rym bra ku je na opła ty i le kar stwa, i god ne
ży cie w RP.

I w tej spra wie bym wi dział du że za an ga żo wa nie Rzecz -
ni ku Praw Oby wa tel skich. Praw dzi wi Dział kow cy po tra -
fią za dbać o swo je pra wa i funk cjo no wa nie w swej zor -
ga ni zo wa nej spo łecz no ści.

Z po wa ża niem
Kie row nik Biu ra

De le ga tu ry Re jo no wej w Tar now skich Gó rach 
/-/ Piotr Mio du szew skiTar now skie Gó ry, 4 lu te go 2010 r.

ROD im. J. Wie czor ka w Pie ka rach Ślą skich

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
Dr Ja nusz Ko cha now ski

Czy Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie ma po waż niej -
szych pro ble mów do roz wią za nia w za kre sie ła ma nia swo -

bód oby wa tel skich, niż uża la nie się pew nej gru py tzw.
„dział kow ców”.

Do ty czy ar ty ku łu za miesz czo ne go w Rzecz po spo li tej pt. „Dział kow cy skar żą się na wszech wła dze 
Związ ku” a tak że wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich do Mi ni stra In fra struk tu ry.
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Ja ko Pre zes czte ry stu dział ko we go ROD z du żym do -
świad cze niem, je stem prze ko na ny iż dru gi ter min wal ne go
ze bra nia jest ko niecz ny dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
ROD Sta tut PZD jest do bry i w cza sie re je stro wa nia go 
w Są dzie nie by ło wnio sków z po praw ka mi.

Py tam się kto by po no sił kosz ty na zwo ła nie na stęp nych
ze brań, bo cięż ko jest aby na pierw sze ze bra nie przy szło
50% dział kow ców.

Czy gdy w wy bo rach do par la men tu i sa mo rzą do wych
fre kwen cja jest du żo po ni żej 50%, czy te wy bo ry są waż -
ne? Każ dy z oby wa te li ma pra wa iść na wy bo ry i dla cze -
go nie idą?

Po wia do mie nia dla każ de go dział kow ca zgod nie ze sta -
tu sem PZD i pra wem, wy sy ła my 14 dni przed ze bra niem
i każ dy dział ko wiec, któ ry chce przyjść na ze bra nie mo że
so bie za pla no wać. Owe ze bra nia na na szym ROD za wsze

są w so bo ty w go dzi nach po po łu dnio wych. Gdy w ro ku
2005 wy sła ne za wia do mie nia na wal ne ze bra nia by ły 20
dni przed wal nym ze bra niem, dział kow cy o ter mi nie i ze -
bra niu po pro stu za po mi na li, bo za wia do mie nie by ły zbyt
wcze śnie wy sła ne  – z re la cji z dział kow ca mi.

Ja ko mój Rzecz nik Praw Oby wa tel skich ma Pan obo -
wią zek stać w obro nie mo ich spraw bez po my łek i dzię ki
Pa ni Mi ni ster Zdro wia w tej chwi li ży ję. Gdy by do szło do
za ku pie nia przez rząd szcze pio nek prze ciw „świń skiej
gry pie”, to po za szcze pie niu miał bym pro ble my ze zdro -
wiem, jak to się dzia ło w in nych kra jach. I ta kiej po mo cy
od Pa na nie chcę.

Pro szę aby Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie po peł niał
ta kich błę dów.

Bo dział kow cy w swo ich struk tu rach na praw dę bar dzo
do brze da ją ra dę i nie po trze bu ją po mo cy.

Z po wa ża niem

Pre zes ROD im. J. Wie czor ka w Pie ka rach Ślą skich
/-/ Piotr Mio du szew skiPie ka ry Ślą skie, 4 lu te go 2010 r.

Ze bra nie ak ty wu ogro dów chełm skich, kra sno staw skich i wło daw skich w Chełm nie

Pa ni Re dak tor
Re na ta Kru pa Dą brow ska
„Rzecz po spo li ta”
War sza wa

Nie by ło w pla nie na sze go przed wy bor cze go ze bra nia
ak ty wu ogro dów chełm skich, kra sno staw skich i wło daw -
skich oma wia nie Pa ni ar ty ku łu za miesz czo ne go w „Rzecz-
po spo li tej” w dniu 27 stycz nia 2010 ro ku. Ale to on
zdo mi no wał na szą dys ku sję. Z ol brzy mim zdzi wie niem 
i za sko cze niem przy ję li śmy je go treść do wia do mo ści.
Jak że bo wiem ina czej re ago wać na in for ma cję pra so wą 
w spra wie, któ ra ni gdy na na szych ze bra niach czy na wet
w co dzien nej wy mia nie po glą dów po mię dzy dział kow ca -
mi nie by ła po ru sza na. Nikt bo wiem za pi su sta tu tu PZD 
o dru gim ter mi nie od by wa nia ze brań nie kwe stio no wał.
Tak w na szej or ga ni za cji by ło za wsze, a Zwią zek nasz li -
czy so bie 100 lat.

Wie my też to do brze, że i w in nych or ga ni za cjach spo -
łecz nych ist nie je iden tycz na for mu ła od by wa nia waż nych
ze brań spra woz daw czych czy spra woz daw czo wy bor czych.

Je śli tak to nic dziw ne go, że dys ku tan ci na sze go spo tka -
nia py ta li, co jest przy czy ną opi sa ne go w pra sie te ma tu 
i dla cze go tyl ko w związ ku dział kow ców ten pro blem ze -
brań zo stał wy wo ła ny? Nie moż na by ło zna leźć lo gicz nej
od po wie dzi. Do pie ro, gdy usły sze li śmy in for ma cję, że z
pro ble mem tym wy stą pił Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
do Mi ni stra In fra struk tu ry, dys ku sja na sza zmie ni ła tor
roz wa żań. Kry tycz nie, a na wet bar dzo kry tycz nie oce ni li -

śmy sta no wi sko Pa na Rzecz ni ka zwłasz cza, że w spra wie
tej nie za się gnął przy sło wio we go „ję zy ka” roz ma wia jąc 
z na szym Związ kiem. Ro zu mie my sa mo po czu cie Pa na
Rzecz ni ka po „wpad ce” z wy to czo ną woj ną Pa ni Mi ni ster
Re sor tu Zdro wia jak i w in nych nie ak cep to wa nych przez
spo łe czeń stwo spra wach. Stąd też w po szu ki wa niu spek -
ta ku lar ne go suk ce su za jął się spra wą ze brań w ogro dach
dział ko wych i to strze la jąc z „gru bej ru ry”, a mia no wi cie
iż za pis o na szym sta tu cie jest za pi sem kry mi no gen nym.

Te go sfor mu ło wa nia na wet wy ka zu jąc wie le chę ci je go
zro zu mie nia nie moż na od czy tać ze zro zu mie niem. Są dzi -
li śmy, że in sty tu cja Rzecz ni ka w pań stwie pol skim ma słu -
żyć waż nym spra wom pań stwo wym ale ten po gląd trud no
zde rzyć z fak tem za skar że nia dru gie go ter mi nu ze brań 
w ogro dach dział ko wych.

Przed sta wia nie te go pro ble mu ja ko źró dła moż li wych
nie pra wi dło wo ści i nad użyć jest na szym zda niem zwy -
kłym ab sur dem.

Uwa ża my, że pi smo skie ro wa ne przez Pa na do Mi ni stra
In fra struk tu ry jest na gon ką na Zwią zek i na ruch ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce, a szcze gól nie na sze zdzi wie -
nie bu dzi fakt wy stą pie nia prze ciw ko Związ ko wi or ga nu
po wo ła ne go do ochro ny wol no ści i praw kon sty tu cyj nych.

Ostat nie la ta dzia łal no ści PZD to cią gła wal ka o ist nie -
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nie w Pol sce ogro dów dział ko wych. Ni ko go nie trze ba
prze ko ny wać, iż jest to or ga ni za cja waż na i po trzeb na
zwłasz cza lu dziom star szym. W ca łej Eu ro pie ogro dy
dział ko we roz wi ja ją się i po wsta ją pod tro skli wą opie ką
władz pań stwo wych czy sa mo rzą do wych. W Pol sce 
w prze ci wień stwie, nie któ rzy po li ty cy upa trzy li so bie za
cel dzia łal no ści wal kę z dział kow ca mi i z ogro da mi. Ma ją
w tym z pew no ścią ja kiś ukry ty cel. 

To przy kre, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich wpi sał się
w nurt tej dzia łal no ści i na za koń cze nie swo jej mi sji
chciał by po chwa lić się cho ciaż by jed nym suk ce sem. Wy -
ra ża my prze ko na nie, iż pa ni Re dak tor a tak że ca ły ze spół
ko le gium Re dak cyj ne go od nie sie się ze zro zu mie niem do
na sze go wy stą pie nia i Pa ni Ga ze ta ni gdy nie sta nie prze -
ciw ko pol skim ogro dom dzia ło wym.

Prze ka zu je my wy ra zy sza cun ku i po wa ża nia

Za uczest ni ków ze bra nia
/-/ 29 pod pi sów

Chełm, 4 lu te go 2010 r.

Pre zy dium KR PZD w dniu 10 grud nia 2009 r., po za -
po zna niu się ze wszyst ki mi dzia ła nia mi w kra ju do ty czą -
cy mi ogro dów, Związ ku i usta wy o ROD, a szcze gól nie
pu bli ka cja mi pra so wy mi z róż nych re jo nów kra ju, kon -
tro la mi pro wa dzo ny mi przez Naj wyż szą Izbę Kon tro li na
te mat ogro dów dział ko wych i Po wia to wych In spek to rów
Nad zo ru Bu dow la ne go, z re la cja mi ze spo tkań ak ty wu
związ ko we go z po sła mi i wy stą pie nia mi po słów na po sie -
dze niach or ga nów Związ ku, a tak że z in dy wi du al ny mi
wy stą pie nia mi do są dów oraz ak tyw no ścią nie któ rych sto -
wa rzy szeń dział ko wych, stoi na sta no wi sku, że dzia ła nia
te są ce lo we i sta no wią przy go to wa nie i uza sad nie nie dla
zmian usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Pre zes Związ ku w dniu 1 grud nia br. wy stą pił z py ta -
niem do Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men tar ne go Plat -
for my Oby wa tel skiej oraz do Mi ni stra In fra struk tu ry, czy
pro wa dzo ne są pra ce nad na szą usta wą.

Do dnia dzi siej sze go brak od po wie dzi.
Sy tu acja ma cha rak ter roz wo jo wy, a do ak ty wu Związ -

ku do cie ra ją in for ma cje o pro wa dzo nych pra cach nad
usta wą o ROD w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry, a tak że 
o po wo ła niu w Klu bie Par la men tar nym PO ze spo łu, któ -
re go za da niem jest opra co wa nie zmian do usta wy o ROD
do 15 stycz nia 2010 r. Pre zy dium KR uwa ża, że wszyst -
kie in for ma cje ukła da ją się w lo gicz ną ca łość i da ją pod -
sta wy do wy snu cia wnio sku, że ta kie pra ce ma ją miej sce.

Zwią zek uzy skał za pew nie nie, zwłasz cza od Klu bu Par -
la men tar ne go Plat for my Oby wa tel skiej, że wszel kie pra -

ce nad na szą usta wą bę dą kon sul to wa ne ze Związ kiem.
Jest oczy wi ste, że wie dza i do świad cze nie Związ ku 
w spra wie ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych 
w Pol sce jest kom plet na, peł na i wy ni ka z do świad czeń
po nad 110 let niej hi sto rii ist nie nia i roz wo ju ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w na szym kra ju. W Pol sce nie ma
dru gie go pod mio tu praw ne go, któ ry mógł by rów nać się
wie dzą i do świad cze niem z PZD w tej spra wie.

Je że li kon sul ta cje mia ły by być udzia łem przed sta wi cie -
li Związ ku w pra cach po opra co wa niu pro jek tu, to uzna -
je my, że pol scy dział kow cy zo sta li po zba wie ni wpły wu
na swo ją przy szłość i pra wa de cy do wa nia o swo im lo sie.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oce nia te dzia ła nia kry -
tycz nie i zwra ca się do wszyst kich dział kow ców i struk tur
Związ ku o wy ra że nie w spra wie usta wy o ROD, ogro dów
i Związ ku swo je go zda nia i sta no wi ska.

Pre zy dium KR PZD pod ję ło na stę pu ją ce dzia ła nia:
• pro wa dzi roz po zna nie sy tu acji we współ pra cy z okrę -

ga mi i wie lu ogro da mi,
• pro wa dzi w tej spra wie dys ku sję na fo rum Kra jo wej

Ra dy, Pre zy dium KR i na ra dach ak ty wu,
• wy stą pi ło do Mi ni stra In fra struk tu ry i Prze wod ni czą -

ce go Klu bu Par la men tar ne go PO z proś bą o in for ma cję na
ten te mat,

• wy stą pi ło do wszyst kich okrę gów z po le ce niem pod -
ję cia prac nad osta tecz nym usta le niem sta nu praw ne go
wszyst kich grun tów bę dą cych w użyt ko wa niu ROD,

• opra co wa ło ana li zę kon sty tu cyj no ści usta wy o ROD,

IV. PREZYDIUM KR OCENIA SYTUACJ¢ ZWIÑZKU

1. Ocena Prezydium KR PZD

O C E N A
AKTUALNEJ SYTUACJI ZWIĄZKU

I WYNIKAJĄCE STĄD ZADANIA DLA JEGO STRUKTUR
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• uzna ło za wska za ne zgło sze nie in ter pe la cji w Sej mie
przez po słów zna ją cych sy tu ację usta wy o ROD,

• zwró ci ło się do okrę gów o prze pro wa dze nie roz mów
z po sła mi i se na to ra mi ce lem wy ja śnie nia tej sy tu acji,

• zwięk szy ło ak tyw ność pu bli cy stycz ną w „dział kow -
cu”, Biu le ty nie i na stro nie in ter ne to wej KR. Po nad to
zwró ci ło się do okrę gów o zwięk sze nie ak tyw no ści na
swo ich stro nach in ter ne to wych, a do po zo sta łych o za ło -
że nie tych stron,

• pod ję ło wie le nad zwy czaj nych dzia łań ce lem wy ja -
śnie nia tej sy tu acji i obro ny usta wy i Związ ku.

Te mat wy stą pił rów nież pod czas ob rad XIII po sie dze nia
Kra jo wej Ra dy w dniu 26 li sto pa da br. za rów no w re fe ra -
cie, jak i wy stą pie niach dys ku tan tów.

Ma jąc to wszyst ko na uwa dze Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy PZD, w wy ni ku sze ro kiej dys ku sji uzna ło za ko niecz ne:

1. Prze pro wa dze nie spo tkań z po sła mi i se na to ra mi
przez pre zy dia OZ we wszyst kich okrę gach.

2. Przed sta wie nie sy tu acji Związ ku w opar ciu o in for -
ma cję od no szą cą się do wła sne go okrę gu na po sie dze -
niach pre zy dium OZ, ple nar ne go po sie dze nia OZ 
i wszel kich na ra dach or ga ni zo wa nych przez okręg.

3. Po wo ła nie przez pre zy dium OZ wła sne go ze spo łu,
któ re go ce lem jest mo ni to ro wa nie sy tu acji w okrę gu, oce -
nia nie sy tu acji, pla no wa nie dzia łań, opra co wy wa nie ma -
te ria łów pu bli cy stycz nych.

4. Or ga ni zo wa nie sze ro kich na rad z ak ty wem ogro do -
wym, na któ rych na le ży po in for mo wać o roz wi ja ją cej się
sy tu acji.

5. Wy stą pić do Sej mu, klu bów i po słów z za py ta niem
w spra wie prac nad usta wą o ROD.

6. Zin ten sy fi ko wać ko mu ni ka cję in for ma cyj ną we -
wnątrz Związ ku po mię dzy wszyst ki mi struk tu ra mi PZD.

7. Wy pra co wać, w opar ciu o sy tu ację we wła snym okrę -
gu, wła sne me to dy dzia ła nia.

8. Roz wi nąć sze ro ką współ pra cę z me dia mi przed sta -
wia jąc pro ble my ogro dów dział ko wych oraz wa run ki ko -
niecz ne dla ich ist nie nia i roz wo ju.

Pre zy dium KR uwa ża, że ko niecz ne jest zin ten sy fi ko -
wa nie współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial nym. Po nad to,
w związ ku ze zbli ża ją cy mi się w przy szłym ro ku wy bo ra -
mi sa mo rzą do wy mi, ko niecz nym jest opra co wa nie za sad
współ pra cy z sa mo rzą dem z tej oka zji, a tak że za pre zen -
to wa nie Związ ku w wy bo rach sa mo rzą do wych.

Pre zy dium KR uzna je, że wy bo ry sa mo rzą do we są wy -
da rze niem ma ją cym naj więk sze zna cze nie dla ro dzin
dział ko wych, dla te go też nie zbęd ny jest ak tyw ny udział
w tych wy bo rach wszyst kich struk tur Związ ku i wszyst -
kich dział kow ców. Pre zen tu jąc sta no wi sko Związ ku i za -
da nia, któ re wy ni ka ją z obec nej sy tu acji na le ży z ca łą
sta now czo ścią przy wo łać wy da rze nia ma ją ce pod sta wo we
zna cze nie dla po sta wy Związ ku w tej spra wie.

Po pierw sze – 620 ty się cy człon ków Związ ku pod pi sa -
ło się w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych opo wia da jąc się w ten spo sób za war to ścia mi
za pi sów tej usta wy dla dział kow ców i ogro dów, a tak że
nie na ru szal no ścią usta wy.

Po dru gie – I Kon gres PZD, któ ry ob ra do wał 14 lip ca
2009 r. w War sza wie dał jed no znacz ny wy raz po glą dom
dział kow ców na zna cze nie usta wy o ROD dla dział kow -
ców i ogro dów, ist nie nie Związ ku ja ko je dy ne go re pre -
zen tan ta dział kow ców w Pol sce, a tak że był wy ra zem si ły
i jed no ści dział kow ców zor ga ni zo wa nych w PZD.

Oby dwa te wy da rze nia są wy znacz ni kiem dzia łań struk -
tur Związ ku, gdyż wy ra ża ją po wszech ną wo lę dział kow -
ców

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

War sza wa, dnia 10 grud nia 2009 r.

2. Stanowiska Okr´gowych Zarzàdów

Okrę go we go Za rzą du PZD w Ka li szu

STA NO WI SKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Ka li szu

z dnia 9 grud nia 2009 ro ku

Okrę go wy Za rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w Ka li szu re pre zen tu ją cy kil ka dzie siąt ty się cy ro dzi n
dział ko wych z Wiel ko pol ski Po łu dnio wo-Wschod niej ob -
ra du ją cy w dniu dzi siej szym w Ka li szu jest głę bo ko za -
nie po ko jo ny in for ma cja mi, iż je den z sze ściu no wo
po wo ła nych ze spo łów pro ble mo wych w Sej mie, ma za

za da nie stwo rze nie no we go pro jek tu usta wy lub no we li za -
cję uchwa lo nej przez Sejm RP 8 lip ca 2005 ro ku do brze
funk cjo nu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. We dług po sia da nych in for ma cji z prac ze spo łów
nie któ re ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją być zwró co ne
by łym wła ści cie lom lub za kła dom pra cy wno szą cym rosz -
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cze nia do ist nie ją cych ogro dów, a ogro dy po sia da ją ce nie -
ure gu lo wa ny stan praw ny, w więk szo ści z wi ny władz ad -
mi ni stra cyj nych i sa mo rzą do wych, któ re nie są
prze wi dzia ne w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go pod ogro dy dział ko we, ma ją być od da ne gmi nom.

Dział kow cy z Wiel ko pol ski po łu dnio wej są obu rze ni ta -
ki mi dzia ła nia mi, szcze gól nie po za pew nie niach po słów 
i se na to rów uczest ni czą cych w I Kon gre sie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców od by tym w dniu 14 lip ca 2009  r. 
w Sa li Kon gre so wej Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie.

I Kon gres PZD, w któ rym uczest ni czy ło kil ku dzie się -
ciu po słów i se na to rów, a tak że licz na gru pa sa mo rzą dow -
ców z ca łej Pol ski, w tym peł nią cy funk cję prze wo-
d ni czą ce go Związ ku Miast Pol skich Pre zy dent Mia sta Po -
zna nia Pan Ry szard Gro bel ny, był po świę co ny naj waż -
niej szym kwe stiom do ty czą cym ru chu dział ko we go 
w Pol sce i w Eu ro pie. Uczest ni czą cy w ob ra dach go ście
za pew nia li o swym po par ciu dla dział kow ców i obo wią -
zu ją cych prze pi sów praw nych do ty czą cych ogrod nic twa

dział ko we go w Pol sce i do brze funk cjo nu ją cej usta wy 
z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Swo je zde cy do wa ne sta no wi sko wy ra zi li w dniu 16 lip ca
2009 r. w Sej mie RP, od rzu ca jąc w pierw szym czy ta niu
pro jekt Klu bu PiS za kła da ją cy li kwi da cję Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Do cho dzą ce do nas no we in for ma cje o pra cach le gi sla -
cyj nych w spra wie ogro dów dział ko wych i zmia nie usta -
wy z 8 lip ca 2005 ro ku obu rza ją i bul wer su ją dział-
kow ców, gdyż zno wu, mi mo za pew nień, zmie nia się prze -
pi sy praw ne bez udzia łu sa mych za in te re so wa nych. Dzia -
ła nia ta kie do pro wa dzą do dez in te gra cji pol skie go ru chu
dział ko we go, któ ry dzię ki swo jej jed no ści od pie ra ko lej -
ne ata ki ma ją ce na ce lu prze ję cie grun tów za ję tych przez
ogro dy dział ko we

Do ma ga my się od Pań Po sła nek i Pa nów Po słów aby
nie two rzo no no we go pra wa do ty czą ce go ogrod nic twa
dział ko we go bez udzia łu dział kow ców któ rych w ca łej
Pol sce jest ogrom na rze sza mi lio na ro dzin.

Okrę go wy Za rząd To ruń sko -Wło cław ski PZD w To ru niu

W dniu dzi siej szym gro no człon ków Pre zy dium OZ
PZD w To ru niu do ko na ło wni kli wej oce ny sy tu acji spo -
łecz no - po li tycz nej w na szym okrę gu w kon tek ście pi sma
Kra jo wej Ra dy PZD L. Dz. 8739/09 z dnia 31.12.2009 r.
oraz pi sma Mi ni stra In fra struk tu ry Nr ML -6b -025-l/09 
z dnia 23.12.2009 r. Przy ję te zo sta ły po niż sze usta le nia:
pod trzy mu je my sta no wi sko za war te w pi śmie znak
PZD/93/2000 z dnia 13.01.2010 r. za wie ra ją ce pro po zy cje
dzia łań spo łecz no - po li tycz nych na naj bliż szy okres. Po -
nad to stwier dza my:

1. W związ ku z ope ra tyw ną i pręż ną dzia łal no ścią ak ty -
wu OZ PZD nie stwier dza my obec no ści in nych struk tur 
w ogro dach dział ko wych.

2. Oce nia jąc do tych cza so wą współ pra cę z lo kal ny mi sa -
mo rzą da mi stwier dza my, że wła dze te są przy chyl ne na -
szej or ga ni za cji i nie spo tka li śmy się z od mo wą współ-
pra cy na każ dym szcze blu sa mo rzą do wym.

3. Lo kal ne me dia co raz czę ściej po ru sza ją pro ble my
ogrod nic twa dział ko we go kon tak tu jąc się bez po śred nio 
z Pre ze sem OZ PZD i nie po szu ku ją in nych źró deł in for -
ma cji.

4. Dnia 4 stycz nia 2010 r. wi ce pre zes OZ PZD Zdzi sław
Lem par ty spo tkał się z po słem PO Ja nu szem Dzię cio łem,
któ ry zde cy do wa nie oświad czył, że PO nie po dej mu je
żad nych dzia łań le gi sla cyj nych zmie rza ją cych do zmia ny
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Po seł Ja nusz
Dzię cioł oświad czył to po uprze dze niu spo tka nia z Prze -
wod ni czą cym Klu bu Par la men tar ne go PO oraz w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry.

5. Po nad to do ko na li śmy oce ny sta nu przy go to wań do
od by cia kam pa nii spra woz daw czo – wy bor czej w ogro -
dach zgru po wa nych w na szym OZ. Te ren okrę gu po dzie -
lo no na 4 re jo ny: To ruń, Gru dziądz, Chełm no, Wło cła wek.
Dla każ de go ogro du wy zna czo no opie ku na. Oso by te są
prze szko lo ne i przy go to wa ne do ob słu gi ze brań w ogro -
dach. Każ de mu opie ku no wi do ob słu gi wal nych ze brań
przy dzie lo no śred nio 5 ogro dów. Ak tu al nie od by wa ją się
spo tka nia opie ku nów z pre ze sa mi przy dzie lo nych im
ROD, na któ rych oma wia się or ga ni za cyj ne aspek ty ze -
brań oraz usta la ne są ter mi ny od by cia wal nych ze brań w
przy dzie lo nych ogro dach. Oce nia jąc prze bieg przy go to -
wań uwa ża my, że są one pra wi dło wo pro wa dzo ne.

Pre zes
/-/ Edward Śmi giel ski

Wi ce pre zes
/-/ Zdzi sław Lem par ty

Czło nek Pre zy dium OZ PZD
/-/ Grze gorz Ku czo ra

Czło nek Pre zy dium OZ PZD
/-/ Ry szard Do rau

Sekretarz
/-/ Jerzy Kubasiński

Wiceprezes
/-/ Roman Filipiak

Prezes
/-/ Jerzy Wdowczyk
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku!
W dniu 14 lip ca 2009 ro ku od był się w War sza wie I -szy

w hi sto rii Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców, 
w któ rym udział wzię ło po nad 2 600 de le ga tów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych z ca łej Pol ski, a tak że 300
przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych, po słów, se na to rów
re pre zen tu ją cych wszyst kie opcje po li tycz ne, za wy jąt -
kiem Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Kon gres był wy ra zem ro li mi lio na dział kow ców 
w obro nie na szych praw za gwa ran to wa nych w usta wie 
z 8 lip ca 2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Kon gres PZD wy ra ził sta no wi sko dział kow ców, któ rych
re pre zen tan ci oraz za pro sze ni go ście, w wy stą pie niach
swo ich wy ra zi li sta no wi sko w spra wie pro jek tu usta wy
PiS o ogro dach dział ko wych, któ ry osta tecz nie zo stał od -
rzu co ny przez Sejm RP, co zna la zło po wszech ne uzna nie
pol skich dział kow ców.

Li czy li śmy, że od rzu ce nie przez Sejm RP pro jek tu usta -
wy PiS po ło ży ło kres za ku som wo kół ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce i ro ko wa ło spo koj ną pra cę i wy po -
czy nek na wy ko rzy sty wa nych dział kach w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

Ob ra du ją cy w dniu 4 grud nia 2009 ro ku Okrę go wy Za -
rząd Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Gdań sku, re pre -

zen tu ją cy po nad 53 tys. dział kow ców, użyt ku ją cych dział -
ki w 247 ogro dach z du żym nie po ko jem przy jął do cie ra -
ją ce sy gna ły o pró bach pod ję tych przez nie któ rych po słów
obec ne go Sej mu RP usi łu ją cych zmie nić za pi sy usta wy z
dnia 8 lip ca 2005 r., na nie ko rzyść dział kow ców.

Sto imy na sta no wi sku, że dzia ła nia te są nie po ko ją ce 
i go dzą w do bro ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, któ -
re jak to za pew nia li Po sło wie i Se na to ro wie w swo ich wy -
stą pie niach na I -szym Kon gre sie PZD, mia ło roz wi jać się
w opar ciu o obo wią zu ją cą usta wę o ROD i li czyć na przy -
chyl ność władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych.

Zwra ca my się w związ ku z tym do Pa na Mar szał ka Sej -
mu RP o sta now cze za ję cie ne ga tyw ne go sta no wi ska i nie -
do pusz cza nie do ja kiej kol wiek zmia ny na szej usta wy 
o ROD, któ ra jest po wszech nie ak cep to wa na przez mi lio -
no wą rze szę pol skich dział kow ców i ich sym pa ty ków, któ -
rzy ma ją na dzie ję, że nie doj dzie do za gro że nia w tym
Sej mie dla ogrod nic twa dział ko we go i ja kiej kol wiek
zmia ny na szej usta wy.

Dział kow cy któ rych re pre zen tu je my li czą, że Pan Mar -
sza łek nie do pu ści do ja kiej kol wiek pró by zmian usta wy
z 8 lip ca 2005 r oraz nie do pu ści aby de cy do wa no o ist nie -
niu Związ ku bez kon sul ta cji z użyt kow ni ka mi dzia łek któ -
rych in te res re pre zen tu je my.

Okrę go wy Za rząd PZD w Gdań sku

STA NO WI SKO
Człon ków Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku

z dnia 4.12 2009 r.

Gdańsk, 7 grud nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Cze sław Smo czyń ski

V -ce Pre zes
/-/ Jan Da wi do wicz

Se kre tarz
/-/ Wal de mar Le wan dow ski

V. STOWARZYSZENIA

1. Koniec Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych Region w PrzemyÊlu

W dniu 23.06.2003 r. zo sta ło za re je stro wa ne w Kra jo -
wym Re je strze Są do wym Sto wa rzy sze nie Ogro dów Dział -
ko wych Re gion w Prze my ślu. Do Sto wa rzy sze nia przys -
tą pi li pre ze si i człon ko wie za rzą dów 6 ogro dów dział ko -
wych z Prze my śla, jed ne go z Sie nia wy i jed ne go z Ja ro sła -

wia, zry wa jąc współ pra cą ze Związ kiem. Dzia łal ność te go
sto wa rzy sze nia na grun cie i ma jąt ku PZD by ła od po cząt -
ku bez praw na, bo wiem zgod nie z usta wą o ROD (wcze -
śniej o POD) ca ła in fra struk tu ra ogro do wa jest wła sno ścią
PZD i tyl ko PZD ma ty tuł praw ny do grun tu, na któ rym
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znaj du ją się te ogro dy. W prak ty ce dzia łal ność sto wa rzy -
sze nia spro wa dza ła się wy łącz nie do ko rzy sta nia z upraw -
nień, bo wiem PZD na dal wy ko ny wał obo wiąz ki praw ne 
w sto sun ku do tych ogro dów. Po wej ściu w ży cie usta wy 
o ROD OZ Pod kar pac ki po in for mo wał sa mo rzą dy Prze -
my śla, Sie nia wy i Ja ro sła wia o funk cjo no wa niu na ich te -
re nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ro zu mie niu tej
usta wy – wy ko nu jąc tym sa mym art. 42 ust. 1 usta wy 
o ROD. Co ro ku Zwią zek skła dał de kla ra cje po dat ko we 
i wnio ski o zwol nie nie z po dat ku, bo wiem gdy by te go nie
zro bił skut ki ob cią że nia po dat ka mi od czu li by przede
wszyst kim dział kow cy. Tak że obo wiąz ki w za kre sie sta nu
praw ne go grun tów Zwią zek wy peł niał, aby ewen tu al ne
skut ki nie ob cią ża ły dział kow ców z tych ogro dów. Spra wy
te pro wa dzo ne by ły z peł nym prze ko na niem, bo wiem dla
PZD naj waż niej szy jest in te res dział kow ców i te mu pod -
po rząd ko wa ne są wszyst kie dzia ła nia struk tur Związ ku. 

Przez ca ły czas swe go ist nie nia Sto wa rzy sze nie pro wa -
dzi ło dzia ła nia prze ciw ko Pol skie mu Związ ko wi Dział -
kow ców, wy stę pu jąc m.in. na ła mach lo kal nej pra sy
prze my skiej w spra wie zmia ny usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Sto wa rzy sze nie na wią za ło ści słą
współ pra cę z po sła mi Pra wa i Spra wie dli wo ści i po pie ra -
ło zło żo ny w mar cu 2009 ro ku w Sej mie pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych au tor stwa te goż ugru po wa nia.

Pro wa dzo ne kon se kwent nie od 2007 ro ku dzia ła nia za -
rów no przez Pre zy dium OZ Pod kar pac kie go, jak i De le ga -
tu rę Re jo no wą OZP w Prze my ślu, do pro wa dzi ły do
prze ko na nia wszyst kich pre ze sów za rzą dów tych ogro dów
o ko rzy ściach, ja kie nie sie ze so bą przy na leż ność do Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Nie wąt pli wie przy czy ni ło
się do te go rów nież czy sto ra chun ko we ze sta wie nie wy so -
ko ści opłat ja kie po no szą człon ko wie PZD z wy so ko ścią
sta wek czyn szów dzier żaw nych od grun tów, po bie ra nych

przez Gmi nę Mia sto Prze myśl. Już w 2008 ro ku nie któ re
prze my skie ogro dy na wią za ły kon tak ty z De le ga tu rą Re jo -
no wą w Prze my ślu i za bie ga ły o zor ga ni zo wa nie szer szych
spo tkań z Pre ze sem OZ Pod kar pac kie go na te re nie wła -
snych ogro dów. Do ta kich spo tkań do cho dzi ło przez ca ły
ubie gły rok. W 2009 ro ku osta tecz nie za rzą dy wszyst kich
sze ściu ogro dów prze my skich i jed ne go sie niaw skie go
prze ka za ły do De le ga tu ry Re jo no wej w Prze my ślu ak tu al -
ne wy ka zy dział kow ców oraz wiel kość użyt ko wa ne go are -
ału. Ure gu lo wa ły tak że czę ścio wo za le gło ści z ty tu łu
skład ki człon kow skiej. Pre ze si za rzą dów tych ogro dów
wzię li ak tyw ny udział w na ra dzie pre ze sów ROD z re gio -
nu prze my skie go i kon ty nu ują współ pra cę z Okrę go wym
Za rzą dem Pod kar pac kim PZD oraz De le ga tu rą Re jo no wą
OZP w Prze my ślu. 

Nie ste ty, po zo stał je den ogród dział ko wy „Zdro wie” w Ja -
ro sła wiu, któ ry nie utrzy mu je kon tak tów z OZP. Za rząd te -
go ogro du, po mi mo licz nych prób po dej mo wa nych przez
Okrę go wy Za rząd, nie po dej mu je współ pra cy ze struk tu ra -
mi Związ ku po zo sta wia jąc dział kow ców te go ROD bez
opie ki ze stro ny or ga nów PZD. Spra wa te go ogro du po zo -
sta je za tem na dal do za ła twie nia w ro ku bie żą cym. 

Kon klu du jąc, moż na po wie dzieć, że w 2009 ro ku de fi -
ni tyw nie za koń czy ło swo je ist nie nie Sto wa rzy sze nie
Ogro dów Dział ko wych Re gion w Prze my ślu. Obec nie
jed nak Zwią zek mu si po móc tym ogro dom nad ro bić wie -
le za le gło ści z za kre su za go spo da ro wa nia, in we sty cji,
oświa ty ogrod ni czej. Trze ba nad ro bić stra co ny czas moż -
li wie jak naj szyb ciej, a więc trze ba wspo móc te ogro dy
po mo cą fa cho wą ze stro ny OZ Pod kar pac kie go – praw -
ną, or ga ni za cyj ną, z za kre su in we sty cji i oświa ty. Na le ży
tak że udzie lić nie zbęd nej po mo cy fi nan so wej w ko niecz -
nych do prze pro wa dze nia re mon tach i in we sty cjach na te -
re nie ogro dów.

OZP PZD w Rze szo wie
/-/ Wi told Maj chro wicz

2. Jak działajàà stowarzyszenia – ROD „Biała Brzoza” w Woli Pra˝mowskiej 
k. Warszawy

23 mar ca 2007 r. w ROD „Bia ła Brzo za” w Wo li Praż -
mow skiej k. War sza wy zo sta ło po wo ła ne Sto wa rzy sze nie
pod na zwą „Bia ła Brzo za”, na któ re go cze le sta nął ów cze -
sny Pre zes ogro du Ro bert L. Od by ło się to pod czas zwo ła -
ne go przez za rząd ROD wal ne go ze bra nia spra wo -
zdaw cze go, w któ rym uczest ni czy ło 21 osób, tj. ok. 10%
człon ków ogro du. Ta nie wiel ka gru pa za de cy do wa ła 
o zmia nach wo bec po zo sta łych dział kow ców. Pod ję te dzia -
ła nia nie mu sia ły bu dzić obaw wśród dział kow ców. Zgod -
nie ze sta tu tem, Sto wa rzy sze nie po wsta ło w ce lu po -
lep sze nia wy po czyn ku, po dej mo wa nia dzia łań dla wzmoc -

nie nia bez pie czeń stwa na te re nie ogro du, ochro ny śro do wi -
ska, pod no sze nia świa do mo ści eko lo gicz nej itp. Ża den 
z tych ele men tów nie prze wi dy wał za rzą dza nia ogro dem, 
a już na pew no przej mo wa nia je go in fra struk tu ry. Mi mo to
Sto wa rzy sze nie po sta no wi ło za własz czyć ma ją tek Związ -
ku, in fra struk tu rę i za rząd ogro dem. Dział kow co wi, któ ry
od mó wił pod po rząd ko wa nia się obo wiąz kom na kła da nym
przez Sto wa rzy sze nie, za gro żo no odłą cze niem ener gii elek -
trycz nej na dział ce i po zba wie niem człon ko stwa. Pro blem
jed nak czy je go człon ko stwa – ten czło nek PZD nie de kla -
ro wał bo wiem człon ko stwa w Sto wa rzy sze niu.  
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Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki PZD li cząc na roz są dek
Za rzą du ogro du dłu go wy ka zy wał du żą cier pli wość. Do -
pie ro w grud niu 2008r. pod jął uchwa łę o po zba wie niu
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki Ro ber ta L. 
(b. pre ze sa ROD) i Han nę S. (b. wi ce pre zes ROD), 
w związ ku z prze ję ciem przez nich, w imie niu Sto wa rzy -
sze nia, ma jąt ku PZD i za gar nię ciem skła dek człon kow -
skich. Nie ste ty pod ję ta wów czas pró ba wpro wa dze nia do
ogro du za rzą du ko mi sa rycz ne go i prze ję cia do ku men ta cji
prze trzy my wa nej bez praw nie przez przed sta wi cie li Sto -
wa rzy sze nia oka za ła się bez sku tecz na. Bu tę i pew ność sie -
bie Ro ber ta L. po tę go wa ło za pew ne umo rze nie przez
Pro ku ra tu rę po stę po wa nia pod ję te go w zw. z za wia do mie -
niem zgło szo nym przez OZM o po peł nie niu prze stęp stwa,
po le ga ją ce go na bez praw nym ko rzy sta niu z ma jąt ku PZD,
pró bach le ga li za cji swo jej sa mo wo li po przez przy mu sza -
nie dział kow ców do przy stą pie nia do Sto wa rzy sze nia,
gdyż w in nym przy pad ku zo sta ną po zba wie ni pra wa do
ko rzy sta nia z in fra struk tu ry ogro do wej przez Sto wa rzy -
sze nie.

Sto wa rzy sze nie kon ty nu owa ło swe bez praw ne dzia ła -
nia. Nie ma jąc ty tu łu praw ne go do grun tu, te ren ogro du
jest w użyt ko wa niu PZD, po sta no wi ło przy stą pić do bu do -
wy sie ci wo do cią go wej. Użyt kow ni ków dzia łek zo bo wią -
za no do wno sze nia opłat na re ali za cję in we sty cji po mi mo,
iż Za rząd nie dys po no wał po zwo le niem na bu do wę.
Dział kow cy nie świa do mi tej sy tu acji ak tyw nie włą czy li
się w re ali za cję in we sty cji – oprócz wpła ty nie ma łych
środ ków fi nan so wych, ko pa li ro wy, ukła da li prze wo dy,
wy ko ny wa li przy łą cza. Py ta nie jed nej z użyt kow ni czek
Ma rii Z., czy Sto wa rzy sze nie uzy ska ło sto sow ne po zwo -
le nia na re ali za cję in we sty cji zo sta ło skwi to wa ne stwier -
dze niem „sko ro jest ta ka cie ka wa, to mo że so bie iść do
gmi ny i szu kać w pa pie rach”. W mar cu 2008 r. Ro bert L.
po in for mo wał, że pra ce prze bie ga ją pla no wo i speł nia ją
nor my unij ne, po mi mo iż ko lej ni dział kow cy zgła sza li ko -
li zję sie ci wo do cią go wej z przy łą czem ener ge tycz nym, co
po wo do wa ło znisz cze nia in sta la cji i bra ki w do sta wie
ener gii do dzia łek. Ja kie by ło ich zdzi wie nie, gdy po za -
koń cze niu za da nia gmi na nie wy ra zi ła zgo dy na pod łą cze -
nie ogro du do wo do cią gu gmin ne go, a Za rząd z bez tro ską
za pro po no wał im fi nan so wa nie ko lej nej in we sty cji, tym
ra zem bu do wy stud ni głę bi no wej. Kie ro wa ne przez Ma rię
Z. do za rzą du py ta nia i wąt pli wo ści wy wo ła ły iry ta cję Pre -
ze sa. Dział ko wicz ka, któ ra bez pro ble mu funk cjo no wa ła
w struk tu rach PZD od 1990 r., sta ła się na gle wro giem pu -
blicz nym nr 1 tyl ko dla te go, że nie mo gąc uzy skać in for -
ma cji w Za rzą dzie Sto wa rzy sze nia, zwró ci ła się do
Po wia to we go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go z proś bą
o skon tro lo wa nie in we sty cji. Od tej po ry za czę ła się jej
dro ga cier nio wa. Zro zu mia ła, co zna czy ły sło wa Ro ber ta
L. „Pa ni jesz cze zo ba czy, co Pa nią cze ka”. Za czę ło się od

ze bra nia człon ków sto wa rzy sze nia, gdzie zgod nie z po -
rząd kiem ob rad Za rząd miał przed sta wić do ku men ty i po -
zwo le nia wy ni ka ją ce z usta wy pra wo bu dow la ne. Ze -
bra nie ogra ni czy ło się do wy zwisk i oskar żeń pod jej ad -
re sem. To wła śnie ona, nie Za rząd Sto wa rzy sze nia, sta ła
się win na, że nad zór bu dow la ny na ka zał roz biór kę nie le -
gal nie pro wa dzo nej in we sty cji i skie ro wał spra wę do Pro -
ku ra tu ry. Jej na zwi sko, ja ko do no si cie la, zo sta ło wy wie -
szo ne na ta bli cy ogło szeń w ogro dzie. Na to miast za rząd
nie czuł się od po wie dzial ny za skut ki swej nie udol no ści 
i nie zna jo mo ści pra wa. Miał prze cież ko zła ofiar ne go
„win ne go”, że bez pra wie wy szło na jaw. Szy ka nom i re -
pre sjom nie by ło koń ca. Nie zna ni spraw cy znisz czy li za -
mek do furt ki do jej dział ki, zde wa sto wa li ele wa cję jej
al ta ny roz le wa jąc na niej far bę i pi sząc wul gar ne i ob raź -
li we na pi sów, wy bi li szy by. Oskar że nia i po mó wie nia, to
tyl ko nie któ re re pre sje za sto so wa ne w sto sun ku do
„krnąbr nej” wo bec sto wa rzy sze nia dział ko wicz ki, za to,
że ośmie li ła się za dać py ta nie i bro nić pie nię dzy dział kow -
ców, wy da wa nych bez tro sko przez za rząd Sto wa rzy sze -
nia. Po zba wio no ją rów nież człon ko stwa i odłą czo no od
sie ci ener ge tycz nej. Po czu cie wła dzy i bez kar no ści przy -
wód ców sto wa rzy sze nia są wręcz zdu mie wa ją ce. Jak bo -
wiem mo gli odłą czyć dział kę od sie ci, któ ra nie jest
wła sno ścią Sto wa rzy sze nia oraz po zba wić człon ko stwa i
pra wa użyt ko wa nia dział ki oso bę bę dą cą człon kiem Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, w sy tu acji, gdy pra wo do
grun tu ma Zwią zek, a nie Sto wa rzy sze nie.

Po wyż sza hi sto ria jest ko lej nym już przy kła dem na to,
jak ini cja to rzy two rze nia sto wa rzy szeń, po słu gu jąc się
szczyt ny mi ha sła mi wol no ści zrze sza nia i de mo kra cji, sto -
su ją me to dy za stra sza nia i przy mu su wo bec dział kow ców.
Jak szyb ko ujaw nia się praw dzi wy cel ich po wo ły wa nia.
Zwy kle oka zu ją się one bo wiem na rzę dziem do re ali za cji
oso bi stych am bi cji i in te re sów ich li de rów, któ rzy na gi na -
jąc pra wo i wy ko rzy stu jąc szczyt ne idee, w rze czy wi sto -
ści dą żąc do prze ję cia peł nej, nie kon tro lo wa nej wła dzy 
w ogro dach, a z krze wi cie li wol no ści prze ista cza ją się w
na śla dow ców słyn ne go Na po le ona z „Fol war ku Zwie rzę -
ce go” G. Or wel la. 

Je że li cho dzi o ROD „Bia ła Brzo za” to skan da licz ne in -
for ma cje do cho dzą ce z ogro du spo wo do wa ły, iż Okrę go -
wy Za rząd PZD nie za mie rza to le ro wać dłu żej bez pra wia
i de kla ru je, że ko rzy sta jąc z wszel kich do stęp nych środ -
ków po sta ra się przy wró cić w nim, nie tyl ko po rzą dek
praw ny, ale i prze strze ga nie zwy kłych za sad współ ży cia
spo łecz ne go. Py ta nie tyl ko, czy wów czas obec ni „cie -
mięż cy” nie pod nio są la rum i nie po bie gną do tych z me -
diów, dla któ rych sen sa cja jest waż niej sza od praw dy, zaś
moż li wość za pre zen to wa nia awan tu ry w ogro dzie, cen -
niej sza niż uka za nie praw dy i praw dzi we go ob li cza stron
spo ru.

Gra ży na Fran ke 
OZ Ma zo wiec ki PZD
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Co raz wię cej Okrę go wych Za rzą dów Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców do strze ga po trze bę two rze nia wła snych
stron in ter ne to wych. W do bie co raz po wszech niej sze go
do stę pu do in ter ne tu stro na in ter ne to wa sta je się bar dzo
do brym i nie zwy kle po moc nym na rzę dziem prze ka zy wa -
nia nie zbęd nych in for ma cji i ko mu ni ko wa nia się spo łecz -
no ści dział kow ców. Do brze za pro jek to wa na stro na in ter-
ne to wa z cie ka wą a jed no cze śnie pro stą kon struk cją po -
zwa la na za miesz cza nie przez Okrę go we Za rzą dy pod sta -
wo wej wie dzy do ty czą cej ak tu al no ści związ ko wych,

pra wa w PZD, struk tu ry i dzia łal no ści OZ -ów, ak tu al nych
wy da rzeń oraz pod sta wo wej wie dzy dla kan dy da tów na
dział kow ców. Mo że być rów nież miej scem pre zen ta cji
zdjęć naj ład niej szych ogro dów i dzia łek, udzie la nia po rad
ogrod ni czych, oraz źró dłem wzo rów dru ków i do ku men -
tów związ ko wych.

Za chę ca my za rów no dzia ła czy związ ku jak i dział kow -
ców do od wie dza nia stron in ter ne to wych Okrę go wych
Za rzą dów po przez cie ka we lin ki na stro nie in ter ne to wej
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

AG

VI. INFORMACJE

1. Strony internetowe Okr´gowych Zarzàdów PZD elementem informacji 
i integracji Zwiàzku

2. Narada wiceprezesów i instruktorów etatowych OZ PZD w Warszawie

Kra jo wa Ra da PZD w dniach 8–9 grud nia 2009 r. zor -
ga ni zo wa ła w War sza wie na ra dę wi ce pre ze sów Okrę go -
wych Za rzą dów od po wie dzial nych za spra wy ogro-
d ni cze, a więc za za go spo da ro wa nie i mo der ni za cję ogro -
dów i dzia łek oraz pro mo wa nie i upo wszech nia nie oświa -
ty ogrod ni czej.

W na ra dzie uczest ni czy li też eta to wi in struk to rzy OZ -
-ów, któ rych głów nym za da niem jest re ali za cja sta tu to -
wych za dań w za kre sie ogrod nic twa.

Ce lem na ra dy by ło przed sta wie nie i prze dys ku to wa nie
z uczest ni ka mi wszyst kich ak tu al nych pro ble mów wy stę -
pu ją cych w Związ ku, bę dą cych w za kre sie dzia ła nia spo -
łecz nych i eta to wych służb ogrod ni czych.

Na ra dę pro wa dził pre zes Kra jo wej Ra dy PZD Eu ge -
niusz Kon drac ki, któ ry przed sta wił in for ma cję o ak tu al -
nej sy tu acji PZD oraz za gad nie nia praw no -or ga ni za cyj ne
zwią za ne z funk cjo no wa niem ROD.

Pod czas na ra dy przed sta wi cie le KR PZD przed sta wi li
na stę pu ją ce te ma ty: 

– kam pa nia spra woz daw czo -wy bor cza w ROD, do tych -
cza so we dzia ła nia KR w tym za kre sie oraz za da nia okrę go -
wych za rzą dów

– bu dow nic two na dział kach, ro la i za da nia OZ- ów 
i za rzą dów ROD w za kre sie bu dow nic twa,

– skar gi i za ża le nia kie ro wa ne do KR, 
– za miesz ki wa nie i za mel do wa nie na dział kach, re gu la -

cje, ro la OZ -ów i za rzą dów ROD,
– kon tro le Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny Da nych

Oso bo wych w jed nost kach PZD,
– za da nia OZ -ów w za kre sie za go spo da ro wa nia i mo -

der ni za cji ROD,
– stan praw ny grun tów i re jestr ROD,

– do tych cza so we dzia ła nia Naj wyż szej Izby Kon tro li
oraz wnio ski na przy szłość,

– ro la i za da nia in struk to ra eta to we go w re ali za cji za pi -
sów sta tu to wych,

– za da nia w za kre sie in struk ta żu, szko leń i or ga ni za cji
pra cy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej,  

– zna cze nie bio róż no rod no ści na dział kach,
– pre zen ta cja Wy daw nic twa „Dział ko wiec” oraz przed sta -

wie nie pro gra mu wy daw ni cze go, dys try bu cji oraz zna cze nia
wy daw nic twa w upo wszech nia niu wie dzy ogrod ni czej

Za gad nie niom zwią za nym z pra wi dło wym za go spo da -
ro wa niem dział ki po świę co ny był wy kład mgr Ewy Ta -
cza now skiej z In sty tu tu Sa dow nic twa i Kwia ciar stwa 
w Skier nie wi cach. Te ma ty ka po ru sza na pod czas na ra dy
pro wa dzi ła do wy pra co wa nia naj waż niej szych za dań, któ -
re po win ny być re ali zo wa ne przez Okrę go we Za rzą dy
oraz służ by spo łecz ne i eta to we Okrę go wych Za rzą dów.

Przed sta wio ne te ma ty spo tka ły się z du żym za in te re so -
wa niem słu cha czy. Wy wią za ła się ży wa dys ku sja, 
a uczest ni cy na ra dy za da wa li du żo py tań.

Wnio ski, któ re zo sta ły wy pra co wa ne i przed sta wio ne
przez pre ze sa Związ ku spro wa dza ły się do:

– znacz nie więk szych kon tak tów służb in struk tor skich 
z za rzą da mi ROD i dział kow ca mi

– zin ten sy fi ko wa nia i do sko na le nia szko leń dla no wych
dział kow ców

– znacz ne go roz sze rze nia pro gra mu szko le nia dział kow -
ców w opar ciu o me to dy au dio wi zu al ne i po ra dy prak tycz -
ne w ogro dach.

– do sko na le nia dzia łal no ści Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej po przez zwięk sza nie licz by in struk to rów oraz sys -
te ma tycz ną współ pra cę OZ -ów ze służ bą in struk tor ską,
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– zwięk sze nia nad zo ru nad za go spo da ro wa niem ogro -
dów i dzia łek, zwłasz cza w za kre sie bu dow nic twa na
dział kach oraz prze strze ga nia re gu la mi nu ROD

– zwięk sze nia za in te re so wa nia funk cjo no wa niem ogro -
dów w za kre sie za rzą dza nia ogro dem oraz wy po sa że niem
w nie zbęd ną in fra struk tu rę

– prze pro wa dza nia prze glą dów za go spo da ro wa nia ogro -
dów i dzia łek

– słu że nia ra dą i po mo cą za rzą dom ROD i dział kow com

Uczest ni cy na ra dy by li zgod ni, że du żą ro lę w ogro dach
dział ko wych speł nia Spo łecz na Służ ba In struk tor ska. Na -
le ży jed nak w więk szym stop niu wy po sa żać in struk to rów
w li te ra tu rę ogrod ni czą, ak tu al ne prze pi sy związ ko we oraz
nie zbęd ny sprzęt do pro wa dze nia szko leń i po ka zów prak -
tycz nych. Na ra da by ła bar dzo pra co wi ta dla wszyst kich
jej uczest ni ków, ale rów no cze śnie zgod nie z ich oświad -
cze niem by ła po trzeb na, po nie waż przy bli ży ła wszyst kie
ak tu al ne pro ble my wy stę pu ją ce w ogro dach dział ko wych.

AG

Uchwa łą Nr 6/XIII/2009 z dnia 26 li sto pa da 2009 r. Kra -
jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców usta li ła na
2010 r. skład kę człon kow ską w wy so ko ści 17 gr. od 1 m²
po wierzch ni dział ki (Biu le tyn In for ma cyj ny Nr 16 z 2009 r.).

Usta lić na stę pu ją cy po dział skład ki po mię dzy jed nost -
ka mi or ga ni za cyj ny mi PZD:

1. 65% skład ki po zo sta je w dys po zy cji ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych,

2. 35% skład ki od pro wa dza ne jest przez za rzą dy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych do jed no stek te re no wych PZD
(okrę gów); su ma prze ka za na do jed no stek te re no wych pod -
le ga dal sze mu po dzia ło wi w na stę pu ją cy spo sób:

a) 5% od kwo ty otrzy ma nej z ro dzin nych ogro dów
dział ko wych okrę go we za rzą dy PZD prze ka zu ją na Fun -
dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,

b) z po zo sta łej kwo ty:
– 2/3 po zo sta je do dys po zy cji jed nost ki te re no wej PZD,
– 1/3 prze ka zy wa na jest do jed nost ki kra jo wej PZD.
Dział kow cy mo gą wpła cać skład kę człon kow ską już od

po cząt ku ro ku, nie cze ka jąc na od by cie wal ne go ze bra nia,
któ re w tej spra wie się nie wy po wia da. Aby umoż li wić
wno sze nie opłat, w tym skład ki człon kow skiej, za rząd
ROD po wi nien udo stęp niać nu mer ra chun ku ban ko we go
ROD w for mie przy ję tej w da nym ogro dzie. Ter min wpła -
ca nia skład ki człon kow skiej, zgod nie z § 15 ust. 1 pkt. 7
sta tu tu PZD upły wa 31 ma ja każ de go ro ku. W przy pad ku
zwło ki w opła ce niu skład ki człon kow skiej za rząd ROD
upraw nio ny jest do na li cza nia od se tek usta wo wych. 

KD

3. Sk∏adka cz∏onkowska w 2010 r.

4. Nieszcz´Êcia chodzà parami, czyli c.d. zdarzeƒ w ROD „Demeter” w ¸odzi

Obec ny Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „De me ter” w Ło -
dzi zo stał za ło żo ny w pierw szej po ło wie lat 80- tych XX w.
Je go te ren Skarb Pań stwa po zy skał w dro dze de cy zji wy -
własz cze nio wej. Prze ję tą w ten spo sób nie ru cho mość prze -
ka zał z prze zna cze niem pod or ga ni za cję ogro du Łódz kie mu
Przed się bior stwu Ogrod ni cze mu, któ re z ko lei wy stą pi ło do
Związ ku o re je stra cję POD „De me ter” w pro wa dzo nym
przez Kra jo wą Ra dę PZD na pod sta wie usta wy o pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych re je strze POD. 

Na stą pi ło to w 1983 r. Tak więc na chwi lę prze ję cia nie -
ru cho mo ści przez PZD, był on prze ko na ny, że sta no wi ona
wła sno ści Skar bu Pań stwa i nikt te go fak tu wo bec dział -
kow ców nie kwe stio no wał. 

Przez kil ka na ście lat Zwią zek i dział kow cy in we sto wa -
li w prze ję ty w do brej wie rze te ren, za mie nia jąc go w za -
go spo da ro wa ny ogród dział ko wy. Nie ste ty w 2002 r. PZD
zo stał za wia do mio ny, iż de cy zją Wo je wo dy Łódz kie go
stwier dzo na zo sta ła nie waż ność orze cze nia wy własz cze -

nio we go do ty czą ce go ok. 3,5 ha, czy li ok. po ło wy ogro du.
Tym sa mym wła sność grun tu mia ła wró cić do po przed -
nich wła ści cie li. Oczy wi ście, jak to w ta kich przy pad kach
or ga ny ad mi ni stra cji mia ły w zwy cza ju, w ża den spo sób
nie po czu ły się do od po wie dzial no ści za stra ty, któ re dział -
kow cy po nie śli in we stu jąc swój ma ją tek w nie ru cho mość.
Ogra ni czy ły się je dy nie do de cy zji o zwro cie nie ru cho -
mo ści by łym wła ści cie lom, zaś ewen tu al ne rosz cze nia 
90 ro dzin dział kow ców zby ły mil cze niem. 

Zwią zek za skar żył roz strzy gnie cie, jed nak że zo sta ło ono
utrzy ma ne w to ku in stan cji. Po zy tyw ne go skut ku nie przy -
nio sły rów nież póź niej sze dzia ła nia po dej mo wa ne przez
PZD, jak i in dy wi du al nych dział kow ców, a ma ją ce na ce -
lu wzno wie nie po stę po wa nia. 

W tym sta nie spra wy spad ko bier cy wy własz czo nych wy -
stą pi li prze ciw ko PZD z żą da niem wy da nia nie ru cho mo -
ści. Po dej mo wa ne przez or ga ni za cje dział kow ców pró by
na kło nie nia władz pu blicz nych do prze ję cia na sie bie od -
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po wie dzial no ści za stra ty użyt kow ni ków dzia łek po zo sta ły
bez echa. Do ni cze go nie do pro wa dzi ły rów nież sta ra nia
PZD o za pew nie nie przez mia sto te re nu za mien ne go, któ -
ry za spo ko ił by rosz cze nia by łych wła ści cie li, a co za tym
idzie uchro nił by dział kow ców przed skut ka mi rosz czeń.

Ko lej ny już raz okres świą tecz no – no wo rocz ny nie był
dla dział kow ców z ROD „De me ter” w Ło dzi cza sem bez -
tro skim, gdyż wła ści ciel ka grun tu upodo ba ła so bie szcze -
gól nie tę po rę ro ku na do cho dze nie swo ich praw. Już przed
wi gi lią 2008 ro ku po nad 90 użyt kow ni ków dzia łek ogro -
dzie otrzy ma ło przed są do we we zwa nia do wy da nia nie -
ru cho mo ści i za pła ty z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia 
z grun tu. Przed ostat ni mi świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
dział kow cy otrzy ma li swo isty pre zent gwiazd ko wy w po -
sta ci po zwów są do wych.  W ubie głym ro ku na wnio sek
wła ści ciel ki nie ru cho mo ści w opar ciu o pra wo moc ny wy -
ro ku ko mor nik ścią gnął z kon ta PZD kil ka dzie siąt ty się -
cy zło tych ty tu łem bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie-
ru cho mo ści. 

W ob li czu re al ne go za gro że nia li kwi da cją ogro du PZD
pod jął pró bę ugo do we go speł nie nia rosz czeń wła ści ciel ki,
a co za tym idzie, uchro nie nia dział kow ców przed utra tą
do rob ku nie rzad ko ca łe go ży cia. Jed nak Zwią zek sa mo -
dziel nie nie dys po nu je kwo tą, któ ra po zwo li ła by na wy ku -
pie nie spor nej nie ru cho mo ści. W tej sy tu acji za rząd ROD
w dniu 28 grud nia ub. zor ga ni zo wał spo tka nie wszyst kich
dział kow ców z ogro du, aby uzy skać od nich de kla ra cję
go to wo ści par ty cy po wa nia w kosz tach wy ku pu czę ści
ogro du. I tak cięż ką at mos fe rę spo tka nia za kłó ci ły zda rze -
nia z no cy te go dnia. Oko ło go dzi ny 1.00 na spor nym te -

re nie ROD „De me ter” mia ło miej sce pod pa le nie kil ku al -
tan. Po żar miał tak du ży za sięg, że je go ga sze nie ukoń -
czo no do pie ro tuż przed spo tka niem. Wie lu dział kow ców
jest prze ko na nych, że by ło to dzia ła nie umyśl ne, ma ją ce
na ce lu za stra sze nie oraz znisz cze nie ich mie nia. Po śred -
nio po twier dza to straż po żar na, któ ra wska zu je na umyśl -
ne pod pa le nie, o czym świad czy fakt, że ogień zo stał
pod ło żo ny w tym sa mym cza sie

To już ko lej ny in cy dent wy mie rzo ny w dział kow ców 
z te go ogro du. Nie speł na dwa mie sią ce wcze śniej zde wa -
sto wa no kil ka dzie siąt al ta nek, czy niąc du że szko dy w ma -
jąt ku dział kow ców. 

Wszyst kie ta kie dzia ła nia uszczu pla ją ich ma ją tek i sku -
tecz nie po zba wia ją moż li wo ści żą da nia zwro tu je go war -
to ści we wsz czę tych pro ce sach. 

Dział kow cy za sta na wia ją się też, czy po wyż sze zda rze -
nia ma ją zwią zek z ta jem ni czą wi zy tą dwóch męż czyzn
na te re nie ogro du, któ ra mia ła miej sce we wrze śniu ub.
Pa no wie ci do ko ny wa li oglę dzin dzia łek i fo to gra fo wa li
znaj du ją ce się na nich na sa dze nia ro ślin ne i na nie sie nia
bu dow la ne. Dział kow cy wy ka za li się przy tom no ścią umy -
słu, za trzy ma li owych męż czyzn i za wia do mi li po li cję. Po
ich wy le gi ty mo wa niu oka za ło się, że są miesz kań ca mi
Bia ło gar du, tak jak wła ści ciel ka nie ru cho mo ści. 

W związ ku z do ko na ny mi pod pa le nia mi PZD zło żył do
pro ku ra tu ry za wia do mie nie o po dej rze niu po peł nie nia prze -
stęp stwa a po li cja pro wa dzi po stę po wa nie wy ja śnia ją ce.

Po wsta je py ta nie, ja kie jesz cze nie szczę ścia spad ną na
ten ogród i czy dział kow cy i Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców bę dą w sta nie sta wić im czo ła? 

IO

5. Dotacje udzielone dla ROD w 2009 roku

6. Po˝yczki udzielone przez Krajowà Rad´ PZD dla ROD w 2009 roku

W 2009 r. Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła do ta cji dla 77
ROD na łącz ną kwo tę 410 900 zł. Do ta cje zo sta ły udzie -
lo ne na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to wych.
Naj wię cej do ta cji udzie lo nych zo sta ło na bu do wę i mo -
der ni za cję sie ci ener ge tycz nej (dla 20 ROD), bu do wę i re -
mont do mów dział kow ca, bu dyn ków ad mi ni stra cyj no -
go spo dar czych (dla 18 ROD), bu do wę i mo der ni za cję sie -
ci wo do cią go wej (dla 15 ROD), wy mia nę ogro dze nia (dla
7 ROD) oraz na in ne ce le (dla 17 ROD), w tym usu nię cie
skut ków po wo dzi (dla 15 ROD). Do ta cji udzie li ły rów -
nież Okrę go we Za rzą dy PZD dla 963 ROD na łącz ną

kwo tę 6 095 099 zł. Do ta cje zo sta ły udzie lo ne na za da nia
in we sty cyj ne i re mon to we. Naj wię cej do ta cji udzie lo nych
zo sta ło na bu do wę i re mont do mów dział kow ca, bu dyn -
ków ad mi ni stra cyj no - go spo dar czych (dla 237 ROD), bu -
do wę i mo der ni za cję sie ci wo do cią go wej (dla 227 ROD),
wy mia nę ogro dze nia (dla 218 ROD), bu do wę i mo der ni -
za cję sie ci ener ge tycz nej (dla 204 ROD) oraz na in ne ce -
le (dla 77 ROD).

Łącz nie w 2009 r., Kra jo wa Ra da i Okrę go we Za rzą dy
PZD udzie li ły do ta cji w wy so ko ści 6 505 999 zł.

MAK

W 2009 r. Kra jo wa Ra da PZD udzie li ła po ży czek dla 22
ROD na łącz ną kwo tę 778 000 zł. Po życz ki zo sta ły udzie -

lo ne na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to wych.
Naj wię cej po ży czek udzie lo nych zo sta ło na bu do wę i mo -
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der ni za cję sie ci ener ge tycz nej (dla 8 ROD), bu do wę i mo -
der ni za cję sie ci wo do cią go wej (dla 6 ROD), wy mia nę
ogro dze nia (dla 4 ROD), bu do wę i re mont do mów dział -
kow ca (dla 3 ROD) oraz na in ne ce le (1 ROD). Opro cen -
to wa nie po ży czek udzie la nych ro dzin nym ogro dom

dział ko wym z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD na in -
we sty cje i re mon ty w 2010 ro ku zo sta ło usta lo ne w wy so -
ko ści 3% w ska li rocz nej (uchwa ła nr 177/2009 Pre-
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 12.11.2009 r. za miesz -
czo na w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 16/2009).

MAK

W mi nio nym ro ku Pol ski Zwią zek Dział kow ców zaj -
mo wał się rów nież li kwi da cja mi ogro dów, co jest zwią -
za ne z przy śpie sze niem przez pań stwo re ali za cji in we s-
ty cji dro go wych i ko mu nal nych, oraz re ali za cją obiek tów
na Mi strzo stwa Eu ro 2012.

Obec nie bli sko 90% ogro dów znaj du je się w mia stach,
a du ża ich część w cen trach tych miast. W cza sie, gdy by -
ły za kła da ne, te re ny te le ża ły naj czę ściej na pe ry fe riach 
w miej scach, któ re ni ko mu do ni cze go nie by ły po trzeb -
ne, a naj czę ściej nikt się ni mi nie in te re so wał. Roz wój
miast spo wo do wał, że daw ne pe ry fe rie są dzi siaj zur ba ni -
zo wa ne i za bu do wa ne. Dla do sto so wa nia in fra struk tu ry
do po trzeb miesz kań ców i spraw ne go funk cjo no wa nia or -
ga ni zmu, ja kim jest mia sto nie zbęd na sta je się roz bu do -
wa cią gów ko mu ni ka cyj nych i in nych urzą dzeń urba-
ni stycz nych. Nie ozna cza to, że każ da pro po zy cja ce lu, na
ja ki ma być zli kwi do wa ny ogród mo że zo stać przez PZD
za ak cep to wa na. Zwią zek jest prze ciw ny, aby po świę cać
ogro dy dział ko we na ce le ko mer cyj ne, jed nak w przy pad -
ku re ali za cji ce lów pu blicz nych Zwią zek ści śle współ pra -
cu je z wła dza mi sa mo rzą do wy mi miast, ja ko go spo-
da rza mi od po wie dzial ny mi za lo sy miesz kań ców. Współ -
pra ca ta do tej po ry skut ku je przede wszyst kim tym, że
PZD nie blo ku je in we sty cji miej skich, a dział kow cy otrzy -
mu ją za gwa ran to wa ne usta wo wo od szko do wa nia. Li kwi -
da cja ogro du jest za wsze spra wą kon tro wer syj ną, ście ra ją
się in te re sy dział kow ców, któ rych wie lo let ni do ro bek zo -
sta nie znisz czo ny, z in te re sa mi miesz kań ców. Pod kre ślić
na le ży, iż w pro ce sie li kwi da cji ro dzin nych ogro dów
dział ko wych za wsze na le ży po go dzić in te re sy go spo dar -
cze i spo łecz ne. Mia sto ma słu żyć miesz kań com i je że li
do bro ogó łu miesz kań ców mia sta za leż ne jest od zli kwi -
do wa nia pod cel pu blicz ny ogro du dział ko we go, Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, ro zu mie jąc sens i cel ta kiej ope ra -
cji go dzi się, aby po świę cić ogród, pod wa run kiem otrzy -
ma niu od szko do wa nia przez dział kow ców i przy dzie le nia
dział ki na od two rzo nym te re nie. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców za nie zbęd ny uzna je więc roz wój miast, ro zu mie -
jąc iż roz wój ten, w nie któ rych, nie zbęd nych przy pad kach
mu si się od by wać na te re nach zaj mo wa nych przez ogro -
dy dział ko we. Obo wiąz kiem Związ ku w ta kich przy pad -
kach jest prze strze ga nie i eg ze kwo wa nie wszyst kich
po sta no wień usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 8 lip ca 2005 r. w za kre sie li kwi da cji ogro dów dział -

ko wych. W związ ku z ko niecz no ścią li kwi da cji ROD na
ce le pu blicz ne, Zwią zek wy ma gał i na dal bę dzie eg ze kwo -
wał od pod mio tu, na rzecz któ re go na stę pu je li kwi da cja,
speł nie nia usta wo wych wa run ków li kwi da cji: za pew nie -
nia dział kow com od szko do wań za ma ją tek sta no wią cy ich
wła sność, wy pła ce nia od szko do wa nia Pol skie mu Związ -
ko wi Dział kow ców za na le żą cą do nie go in fra struk tu rę,
oraz za pew nie nia te re nu za stęp cze go i od two rze nia ogro -
du. W tym wzglę dzie Zwią zek nie do pusz cza sa mo wo li 
i wy klu cza od stęp stwa od usta wy. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców mu si być wia ry god nym part ne rem, w sto sun ku
do miast i in nych pod mio tów, z któ ry mi współ pra cu je w
za kre sie li kwi da cji, aby re ali zo wać za pi sy usta wy i eg ze -
kwo wać na leż ne dział kow com pra wa. W kon se kwen cji
prze słan ką do wy da nia przez PZD nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nej przez zli kwi do wa ny ogród, jest speł nie nie wszyst -
kich usta wo wych wa run ków li kwi da cji ROD. Po li ty ka 
w za kre sie li kwi da cji ROD jest ści śle zwią za na z po li ty -
ką Związ ku w spra wie roz wo ju miast, wy ra żo ną w sta no -
wi sku Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 23 li sto pa da 2006 r. 

Oma wia jąc li kwi da cje ogro dów nie spo sób nie wspo -
mnieć o po li ty ce Związ ku w sto sun ku do grun tów nie użyt -
ko wa nych przez ogro dy. Te re ny te Zwią zek zwra ca wła ś-
ci cie lom, aby w ten spo sób nie blo ko wać moż li wo ści ich
dal sze go za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sta nia z ko rzy ścią
dla miesz kań ców.

W opi sa nym wy żej kie run ku po dą ża ła po li ty ka Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców w spra wie li kwi da cji ogro dów
w 2009 r. Z po sia da nych przez nas da nych wy ni ka, iż 
w tym okre sie zli kwi do wa nych czę ścio wo zo sta ło 38
ogro dów dział ko wych. Łącz na po wierzch nia zli kwi do wa -
nych ogro dów wy nio sła w 2009 r. nie co po nad 50 ha, na
tym ter nie znaj do wa ło się 670 dzia łek ro dzin nych. Dział -
kow cy mie li moż li wość otrzy mać dział ki za mien ne w od -
twa rza nych ROD, lub in nych do tych czas ist nie ją cych
ogrodach.

Naj wię cej li kwi da cji w 2009r. prze pro wa dzo no na ter -
nie Okrę go wych Za rzą dów: Su dec kie go (7), Ślą skie-
go (6), w Gdań sku (3), w Le gni cy (3), w Ka li szu (2), 
w Szcze ci nie (2), Pod la skie go (2), Pod kar pac kie go (2) 
i To ruń sko-Wło cław skie go (2). W 2009 r. żad nej li kwi da -
cji nie prze pro wa dzo no na te re nie Okrę go we go Za rzą du
Ma ło pol skie go, Ma zo wiec kie go, we Wro cła wiu, w Zie lo -
nej Gó rze, Pi le, Ko sza li nie i w Czę sto cho wie.

7. Likwidacje ROD w 2009 roku
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W ce lu re ali za cji in we sty cji dro go wych – prze ka za no
30% zli kwi do wa nej po wierzch ni. W związ ku z bu do wą
obiek tów ko mu nal nych prze ka za no 26% zli kwi do wa nej
w 2009 r. po wierzch ni ogro dów dział ko wych. Po zo sta łe
te re ny, sta no wią ce ok. 43% zli kwi do wa nej po wierzch ni,
sta no wi ły grun ty na le żą ce do PZD, na któ rych nie był re -
ali zo wa ny cel wy ni ka ją cy z usta wy o ROD. W ta kim przy -

pad ku Zwią zek uznał te te re ny za zbęd ne i prze pro wa dził
pro ce du rę zwro tu tych grun tów na rzecz wła ści cie la. Za -
tem grun ty wró ci ły do gmi ny lub Skar bu Pań stwa, któ rzy
da lej mo gli pod jąć dzia ła nia w ce lu ich do wol ne go za go -
spo da ro wa nia z uwzględ nie niem wła snych po trzeb spo -
łecz nych i go spo dar czych.

MB

Zgod nie z ocze ki wa nia mi za rzą dów ROD oraz za po -
wie dzią pod czas XII ze bra nia Kra jo wej Ra dy PZD 
z dniem 1 stycz nia 2010 r. we szła w ży cie uchwa ła nr
196/2009 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 30 grud -
nia 2009 r. w spra wie funk cjo no wa nia biur oraz za sad za -
trud nia nia i wy na gra dza nia w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Uchwa ła ta za stą pi ła do tych czas obo wią zu -
ją ce uchwa ły Pre zy dium KR PZD: nr 91/2006 z dnia 
25 lip ca 2006 r. w spra wie or ga ni za cji i pro wa dze nia biur
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz nr 66/98 z dnia
1 wrze śnia 1998r. w spra wie za trud nie nia i płac w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych. Wpro wa dzo ne zmia ny po -
prze dzo ne by ły po wo ła niem ze spo łu w biu rze KR, któ ry
przy jął za ło że nia oraz opra co wał pro jekt sto sow nej
uchwa ły. Pro jekt uchwa ły był sze ro ko kon sul to wa ny 
z okrę go wy mi za rzą da mi PZD oraz dwu krot nie był przed -
mio tem po sie dze nia Pre zy dium KR PZD. Uchwa ła za -
miesz czo na jest w ni niej szym Biu le ty nie w roz dzia le
IX – z prac Pre zy dium KR PZD.

Po ni żej prze ka zu je my nie zbęd ne in for ma cje i uwa gi
wy ni ka ją ce z tej uchwa ły.

Pod sta wo wym wa run kiem do speł nie nia, że by Za rząd
ROD mógł pro wa dzić Biu ro jest uchwa ła wal ne go ze bra nia
o ko niecz no ści ist nie nie biu ra oraz za bez pie cze niu środ ków
fi nan so wych nie zbęd nych na je go funk cjo no wa nie.

Za trud nie nie pra cow ni ków w ROD po win no wy ni kać
wy łącz nie z uza sad nio nej po trze by wy ko ny wa nia kon kret -
nej pra cy, a więc ob słu gi dział kow ców i or ga nów ROD. 
W ROD mo gą być za trud nia ni: kie row nik biu ra, księ go wy,
go spo darz, ma ga zy nier oraz pra cow nik ad mi ni stra cyj ny.

Pod sta wa do za trud nie nia pra cow ni ków w ROD jest
uchwa ła wal ne go ze bra nia prze zna cza ją ca w pre li mi na -
rzu fi nan so wym środ ki nie zbęd ne na za trud nie nie.

Środ ki fi nan so we na za trud nie nie w ROD po kry wa ne
są w ca ło ści z opłat na rzecz ogro du uchwa la nych co -
rocz nie przez wal ne ze bra nie człon ków ROD. Wy so kość
środ ków fi nan so wych prze zna czo nych na za trud nie nie nie
mo że prze kro czyć 30% uchwa lo nej opła ty na rzecz ogro -
du. Za war cie umo wy o pra cę na stę pu je na pod sta wie
uchwa ły za rzą du ROD. Za łącz ni kiem do umo wy o pra cę
jest przy ję ty przez pra cow ni ka za kres czyn no ści i obo -
wiąz ków. W za leż no ści od po trzeb pra cow nik mo że być

za trud nio ny w ROD na czas nie okre ślo ny lub na czas
okre ślo ny obej mu ją cy okres naj więk szej ak tyw no ści or -
ga ni za cyj nej ROD. W przy pad ku umo wy o pra cę na czas
okre ślo ny na le ży pa mię tać, że wy po wie dze nie ta kiej umo -
wy jest moż li we je dy nie w przy pad ku, gdy umo wa jest
za war ta na okres po wy żej 6 mie się cy i za wie ra klau zu lę 
o moż li wo ści jej wy po wie dze nia. 

W ROD obo wią zu je zry czał to wa ny sys tem wy na gra -
dza nia. Wy so kość wy na gro dze nia za pra cę w peł nym wy -
mia rze cza su pra cy nie mo że prze kra czać 150% mi ni -
mal ne go wy na gro dze nia w kra ju. Od 1 stycz nia 2010 r.
mi ni mal ne wy na gro dze nie wy no si 1317,- zło tych brut -
to. Dla pra cow ni ka za trud nio ne go w nie peł nym wy mia rze
cza su pra cy wy so kość mi ni mal ne go wy na gro dze nia na le -
ży usta lić w kwo cie pro por cjo nal nej do wy mia ru eta tu.

Za rząd ROD za trud nia jąc pra cow ni ka zo bo wią za ny jest
do prze strze ga nia obo wiąz ków wy ni ka ją cych z Ko dek su
pra cy. Przed do pusz cze niem do pra cy pra cow ni ka na le ży
skie ro wać na wstęp ne ba da nia le kar skie Me dy cy ny Pra cy.

Na wią zu jąc sto su nek pra cy z pra cow ni kiem za rząd
ROD mu si pa mię tać, że każ de mu pra cow ni ko wi na le ży
w ter mi nie 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra cę prze ka -
zać pi sem ną in for ma cję o wa run kach za trud nie nia. Pra -
cow nik po wi nien zo stać po in for mo wa ny o obo wią zu ją cej
go do bo wej i ty go dnio wej nor mie cza su pra cy, czę sto tli -
wo ści wy pła ty wy na gro dze nia, wy mia rze przy słu gu ją ce -
go urlo pu wy po czyn ko we go (pro por cjo nal ne go w sto-
sun ku do wy mia ru eta tu), dłu go ści okre su wy po wie dze -
nia. Po nad to na le ży pra cow ni ka po in for mo wać o miej scu
i ter mi nie wy pła ty wy na gro dze nia, przy ję tym spo so bie
po twier dza nia przy by cia i obec no ści w pra cy oraz uspra -
wie dli wia nia nie obec no ści w pra cy (art. 29 § 3 Ko dek su
pra cy). W od róż nie niu od umo wy spo rzą dza nej dla pra -
cow ni ka peł no eta to we go, w przy pad ku oso by za trud nio -
nej na część eta tu, w do ku men cie tym po wi nien się
zna leźć za pis do dat ko wy. Do ty czy on spo so bu roz li cza -
nia go dzin nad licz bo wych pra cow ni ka za trud nio ne go 
w nie peł nym wy mia rze cza su pra cy. Cho dzi tu o okre śle -
nie do pusz czal nej licz by go dzin pra cy po nad okre ślo ny 
w umo wie wy miar cza su pra cy, któ rych prze kro cze nie
upraw nia pra cow ni ka do do dat ku za pra cę w go dzi nach
nad licz bo wych.

8. Zatrudnienie w ROD
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Umo wa zle ce nie a umo wa o pra cę
Po dej mu jąc de cy zję o for mie za trud nie nia pra cow ni ka

za rząd ROD po wi nien  pa mię tać, że dla roz strzy gnię cia,
czy da na umo wa jest umo wą zle ce nie, czy też umo wą 
o pra cę de cy du ją ce są : treść da nej umo wy oraz spo sób jej
re ali za cji. Zgod nie z art. 22 § 1 Ko dek su pra cy, przez na -
wią za nie sto sun ku pra cy pra cow nik zo bo wią zu je się do
wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co -

daw cy i pod je go kie row nic twem oraz w miej scu i cza sie
wy zna czo nym przez pra co daw cę, a pra co daw ca – do za -
trud nie nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem. Je że li któ ra -
kol wiek z tych cech nie wy stę pu je w sto sun ku praw nym
łą czą cym za rząd ROD z pra cow ni kiem, nie mo że my mó -
wić o sto sun ku pra cy, a łą czą cy je sto su nek bę dzie miał
naj praw do po dob niej cha rak ter cy wil no praw ny.

JP

Wraz z nad cho dzą cą wio sną zbli ża się okres in ten syw -
nych kon fe ren cji i szko leń dla in struk to rów Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD. 

Spo łecz na Służ ba In struk tor ska po wo ła na zo sta ła na
mo cy Uchwa ły nr 11/1995 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 24 sierp nia 1995r.

W myśl uchwa ły służ bę tą two rzą:
– in struk to rzy ogro do wi  – po wo ły wa ni przez za rzą dy

ROD
– in struk to rzy okrę go wi – po wo ły wa ni przez pre zy dia

okrę go wych za rzą dów PZD
– in struk to rzy kra jo wi – po wo ły wa ni przez Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy Związ ku
In struk to rzy peł nią swo je obo wiąz ki spo łecz nie.
Do głów nych za dań in struk to rów SSI na le ży:
– nad zo ro wa nie za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro -

dów i dzia łek po przez udział w prze glą dach sta nu ich za -
go spo da ro wa nia 

– wdra ża nie Re gu la mi nu ROD, Usta wy o ROD, Sta tu -
tu PZD

– pro mo wa nie i upo wszech nia nie oświa ty ogrod ni czej 
i li te ra tu ry ogrod ni czej, or ga ni zo wa nie szko leń dla dział -
kow ców, po ka zów in struk ta żo wych i pro wa dze nie po rad -
nic twa in dy wi du al ne go. 

Do ce nia jąc ro lę i zna cze nie pra cy in struk to rów SSI PZD
Kra jo wa Ra da or ga ni zu je wio sen ne kon fe ren cje dla in -
struk to rów z bo ga tym, ak tu al nym pro gra mem ogrod ni -
czym, teo re tycz nym i prak tycz nym. Rów nież w bie żą cym
ro ku w mie sią cach ma rzec -kwie cień od bę dzie się 5 trzy -
dnio wych Re jo no wych Kon fe ren cji Szko le nio wych. dla
250 okrę go wych i kra jo wych in struk to rów SSI, głów nie
tych któ rzy do tej po ry nie uczest ni czy li w kon fe ren cjach
szko le nio wych or ga ni zo wa nych przez KR.

Ce lem kon fe ren cji jest prze ka za nie in struk to rom naj -
now szych tren dów w dzie dzi nie na uki ogrod ni czej oraz
in for ma cji do ty czą cych ak tu al nej sy tu acji związ ku a tak -
że za dań i or ga ni za cji pra cy służb in struk tor skich.

Blok te ma tów ogrod ni czych obej mo wał bę dzie za gad -

nie nia do ty czą ce mię dzy in ny mi: ochro ny ro ślin na dział -
kach w 2010 r., za sad i zna cze nia cię cia wio sen ne go drzew
i krze wów owo co wych, po kaz prak tycz ny cię cia drzew
owo co wych, za sad pla no wa nia wa rzyw ni ka na dział kach,
za sto so wa nia ro ślin ozdob nych w urzą dza niu dział ki oraz
pra wi dło we go za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek.

Wy kła dow ca mi bę dą na ukow cy współ pra cu ją cy ze
Związ kiem, z uni wer sy te tów rol ni czych i in sty tu tów
ogrod ni czych.

W blo ku te ma tów związ ko wych znaj dą się za gad nie nia
do ty czą ce ak tu al nej sy tu acji PZD i wy ni ka ją cych z niej
za dań dla służb in struk tor skich oraz za sa dy or ga ni za cji
pra cy in struk to rów SSI PZD. W pro gra mie prze wi dzia no
czas na wy mia nę do świad czeń, dys ku sję oraz wy jaz dy do
ogro dów dział ko wych pod czas któ rych od bę dą są spo tka -
nia z za rzą da mi ogro dów.

Kon fe ren cje szko le nio we zor ga ni zo wa ne zo sta ną we
współ pra cy z okrę go wy mi za rzą da mi PZD: 

OZ w Pi le – dla in struk to rów SSI z okrę gów: Po znań,
Go rzów Wlkp. ,Szcze cin, Ko sza lin, Słupsk, 

OZ Su dec ki w Szczaw nie -Zdro ju – dla in struk to rów
SSI z okrę gów: Le gni ca, Zie lo na Gó ra, Wro cław, Ka lisz

OZ Czę sto cho wa – dla in struk to rów SSI z okrę gów: Ślą -
skie go, Opol skie go, Świę to krzy skie go, Ma zo wiec kie go, 

OZ Lu blin – dla in struk to rów SSI z okrę gów: Pod kar -
pac kie go, Ma ło pol skie go, Łódz kie go, Pod la skie go

OZ War miń sko -Ma zur ski w Olsz ty nie – dla in struk -
to rów SSI z okrę gów: To ruń sko -Wło cław skie go, Byd -
goszcz, El bląg, Gdańsk

Kon fe ren cje jak do tych czas cie szą się ogrom nym za in -
te re so wa niem in struk to rów. Po mi mo wy czer pu ją cych pro -
gra mów, z dys ku sji pod czas kon fe ren cji wy ni ka, że są
bar dzo po ży tecz ne dla in struk to rów, a tak że dla wy kła -
dow ców.

Kosz ty kon fe ren cji po kry wa Kra jo wa Ra da
Ma my na dzie ję, że Kon fe ren cje przy czy nią się do po -

sze rze nia wie dzy związ ko wej i me ry to rycz nej, wy mia ny
do świad czeń i in te gra cji służ by in struk tor skiej.

Ali cja Gu rzyń ska 
Inst. ogrod ni czy KR

9. Sezon szkoleniowy rozpocz´ty
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Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej z 19 grud nia 2002 r. w spra wie wy so ko ści oraz
wa run ków usta la nia na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow -
ni ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej
jed no st ce sfe ry bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej na
ob sza rze kra ju (Dz. U. nr 236, poz.1990: ost. zm. w Dz.U.
z 2006 r. nr 227, poz. 1661). 

Wy so kość die ty od 1 stycz nia 2007 r. – na dal za czas
po dró ży wy no si – 23 zł.

Ozna cza to, że je że li po dróż bę dzie trwa ła nie dłu żej
niż do bę i bę dzie wy no sić:

– od 8 do 12 go dzin to przy słu gu je po ło wa die ty w kwo -
cie 11,50 zł,

– po nad 12 go dzin – przy słu gu je 23 zł tj. die ta w peł nej
wy so ko ści,

Je że li po dróż bę dzie trwa ła dłu żej niż do bę, to za każ dą do -
bę przy słu gu je peł na die ta, a za nie ca łą, ale roz po czę tą do bę:

– do 8 go dzin – 11,50 zł – po ło wa die ty,
– po nad 8 go dzin – 23 zł – die ta w peł nej wy so ko ści
Ry czałt na po kry cie kosz tów do jaz du środ ka mi ko mu -

ni ka cji miej skiej w cza sie po dró ży służ bo wej wy no si
(20% die ty) 4,60 zł

Ry czałt na po kry cie kosz tów noc le gu w cza sie po dró ży
służ bo wej wy no si (150% die ty) 34,50 zł.

Po wyż sze staw ki i za sa dy do ty czą pra cow ni ków
PZD oraz człon ków or ga nów PZD od by wa ją cych po -
dró że służ bo we zgod nie z Uchwa łą nr 59/2007 Pre zy -
dium KR PZD z 5 kwiet nia 2007 r. w spra wie
obo wią zu ją cych w PZD za sad do ty czą cych od by wa -
nia po dró ży służ bo wych (opu bli ko wa ną w Biu le ty nie
nr 5/2007 str. 77). 

10. Informacje finansowe

I. SKA LA PO DAT KO WA W 2010 RO KU jest ta ka sa ma jak w 2009 r.

Pod sta wa ob li cze nia po dat ku w zło tych                      po da tek wy no si
do                            85.528             18 % mi nus kwo ta zmniej sza ją ca    

po da tek 556 zł 02 gr  

po nad                      85.528             14.839 zł 02 gr.+ 32% nad wyż ki po nad 85.528 zł 

Pod sta wa praw na: Art. 27 ust. 1 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (Dz.U.
z 2000 r. nr 14, poz 176; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz.1541)

Kwo ta wol na od po dat ku w 2010 r. wy no si 3.091 zł. (po za okrą gle niu) i jest ta ka sa ma jak w 2009 r.

II. DIE TA od 1.01.2007  – na dal wy no si  23 zł

III. KOSZ TY UZY SKA NIA PRZY CHO DÓW

Kosz ty uzy ska nia przy cho dów w 2010 r. są ta kie sa me jak w 2009 r. i wy no szą:  

Pra cow nik                      Kwo ta mie sięcz na w zł            Kwo ta rocz na w zł
Uzy sku ją cy przy cho dy                                                      (nie wię cej niż)

1. Z ty tu łu jed ne go sto sun ku służ bo we go       111,25                      1.335,00 
sto sun ku pra cy, spół dziel cze go sto sun ku pra cy
oraz pra cy na kład czej
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2. Rów no cze śnie z wię cej niż jed ne go sto sun ku z każ de go z tych          łącz nie nie  
służ bo we go, sto sun ku pra cy, spół dziel cze go sto sun ków                 wię cej niż 
sto sun ku pra cy oraz pra cy na kład czej 111,25                       2.002,05      
w wię cej niż jed nym za kła dzie pra cy           

3. Z ty tu łu jed ne go sto sun ku służ bo we go, łącz nie nie 
sto sun ku pra cy, spół dziel cze go sto sun ku wię cej niż
pra cy oraz pra cy na kład czej, gdy miej sce 139,06                 1.668,72
sta łe go lub cza so we go za miesz ka nia pra cow ni ka                           
jest po ło żo ne po za miej sco wo ścią, w któ rej znaj du je                       
się za kład pra cy, a pra cow nik nie uzy sku je     
do dat ku za roz łą kę 

4. Rów no cze śnie z wię cej niż jed ne go sto sun ku z każ de go z tych     łącz nie nie
służ bo we go, sto sun ku pra cy, spół dziel cze go sto sun ków            wię cej niż
sto sun ku pra cy oraz pra cy na kład czej, gdy 139,06             2.502,56 
miej sce sta łe go lub cza so we go za miesz ka nia
pra cow ni ka jest po ło żo ne po za miej sco wo ścią, 
w któ rej znaj du je się za kład pra cy                   
a pra cow nik nie uzy sku je do dat ku za roz łą kę       

1. Od set ki usta wo we od 15 grud nia 2008 r. – i  na dal wy-
no szą 13 % w sto sun ku rocz nym (Dz.U. z 2008 r. nr 220,
poz. 1434)

2. Od set ki od za le gło ści po dat ko wych od 25 czerw ca
2009 r. na dal wy no szą 10,00% kwo ty za le gło ści w sto -
sun ku rocz nym (M.P. z 2009 r. nr 41, poz.654)

Pod sta wa praw na: Roz po rzą dze nie Mi ni stra Fi nan sów
z dnia 22 sierp nia 2005 r. w spra wie na li cza nia od se tek za
zwło kę oraz opła ty pro lon ga cyj nej, a tak że za kre su in for -
ma cji, któ re mu szą być za war te w ra chun kach (Dz. U. nr
165, poz. 1373; ost. zm w Dz. U. z 2008 r. nr 236, poz.
1633).

IV. ODSETKI

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZA PRACOWNIKÓW

pod sta wa praw na: art. 22 ust. 2 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (Dz.U. 
z 2000 r. nr 14, poz. 176: ost. zm. w Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz.1541).

Rodzaj ubezpieczenia                      2009 r.                                      2010 r.

Sposób finansowania              sposób finansowania

pracodawca      pracownik       pracodawca  pracownik

emerytalne                       9,76%          9,76%                  9,76%         9,76%

rentowe                             4,50%           1,50%                  4,50%          1,50%

chorobowe                            -                 2,45%                   -                 2,45%

wypadkowe                          x*                    -                          x*                -

zdrowotne                             -                9,00%                   -               9,00%

składka na ubezpieczenie 
zdrowotne podlegające
odliczeni                               -                  7,75 %                   -                7,75 
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Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie
wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada

2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. w Dz. U. z 2009
r. nr 43, poz. 350). 

VI. MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

2009 r.                         2010 r.

Kwota (zł)                                             1.276,00                     1.317,00
W I roku pracy* (zł)                             1.020,80                     1.053,60

Pod sta wa praw na: (Mon. Pol. 2008 r. nr 55, poz. 499)
(Mon.Pol. 2009 r. nr 48, poz. 709)

*) 80% mi ni mal ne go wy na gro dze nia

Pod sta wa praw na: Usta wa z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r.
o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę (DZ.U. nr 200,
poz. 1679: ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz.1314),

opra co wa ła: M. Marks 

Przed wio śnie to okres in ten syw ne go cię cia drzew i krze -
wów owo co wych. Cię cie to mo że my roz po cząć w lu tym,
o ile ma my pew ność, że mi nął już okres sil nych mro zów
i kon ty nu ować je aż do kwiet nia. Za czy na my od cię cia ga -
tun ków naj mniej wraż li wych na uszko dze nia mro zo we,
cię cie tych bar dziej wraż li wych od kła da my do wio sny. Ja -
ko pierw sze mo że my za cząć przy ci nać ja bło nie i gru sze.
Nie co póź niej przy ci na my śli wy, mo re le, brzo skwi nie 
i nek ta ry ny. Ce lem cię cia jest re gu lo wa nie kształ tu i wiel -
ko ści ko ro ny drzew, prze świe tla nie ko ron, od mła dza nie
drzew i krze wów przez co wpły wa my na re gu lar ność 
i wiel kość owo co wa nia jak rów nież na ja kość, wiel kość 
i wy bar wie nie owo ców. Cię cie drzew jest rów nież za bie -
giem sa ni tar nym po nie waż roz rze dza jąc ko ro nę utrud nia -
my po ra ża nie ga łę zi, li ści i owo ców przez grzy by
cho ro bo twór cze (cho ro by grzy bo we naj le piej roz wi ja ją
się w śro do wi sku za cie nio nym o wy so kiej wil got no ści po -
wie trza). 

Przy oka zji wio sen ne go cię cia moż na prze pro wa dzić
rów nież prze gląd sta nu zdro wot no ści ko ron drzew i krze -
wów owo co wych. Na le ży do kład nie przyj rzeć się, czy na
drze wach nie wi szą ze schnię te owo ce, tzw. mu mie. Po zo -
sta wio ne po ubie gło rocz nych zbio rach bę dą po wo do wać
cho ro by grzy bo we.

Bar dzo zły stan drzew i krze wów na dział kach jest do -
wo dem na to, że drze wa są przy ci na ne nie pra wi dło wo lub
w ogó le nie są cię te. Na tej pod sta wie są dzi my, że wie dza
teo re tycz na i umie jęt no ści prak tycz ne dział kow ców do ty -

czą ce cię cia drzew są nie wy star cza ją ce. Wska zu je to rów -
nież na po trze bę do sko na le nia umie jęt no ści prak tycz nych
po przez udział w po ka zach de mon stru ją cych tech ni kę 
cię cia.

Po ka zy cię cia mo gą rów nież do ty czyć drzew i krze wów
ozdob nych, szcze gól nie tych kwit ną cych la tem. Od wła -
ści we go ter mi nu i pra wi dło wej tech ni ki cię cia za le ży ob -
fi tość kwit nie nia jak rów nież for ma krze wów, szcze gól nie
ży wo pło to wych.

Za bieg ten jest dość trud ny i spra wia pro ble my nie tyl -
ko po cząt ku ją cym dział kow com. Dla te go za le ca my
wszyst kim za rzą dom ROD or ga ni zo wa nie po ka zów cię cia
drzew i krze wów owo co wych oraz ozdob nych. Po ka zy ta -
kie na le ży or ga ni zo wać w ogro dach w okre sie przed wio -
śnia i wio sny. 

W tym ce lu na le ży skon tak to wać się z biu rem Okrę go -
we go Za rzą du – in struk to rem eta to wym, któ ry przyj dzie 
z po mo cą. 

Wów czas do obo wiąz ku za rzą du ROD na le ży wy ty po -
wa nie dzia łek, na któ rych od bę dą się po ka zy jak rów nież
po wia do mie nie dział kow ców o je go ter mi nie, po przez
wy wie sze nie in for ma cji na ta bli cy ogło szeń i w lo kal nej
pra sie. 

Na to miast OZ na swój koszt po zy ska fa chow ca, któ ry
prze pro wa dzi po kaz i udzie li wy ja śnień.

W związ ku z tym, że umie jęt ność wła ści we go cię cia
wy ma ga wie lo let niej prak ty ki po par tej wie dzą teo re tycz -
ną, OZ -ty do prze pro wa dze nia po ka zów an ga żo wać bę dą

11. Ci´cie wiosenne drzew i krzewów
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spe cja li stów ds. sa dow nic twa z uczel ni rol ni czych, uni -
wer sy te tów przy rod ni czych i in sty tu tów na uko wych
współ pra cu ją cych ze Związ kiem. Pro si my nie zwle kać z
za pla no wa niem po ka zów, po nie waż moż li wo ści prze pro -

wa dze nia za jęć prak tycz nych przez OZ -ty są ogra ni czo ne,
ze wzglę du na du żą ich ilość i ogra ni czo ny czas.

Du że ogro dy za chę ca my do prze pro wa dza nia po ka zów
we wła snym za kre sie.

In struk tor KR ds. ogrod nic twa
Ali cja Gu rzyń ska

13. Droga przez m´k´ działkowców z ROD Iwaszkiewicza

Sa mo wol ka na dział kach. Le ga li zo wać czy wy bu rzać?

To czą ce się wart ko od dłuż sze go cza su po stę po wa nia
do ty czą ca po nadnor ma tyw nych al tan bu do wa nych na te -
re nach ogro dów dział ko wych chwi lo wo zwol ni ły tem po.
Na okres zi my wstrzy ma no kon tro le na te re nie Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych. Nie mniej jed nak znacz na
część sa mo wo li bu dow la nych zo sta ła skon tro lo wa na 
w ubie głym ro ku. W cią gu mi nio ne go ro ku uda ło się też
za ła twić osta tecz nie kil ka de cy zji. Al ta ny ob ję te ty mi po -
stę po wa nia mi pod le ga ją roz biór ce. 

Część spraw pro wa dzo nych przez Po wia to wy Nad zór
Bu dow la ny, po od wo ła niach osób kon tro lo wa nych, wró -
ci ła do Świ no uj ścia do po now ne go roz pa trze nia. Ostat nio
pre zen to wa ne sta no wi sko przez Wo je wódz kie go In spek -
to ra Nad zo ru Bu dow la ne go w Szcze ci nie to da nie szan sy
wła ści cie lom al tan na ich le ga li za cję. Jest ono wy ni kiem
sta no wi ska Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Szcze ci nie. Jak
nam po wie dzia no w nad zo rze bu dow la nym szan se na ta -
ką le ga li za cję są nie wiel kie. – Sta no wi sko szcze ciń skich
in sty tu cji da je na dzie je, ale tak że na ra ża wła ści cie li na po -
no sze nie nie ma łych kosz tów zwią za nych z le ga li za cją, 
a ta jest prak tycz nie nie moż li wa – jest zda nia Mo ni ka Mi -

ziń ska Po wia to wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go.  Wy -
bu do wa ne na te re nie ogro dów dział ko wych po nadnor ma -
tyw ne al ta ny sta no wią w myśl pra wa bu dow la ne go sa mo -
wo lę bu dow la ną. Sta no wi ono, że sa mo wo lą jest też bu do -
wa obiek tów, na któ re nie jest po trzeb ne po zwo le nie na
bu do wę, ale ko niecz ne jest zgło sze nie. Do ty czy to np.
ogro dzeń, bu dyn ków go spo dar czych o po wierzch ni do 
35 m2 lub al tan o po wierzch ni do 25 m2 w mia stach 
i 35 m2 po za mia stem.

W myśl tych sa mych prze pi sów sa mo wo lę moż na za le -
ga li zo wać, je że li bu do wa obiek tu jest zgod na z prze pi sa -
mi o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym, 
a w szcze gól no ści usta le nia mi obo wią zu ją ce go miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go al bo usta -
le nia mi osta tecz nej de cy zji o wa run kach za bu do wy 
i za go spo da ro wa nia te re nu – w przy pad ku bra ku obo wią -
zu ją ce go miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. 

Obo wią zu ją ce opła ty le ga li za cyj ne są wy so kie, zwłasz -
cza te do ty czą ce le ga li za cji bu dyn ków miesz kal nych. Tu -
taj opła ta wy no si 50 tys. zł. za dom let ni sko wy – 25.000 zł. 

Spra wa Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. J. Iwasz -
kie wi cza w Bia łym sto ku już nie jed no krot nie by ła re la cjo -
no wa na na ła mach Biu le ty nu In for ma cyj ne go. opi sy wa no
hi sto rię je go za ło że nia w 1981 r. i dro gę przez mę kę 390
bia ło stoc kich ro dzin trwa ją cą do dnia dzi siej sze go. 

Ogród po wstał ja ko cza so wy, na miej skich grun tach po -
mię dzy ul. Cioł kow skie go a La sem Zwie rzy niec kim. 
W mo men cie za kła da nia obo wią zy wa ła za sa da, że grun -
ty rol ne, a ta kie to by ły, nie mo gą być odło go wa ne. Dla -
te go wła dze miej skie chęt nie prze ka za ły grunt o po -
wierzch ni bez ma ła 30 ha Pol skie mu Związ ko wi Dział -
kow ców Wo je wódz kie mu Za rzą do wi w Bia łym sto ku do
za go spo da ro wa nia, z prze zna cze niem na ogród dział ko -

wy na okres 5 lat. Do ce lo wo te ren był prze zna czo ny na
po trze by szkol nic twa wyż sze go. Dzię ki te mu mia sto mia -
ło pro blem odło go wa nia grun tów rol nych z gło wy, a dział -
kow cy ocho czo przy stą pi li do pra cy nad przy sto so wa niem
te re nu do po trzeb re kre acyj nych i wy po czyn ko wych oraz
po zy ski wa nia po żyt ków w po sta ci owo ców, wa rzyw 
i kwia tów. Wy sił kiem dział kow ców na wie zio no set ki m3

do brej, ogro do wej zie mi – tzw. hu mu su, zmie ni ła się kla -
sa grun tu, a zie mia wy na gra dza ła pra co wi tych lu dzi ob fi -
ty mi plo na mi. 

Do ogro du dział kow cy przy jeż dża li z róż nych, nie raz
od le głych czę ści mia sta, wo żąc ze so bą ubra nia ro bo cze 
i na rzę dzia nie zbęd ne przy ogro do wych pra cach. Trud no

12. Wyspiarz Niebieski ze stycznia 2010 roku
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więc so bie wy obra zić, aby pod czas nie spo dzie wa nych
opa dów at mos fe rycz nych nie mie li gdzie się scho wać, w
szcze gól no ści z dzieć mi, przed desz czem. Na ogro dzie za -
czę ły się więc po ja wiać al ta ny słu żą ce dział kow com do
schro nie nia w cza sie desz czu i miej sce od po czyn ku, po -
nie waż dział kow cy na ogół nie są roz bry ka ną mło dzie żą.

Przez te wszyst kie la ta - w szcze gól no ści przed wy bo ra -
mi sa mo rzą do wy mi – ogród był wi zy to wa ny przez pre zy -
den tów mia sta: P. Lus sę, K. Jur gie la i R. Tu ra.. Pa da ły
wów czas obiet ni ce po mo cy w nada niu ogro do wi sta tu su
sta łe go. Dział kow cy bra li to za do brą mo ne tę, wie rzy li, że
tak się sta nie i kart ka mi wy bor czy mi przy czy nia li się do
wy gra nia wy bo rów. Po wy bo rach wszyst ko wra ca ło do
nor my, tzn. za po mi na no o swo ich obiet ni cach, aż do na -
stęp nej kam pa nii wy bor czej.

Stan ta ki trwał do po ło wy 2006 r., kie dy to ów cze sny
Pre zy dent Mia sta Ry szard Tur zro bił gest w sto sun ku do
Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku i za warł no ta rial ną umo wę
przy rze cze nia te re nu Uni wer sy te to wi w Bia łym sto ku na
bu do wę kam pu su uni wer sy tec kie go. Dzia ło się to w ostat -
nich mie sią cach urzę do wa nia Pre zy den ta Ry szar da Tu ra.
Dziw nym zbie giem oko licz no ści po wy ko na niu te go ge -
stu w sto sun ku do Uni wer sy te tu, Pan Tur zo stał tam za -
trud nio ny. 

Tak więc po dwu dzie stu pię ciu la tach na dziei oka za ło
się, że obiet ni ce skła da ne dział kow com by ły oszu kań cze,
gdyż cho dzi ło tyl ko o gło sy dział kow ców, o wy gra nie wy -
bo rów, a więc o wła dzę. 

Dział kow cy zo sta li na lo dzie osa mot nie ni. Nie za wiódł
ich tyl ko Pol ski Zwią zek Dział kow ców i roz po czął zde cy -
do wa ną wal kę – nie o te ren zaj mo wa ny przez ogród, bo
dział kow cy ni gdy nie po wie dzie li „nie” dla kam pu su – ale
o od szko do wa nia za ich mie nie i te ren za stęp czy.

W spra wie roz wią za nia pro ble mu Okrę go wy Za rząd
Pod la ski Pol skie go Związ ku Dział kow ców skła dał Urzę -
do wi Mia sta w Bia łym sto ku kil ka pro po zy cji, któ re nie ste -

ty nie zna la zły uzna nia w oczach ma gi stra tu. Re zul ta ty nie
da ły rów nież roz mo wy z Gmi ną o przy zna nie te re nu za -
stęp cze go dla 390 ro dzin bia ło stoc kich dział kow ców.
Spra wy tra fi ły do są dów.

War tym od no to wa nia jest fakt, że choć spo ry są do we 
w tej spra wie jesz cze się nie za koń czy ły, to Urząd Mia sta
już roz po czął eg ze ku cję ko mor ni czą z te re nu, na któ rym
28 lat go spo da rzą dział kow cy. Urząd, nie pro wa dząc w tej
spra wie ko re spon den cji z Okrę go wym Za rzą dem Pod la -
skim PZD w Bia łym sto ku, wy na jął fir mę do prze pro wa -
dze nia in wen ta ry za cji na nie sień i na sa dzeń na ogro dzie.
Jej przed sta wi cie le w ta jem ni cy przed dział kow ca mi sfor -
so wa li bram ki ogro do we w ce lu prze pro wa dze nia spi su
ma jąt ku dział kow ców prze zna czo ne go do usu nię cia.
Kosz tem tych prac w wy so ko ści 42 tys. zł. ma zo stać ob -
cią żo ny Okręg. Tym cza sem prze pro wa dze nie tej in wen -
ta ry za cji na le ży uznać za cał ko wi cie zbęd ne, gdyż OZP
od ro ku po sia da peł ną in wen ta ry za cję ma jąt ku PZD 
i dział kow ców. Jed nak Urząd Mia sta nie ra czył po ro zu -
mieć się z Okrę giem w tej spra wie. Dla te go też dział kow -
cy uwa ża ją, że 42 tys. zł. zo sta ły zmar no tra wio ne. OZP
do wia du je się jed nak z pra sy, że to dział kow cy bę dą ob cią -
że ni ty mi nie po trzeb ny mi kosz ta mi.

Rów nież z pra sy OZP do wie dział się, że dział kow cy bę -
dą ob cią że ni kosz tem roz biór ki al tan i oczysz cze nia te re -
nu w wys. ok. 800 tys. zł.

Tak po stę pu je Gmi na ze swo imi miesz kań ca mi.
Trze ba nad mie nić, że dział kow cy, w więk szo ści rdzen -

ni miesz kań cy Bia łe go sto ku, tu uro dze ni, uwa ża ją, że są
trak to wa ni jak uzur pa to rzy i obu rza ją się po stę po wa niem
ma gi stra tu i spra wie dli wo ścią w wy da niu pod la skim.
Szcze gól ne za strze że nia z ich stro ny bu dzi to, że głów ni
ak to rzy te go spek ta klu: po przed ni i obec ny Pre zy dent
Mia sta, szef Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go 
i Sę dzia Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go są pra -
cow ni ka mi Uni wer sy te tu w Bia łym sto ku.

Pre zes OZP PZD
inż. Wie sław Sa wic ki

14. Czy w Polsce wracajà upiorne lata 40?

W dniu 29 grud nia 2009 r. o godz. 1410 spół ka Dom
De ve lop ment prze ka za ła do Kra jo wej Ra dy PZD pi smo
w któ rym do ma ga się usu nię cia sprzę tu, na nie sień i na sa -
dzeń z te re nu 75 dzia łek ro dzin nych, za go spo da ro wa nych
w ra mach ROD „Sig ma-Bar tyc ka” w War sza wie, oraz
opusz cze nia te re nu w nie prze kra czal nym ter mi nie do 31
grud nia 2009 r. In we stor stra szy, że po tym ter mi nie przy -
stą pi do ni we la cji i ogro dze nia te re nu nie li cząc się z dział -
kow ca mi i ich ma jąt kiem zgro ma dzo nym na dział kach.
Za nic ma fakt, że dział kow cy nie we szli na te ren sa mo -

wol nie, za go spo da ro wa li go w 1981 r. za zgo dą i wie dzą
ma cie rzy ste go za kła du pra cy.

Nie są to pierw sze żą da nia spół ki kie ro wa ne pod ad re -
sem Związ ku i dział kow ców. Już od dłuż sze go cza su
przed sta wi cie le Spół ki sto su ją róż ne me to dy aby po zbyć
się dział kow ców z te re nu. Anon sy pra so we w któ rych
Spół ka wzy wa dział kow ców do opusz cze nia te re nu to tyl -
ko je den ze spo so bów. W tej spra wie to czą się po stę po -
wa nia przed są dem i po mi mo iż nie za padł ża den wy rok,
przed sta wi cie le in we sto ra bez ja kich kol wiek skru pu łów
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usi łu ją po zbyć się dział kow ców z te re nu. Za nic Spół ka
ma usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i wy ni ka -
ją ce z niej pra wa dla dział kow ców i Związ ku, od ma wia
ja kich kol wiek roz mów i dys ku sji. Za je dy ny cel ob ra ła so -
bie wy rzu ce nie dział kow ców bez od szko do wań za ma ją -

tek sta no wią cy ich wła sność.  Czy w do bie de mo kra cji,
pra wa i spra wie dli wo ści ma my do czy nie nia z po wtór ką 
z lat 40 ubie głe go wie ku, gdy moż na by ło dzia łać bez -
praw nie, „w imie niu pra wa”.

GF

Te go rocz ne wal ne ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze
we wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych ozna -
cza ją roz po czę cie kam pa nii wy bor czej w Związ ku. Trwać
ona bę dzie pra wie dwa la ta, gdyż za koń czy się do pie ro
pod ko niec 2011 ro ku wraz z od by ciem Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów. Dla te go też kam pa nię na le ży trak to wać ca -
ło ścio wo, po dej mu jąc już dzi siaj de cy zje, któ re za bez-
pie czą jej na le ży te przy go to wa nie oraz spraw ne prze pro -
wa dze nie. 

W tym wzglę dzie Kra jo wa Ra da oraz Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy przy stą pi ło już do pra cy, i przy ję ło wy tycz ne 
w spra wie prze pro wa dze nia kam pa nii spra woz daw czo -
-wy bor czej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Oprócz
tych wy tycz nych przy go to wa ny zo stał kom plet wzo rów
do ku men tów nie zbęd nych do od by cia wal nych ze brań 
i kon fe ren cji de le ga tów. Przed mio to we wy tycz ne zo sta ły
opu bli ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 16/2009
jak rów nież do stęp ne są na na szej stro nie in ter ne to wej
HY PER LINK „http://www.pzd.pl” www.pzd.pl.

Kra jo wa Ra da prze ka za ła do okrę go wych za rzą dów kar -
tę pocz to wą - za pro sze nie na wal ne ze bra nie spra woz daw -
czo -wy bor cze w 2010 r. w ce lu bez płat ne go roz pro -
wa dze nia do wszyst kich ROD w okrę gu. Kar ta zo sta ła
wy dru ko wa na na koszt Kra jo wej Ra dy w na kła dzie od po -
wia da ją cym ilo ści użyt kow ni ków w ROD na te re nie kra -
ju i w ten spo sób za rzą dy ROD bę dą mo gły po naj-
niż szych kosz tach, zgod nie z § 78 sta tu tu PZD, za wia do -

mić każ de go dział kow ca o ter mi nie, miej scu i po rząd ku
wal ne go ze bra nia spra woz daw czo – wy bor cze go w 2010 r.

Na stęp nie Kra jo wa Ra da opra co wa ła i roz pro wa dzi ła
do wszyst kich ROD i OZ po rad nik pt: „Ze bra nia spra woz -
daw czo -wy bor cze w ROD w 2010 ro ku”, któ ry za wie ra
uchwa ły i wy tycz ne, po ra dy prak tycz ne oraz wzo ry do ku -
men tów i dru ków na wal ne ze bra nia spra woz daw czo 
– wy bor cze.

Na mo cy uchwa ły nr 3/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 26 li sto pa da 2009 r. w spra wie ze spo łów do ob słu -
gi kam pa nii spra woz daw czo – wy bor czej w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w 2010 ro ku, Okrę go we Za rzą dy
mo gą po wo łać ze spo ły do ob słu gi wal nych ze brań i prze -
pro wa dzić szko le nia dla człon ków tych ze spo łów z za kre -
su po sta no wień sta tu tu PZD i in nych prze pi sów związ-
ko wych do ty czą cych za sad przy go to wy wa nia i prze pro -
wa dze nia wal nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów) w ROD.

Re ali za cja po wyż szych po sta no wień nie wąt pli we przy -
czy ni się do prze pro wa dze nia spraw nej kam pa nii na wy -
so kim po zio mie. Wa run kiem jest jed nak re ali za cja za-
pi sów sta tu tu o przy go to wa niu wal nych, a zwłasz cza in -
for mo wa nie okrę gów o ter mi nach i miej scach wal nych ze -
brań, aby unik nąć spię trzeń i stwo rzyć moż li wość re -
pre zen tan tom okrę go we go za rzą du udzia łu w ob ra dach
wal nych ze brań i za pew nić po moc ogro dom w ich prze -
pro wa dze niu.

KD

Okrę go wy za rząd, ja ko je dy ny or gan Związ ku, po sia da
upraw nie nia do stwier dza nia nie waż no ści wal nych ze brań,
a tak że zmie nia nia, uchy la nia bądź stwier dza nia nie waż -
no ści uchwał pod ję tych na wal nym ze bra niu. To są upraw -
nie nia sta tu to we z ty tu łu nad zo ru. Jed nak w głów nej
mie rze za rzą dy okrę go we sku pia ją się na po mo cy w przy -
go to wa niu i prze pro wa dze niu wal nych ze brań, aby do mi -
ni mum spro wa dzić przy pad ki wy ma ga ją ce in ter wen cji.
Te mu ce lo wi słu ży też uczest nic two przed sta wi cie li okrę -
gu na wal nych ze bra niach, aby w ra zie po trze by in for mo -
wa li ze bra nych, że zgło szo ny pro jekt uchwa ły jest

sprzecz ny z obo wią zu ją cym pra wem i w przy pad ku pod -
ję cia ta kiej uchwa ły okrę go wy za rząd bę dzie zo bo wią za -
ny do jej unie waż nie nia. 

Dru gim eta pem jest obo wią zek prze sła nia do okrę go -
we go za rzą du do ku men ta cji (w tym pod ję tych uchwał) 
w cią gu 14 dni od za koń cze nia wal ne go ze bra nia. Uchwa -
ły są spraw dza ne pod ką tem zgod no ści z obo wią zu ją cym
pra wem za rów no związ ko wym, jak i po wszech nie obo -
wią zu ją cym. Je że li uchwa ła jest sprzecz na z pra wem,
wów czas jest stwier dza na jej nie waż ność (lub uchy la na)
przez okrę go wy za rząd.

15. Przygotowanie do walnych zebraƒ w 2010 roku

16. Uprawnienia i obowiàzki OZ w zakresie walnych zebraƒ wynikajàce 
ze statutu PZD
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Okrę go wy za rząd ba da tak że pra wo moc ność zwo ła nia 
i prze bie gu wal nych ze brań na pod sta wie przed ło żo nych
spra woz dań przez ob słu gu ją cych, na stęp nie na pod sta wie
prze sła nej do ku men ta cji i in ter wen cyj nie po zgło sze niu
przez dział kow ców wnio sku o unie waż nie nie wal ne go lub
pod ję tych na nim uchwał. W ostat nich spra wach czę sto
okrę go wy za rząd zwra ca się do okrę go wej ko mi sji re wi -
zyj nej o prze pro wa dze nie kon tro li w ogro dzie i usta le nie
sta nu fak tycz ne go. Nie ste ty zda rza się, że do pie ro in for -
ma cje od dział kow ców zwró cą uwa gę okrę go wi na nie -

pra wi dło wo ści w przy zwo ła niu, prze bie gu i wy ni kach
wal ne go. Wów czas okrę go wy za rząd do ko nu je oce ny pra -
wo moc no ści wal ne go, a tak że pod ję tych uchwał. 

Przy ję ty sys tem spraw dza się w prak ty ce, ale naj waż -
niej sze, aby prze strze gać pro ce dur okre ślo nych pra wem
związ ko wym do ty czą cych przy go to wa nia, zwo ła nia 
i prze bie gu wal ne go ze bra nia, a tak że po dej mo wać
uchwa ły zgod nie ze sta tu to wy mi kom pe ten cja mi wal nych
ze brań, a wte dy nie bę dzie po trzeb na in ge ren cja or ga nów
wyż szych.

MP

17. Walne zebrania w 2009 roku

W bie żą cym ro ku od by wa ją się wal ne ze bra nia spra -
woz daw czo – wy bor cze w ROD koń czą ce ka den cję. Ze -
bra nia te mu szą od być się do koń ca kwiet nia b.r. co jest
nie zwy kle waż nym i trud nym za da niem dla za rzą dów
ogro dów. 

Dla przy po mnie nia przed sta wia my, jak prze bie ga ły wal -
ne ze bra nia w 2009 r.

Oce nia jąc prze bieg i wy ni ki wal nych ze brań, wie le
okrę gów za uwa ży ło du żą po pra wę w świa do mo ści praw -
no – for mal nej wśród or ga nów ROD, co wpły nę ło na po -
pra wę przy re ali zo wa niu przez nich za dań sta tu to wych.
Ogól nie uzna no, że wal ne ze bra nia zo sta ły zor ga ni zo wa -
ne do brze, przy go to wy wa ne by ły wy ma ga ne do ku men ty
i wy peł ni ły sta tu to we za da nia. 

Dział kow cy uczest ni czy li w wal nych ze bra niach w ROD
z du żym zróż ni co wa niem. Fre kwen cja na nie któ rych ze -
bra niach się ga ła jed nak na wet do 80%, co z pew no ścią na -
le ży uznać za du ży suk ces. Fre kwen cja uza leż nio na by ła
rów nież od ak tu al nej sy tu acji, w ja kiej znaj do wał się Zwią -
zek, mia no wi cie zwięk szy ła się na ze bra niach, któ re od by -
wa ły się po zło że niu w sej mie pro jek tu usta wy o ogro dach
dział ko wych au tor stwa PiS. Fre kwen cja zwięk szy ła się tak -
że w ma łych ogro dach. Naj więk sza fre kwen cja by ła w ta -
kich okrę gach jak Byd goszcz (40%–45%), Czę sto cho wa
(35,4%), Gdańsk (36%).

W I ter mi nie, na któ rym obo wią zu je za sa da, iż obec -
nych ma być po nad po ło wa człon ków Związ ku w da nym
ogro dzie, naj wię cej ze brań od by ło się w Ka li szu (30), 
w Ło dzi (66) i w Okrę gu Ma ło pol skim (46).

Du że zna cze nie dla prze bie gu i wy ni ków wal nych ze -
brań mia ła ob słu ga przez przed sta wi cie li okrę go we go za -
rzą du. Przed sta wi cie le OZ nie tyl ko zwra ca li uwa gę na
po praw ność prze bie gu wal ne go ze bra nia, ale tak że wy ja -
śnia li wąt pli wo ści i od po wia da li na nur tu ją ce dział kow -
ców py ta nia. W więk szo ści okrę gów od by ły się szko le nia,
bądź na ra dy, któ re mia ły na ce lu lep sze przy go to wa nie od
stro ny me ry to rycz no - for mal nej wal nych ze brań w ogro -
dach. Prze szko le ni zo sta li za rów no człon ko wie or ga nów

w ROD, jak i oso by wy zna czo ne do ob słu gi wal nych ze -
brań. Uczest ni cy szko leń zo sta li wy po sa że ni w dru ki or -
ga ni za cyj ne za wie ra ją ce nie zbęd ne in for ma cje, któ re
sta no wi ły źró dło wie dzy na te mat pro ble ma ty ki pro wa -
dze nia wal nych ze brań. Szcze gól na uwa ga zwró co na by -
ła na kwe stie pra wi dło we go po wia da mia nia człon ków
Związ ku o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad wal ne go
ze bra nia, oraz przy go to wy wa nia uchwał, gdyż w la tach
po przed nich mia ły miej sce uchy bie nia for mal ne w tym
wzglę dzie.

Okrę go we za rzą dy po od by ciu wal nych ze brań i otrzy -
ma niu do ku men ta cji z ROD, do ko na ły ba da nia zgod no -
ści z pra wem związ ko wym pod ję tych uchwał. W 2009 r.
stwier dzo no nie waż ność, bądź uchy lo no 90 uchwał wal -
nych ze brań. Do ty czy ły one naj czę ściej opłat nie miesz -
czą cych się w kom pe ten cjach wal ne go ze bra nia, ale też 
i żad ne go or ga nu Związ ku np. ka ry pie nięż ne na kła da ne
na dział kow ców, usta la nia obo wiąz ko wych noc nych dy -
żu rów dla dział kow ców, wy so ko ści od se tek za zwło kę,
opła ty za wjazd i par ko wa nie na te re nie ROD. Głów nym
te ma tem w dys ku sji pod czas wal nych ze brań, obok spraw
zwią za nych z funk cjo no wa niem ogro du, był pro jekt usta -
wy PiS, obro na ogro dów i Związ ku, przy szłość ogro dów
i zwią za ny z tym stan praw ny grun tu ROD. W wie lu wal -
nych ze bra niach bra li udział przed sta wi cie le sa mo rzą dów,
co świad czy o do brej współ pra cy ogro dów z wła dza mi
miast i gmin, ale tak że po sło wie i se na to ro wie. 

W ubie gło rocz nej kam pa nii spra woz daw czej od no to wa -
no wy raź ną po pra wę w przy go to wy wa niu przez za rzą dy
ROD ma te ria łów ko niecz nych do prze pro wa dze nia wal -
ne go ze bra nia, tak spra woz daw czych, jak i pla ni stycz -
nych, ze bra nia by ły do brze przy go to wa ne or ga ni za cyj nie,
głów nie pod wzglę dem za wia da mia nia dział kow ców o ich
ter mi nie i po rząd ku ob rad. 

Nie ustrze żo no się jed nak błę dów, któ re w te go rocz nej
kam pa nii spra woz daw czo – wy bor czej trze ba wy eli mi no -
wać, stąd tak du że za an ga żo wa nie wszyst kich struk tur
Związ ku w pra wi dło we przy go to wa nie wal nych ze brań w br. 

M. Pa ku ła
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Sza now na Pa ni Dy rek tor,
Dzię ku ję uprzej mie za pi smo SO.IV.2/51151-25/10 

bę dą ce od po wie dzią na na sze wcze śniej sze pi smo 
z 22.12.2009 r. dot. za mel do wa nia osób na te re nach ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych. Nie ste ty treść te go pi -
sma nas sa tys fak cjo nu je je dy nie w ostat niej je go czę ści,
w któ rej in for mu je cie nas Pań stwo, że nie bę dzie cie już
kie ro wać do Związ ku ko lej nych za py tań o po twier dze nie
fak tu sta łe go lub cza so we go po by tu, po nie waż or ga ny sta -
tu to we PZD nie bę dą ta kie go fak tu po twier dzać.  Nie mo -
że my jed nak zgo dzić się z te zą za war tą w pi śmie, że za kaz
za miesz ki wa nia na te re nie ogro du dział ko we go jest pra -
wem PZD. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wym
jest bo wiem w na szym mnie ma niu ak tem pra wa ogól ne -
go, do prze strze ga nia któ re go są zo bo wią za ne wszel kie
pod mio ty w pań stwie pra wa, tak że or gan wła ści wy 
w spra wach ewi den cji lud no ści, czy li Pre zy dent Mia sta
Po zna nia.  Wła śnie Pre zy dent Mia sta Po zna nia spra wu ją -
cy wła dzę ad mi ni stra cyj ną na te re nie Mia sta, któ re mu
pod le ga ją od dzia ły i wy dzia ły Urzę du Mia sta spra wu ją ce
w Je go imie niu wła dzę ad mi ni stra cyj ną od po wia da tak że
za prze strze ga nie pra wa nie tyl ko wy ni ka ją ce go z obo -
wiąz ku mel dun ko we go.  Po raz ko lej ny zwra ca my Pań -
stwu uwa gę, że funk cja za miesz ki wa nia na te re nie ogro du
dział ko we go praw nie jest nie do pusz czal na. Je śli jed nak, 
z upo rem god nym lep szej spra wy, bę dzie cie Pań stwo nada -
wać nu me ry po rząd ko we nie ru cho mo ściom, na któ rych po -
ło żo ne są te re ny ogro dów dział ko wych i tym sa mym czy nić
moż li wym za mel do wa nie, ła mie cie Pań stwo za kaz za miesz -
ki wa nia za pi sa ny w pra wie nie PZD, ale usta no wio nym
przez Sejm RP, do któ re go prze strze ga nia są zo bli go wa ni
nie tyl ko dział kow cy, ale i or ga ny ad mi ni stra cji.

Od Pre zy den ta Mia sta Po zna nia ocze ku je my, że pod le -
głe mu wy dzia ły bę dą ze so bą współ dzia łać w za kre sie

wy ko ny wa nia obo wiąz ków zgod nie z obo wią zu ją cym
pra wem. Je śli za tem po dej mu je cie Pań stwo de cy zję o za -
mel do wa niu ro dzi ny na te re nie ROD to dla cze go nie prze -
ka zu je cie sto sow ne go po le ce nia skon tro lo wa nia przez
nad zór bu dow la ny pra wi dło wo ści za bu do wy al ta ny, któ -
ra po wsta ła bez po zwo le nia na bu do wę, co wy ni ka z pra -
wa bu dow la ne go. Czy mel du jąc w al ta nie ana li zo wa no
czy in sta la cja elek trycz na, ewen tu al nie ga zo wa jest wy -
ko na na zgod nie z za sa da mi sztu ki bu dow la nej i nie za gra -
ża ży ciu oso bom tam za mel do wa nym? I ko lej ne py ta nie
dla cze go or gan mel dun ko wy przed wy da niem de cy zji nie
prze ka zu je do zba da nia wy dzia ło wi ochro ny śro do wi ska
w ja ki spo sób od pro wa dza ne są ście ki i wy wo żo ne od pa -
dy ko mu nal ne, czy al ta na jest wy po sa żo na w bez od pły -
wo we szam bo (Re gu la min ROD nie prze wi du je w mie ście
ist nie nia szamb)? Brak ko or dy na cji dzia łań przez or ga ny
wy ko naw cze Pre zy den ta Mia sta ro dzi sy tu acje, w któ rej 
w „ma je sta cie pra wa” ła mie się obo wią zu ją ce pra wo. Wi -
ną za wszel kie za nie dba nia ob cią żo ny zo sta nie w kon se -
kwen cji Pol ski Zwią zek Dział kow ców, któ ry bez wspar cia
or ga nów ad mi ni stra cji nie ma moż li wo ści sku tecz ne go eg -
ze kwo wa nia pra wa. Go rzej, że dzia ła nia or ga nów ad mi ni -
stra cji (np. mel do wa nie i ma ło sku tecz ne eg ze kwo wa nie
de cy zji roz biór ki sa mo wo li bu dow la nych) do dat ko wo
wspar te ten den cyj ny mi ar ty ku ła mi pra so wy mi ro dzą po -
czu cie bez kar no ści i cał ko wi te go lek ce wa że nia obo wią -
zu ją ce go pra wa.  Pol ski Zwią zek Dział kow ców bę dzie
ro bił wszyst ko co w je go mo cy, by stać w obro nie po rząd -
ku praw ne go i by nie do pu ścić, aby pięk ne ogro dy dział -
ko we o bo ga tej tra dy cji i cią gle po trzeb ne spo łecz no ści
miast prze kształ cić w przy sło wio we slum sy, któ re bę dą
sie dli skiem ba ła ga nu i miej scem wsty dli wym tak że dla
władz Mia sta.

Z po wa ża niem

Pre zes OZ PZD
Zdzi sław Śli wa

18. Sankcjonowanie bezprawia

Urząd Mia sta Po zna nia
Wy dział Spraw Oby wa tel skich
Pa ni Dy rek tor
mgr Ka ta rzy na Wilk

Pre zy dent chce, aby na te re nie ogród ków obok RE ALA
sta nę ły biu row ce. Dział kow cy nie za mie rza ją się wy pro -

wa dzać. O swo ich pla nach Ry szard Ze mba czyń ski opo -
wie dział na ostat niej se sji. Już w mar cu rad ni ma ją otrzy -

19. Nowa Trybuna Opolska z dnia 1 lutego 2010 roku

Są wa rzyw nia ki, bę dą wie żow ce?
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mać pro jekt uchwa ły umoż li wia ją cej na te re nie ogród ków
bu do wę wy so kich bu dyn ków.

– Cho dzi tu o biu row ce, w któ rych mo gły by ulo ko wać
się no wo cze sne cen tra fi nan so we, księ go we czy też biu ra
ob słu gi klien ta - tłu ma czy Ze mba czyń ski. – Nie jest ta -
jem ni cą, że ja ko mia sto nie ma my te re nów pod ta kie in we -
sty cje. Tym cza sem biu row ce to przy szłość i po win ni śmy
być na nią go to wi.

Uchwa ła, o któ rej mó wi pre zy dent, to no we stu dium za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go mia sta czy li do ku ment
wy zna cza ją cy kie run ki roz wo ju mia sta, Krzysz tof Śli wa,
na czel nik biu ra urba ni stycz ne go w ra tu szu, twier dzi że
dział kow cy nie po win ny być nim za sko cze ni.

Już w po przed nim do ku men cie zna lazł się za pis o moż -
li wo ści li kwi da cji ogród ków, choć wów czas nie mó wi li -
śmy o bu do wie wy so kich bu dyn ków - przy zna je Śli wa.

Na czel nik pod kre śla, że przy ję cie stu dium przez rad -
nych nie ozna cza od ra zu wje cha nia bul do że rów na dział -
ki po mię dzy Re alem, a uli cą Ozim ską.

– Ale ma jąc ta ki za pis w stu dium mo że my ten te ren
wska zy wać in we sto rom – przy zna je Śli wa i do da je: 
– Dział kow cy po win ni so bie tak że zda wać spra wę, z te go
ze nie są wła ści cie la mi te re nu, ale tyl ko go użyt ku ją.

Przy po mnij my jed nak, że o prze kształ ce niu ogro dów na
te ren in we sty cyj ny my śle li już po przed ni cy pre zy den ta
Od pusz cza li jed nak, bo dział kow cy za wsze sta wia li ostry
opór.

– Dla wie lu na szych człon ków dział ki są sen sem ży cia
- tłu ma czy An to ni na Bo roń, pre zes opol skie go od dzia łu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. – Tu taj dział kow cy 
– z wła snych pie nię dzy wy bu do wa li m.in. wo do ciąg i za -
in sta lo wa li elek trycz ność. Na wet gdy by mia stu uda ło się
zli kwi do wać ogród, to urząd mu si przy go to wać się na wy -
so kie od szko do wa nia.

Dział kow cy chcą nie ba wem od wie dzić pre zy den ta 
– I przy po mnieć, że w 2005 ro ku ra tusz obie cał nam po -

zo sta wie nie ogród ków na okres co naj mniej 20 lat  – mó -
wi Ry szard Ja cek, przed sta wi ciel dział kow ców.

Rad ni też ma ją wąt pli wo ści, co do sen su te go po my słu.
– Je stem jak naj bar dziej za bu do wą biu row ców, bo ich

brak jest wi docz ny, ale nie wiem, czy to do bre miej sce  –
przy zna je Ar ka diusz Wi śniew ski, rad ny PO. Pro te sty
dział kow ców i nie re gu lo wa ny stan nie ru cho mo ści mo gą
znie chę cać naj wy tr wal sze go in we sto ra. Dla te go trak tu ję
ten te ren ja ko wyj ście do dys ku sji, a nie jak coś pew ne go

Ar tur Ja now ski

20. Dlaczego prawo zabrania zamieszkiwania na działkach

W po nie dzia łek 1 lu te go 2010 r. sta cje te le wi zyj ne POL -
SAT i TVN 24 wy emi to wa ły dwa re por ta że do ty czą ce po -
znań skich ogro dów dział ko wych przed sta wia jąc w nich
pro blem za miesz ki wa nia na dział kach. W obu przy pad -
kach oso by za miesz ku ją ce na dział kach przed sta wio no
wi dzom ja ko ofia ry dzia ła nia za rzą dów ogro dów, któ re
nie zga dza jąc się na wy ko rzy sta nie dzia łek w spo sób
sprzecz ny z obo wią zu ją cym pra wem zo sta ły uka za ne w
re por ta żach przez re dak cje ja ko oso by po zba wio ne ser ca
i pró bu ją ce wy rzu cić na bruk miesz kań ców al tan. W oby -
dwu re por ta żach do pusz czo no się ma ni pu la cji i jed no -
stron ne go przed sta wie nia fak tów, sta jąc po stro nie nie
tych, któ rzy sta ra ją się stać na stra ży obo wią zu ją ce go pra -
wa, lecz po stro nie ła mią cych pra wo. Po nie waż re por ta że
od bi ły się sze ro kim echem wśród oglą da ją cych, uzna łem
za za sad ne przed sta wie nie sta no wi ska OZ PZD na stro nie
in ter ne to wej Okrę gu.

Z obu rze niem przy ję li śmy zwłasz cza re por taż POL SAT -
-u, w któ rym red. Ża ne ta Ko ło dziej czyk wy ka za ła się nie
tyl ko bra kiem dzien ni kar skiej rze tel no ści, ale do pu ści ła
się tak że oskar że nia pre ze sa ROD Sło necz ny Stok w Su -
chym Le sie o przyj mo wa nie ła pó wek za wy ra że nie zgo -
dy na mel do wa nie na dział kach. Oczy wi ście oskar że nia
nie wy po wie dzia ła sa ma, lecz po słu ży ła się wy po wie dzią
oso by, któ rej da ne ukry ła, po ka zu jąc jej fi zjo no mię za cie -

nio ną i znie kształ ca jąc głos wy po wia da ją ce go się. Za pew -
ne nie mia ła świa do mo ści, że oso ba ta jest jed nak dla
ogro du roz po zna wal na po mi mo za sto so wa ne go ka mu fla -
żu. We dług na szej wie dzy jest nią by ły dział ko wiec po -
zba wio ny pra wa użyt ko wa nia dział ki w związ ku z sa -
mo wo lą bu dow la ną i bra kiem re ali za cji de cy zji nad zo ru
bu dow la ne go, wo bec któ re go trwa ją po stę po wa nia eks -
mi syj ne przed są dem po wszech nym. Do pusz czo no się
więc oskar że nia przed ca łą Pol ską pre ze sa za rzą du ROD
Fe lik sa Be re zow skie go, któ ry pod jął w ogro dzie wal kę 
o prze strze ga nie pra wa, nie przed sta wia jąc mu żad ne go
do wo du prze stęp stwa za wy jąt kiem za ka mu flo wa nej wy -
po wie dzi owe go by łe go dział kow ca. 

W po wyż szej sy tu acji Okrę go wy Za rząd PZD w Po -
zna niu bę dzie bro nił do bre go imie nia swo je go pre ze sa
i wy stą pi na dro gę są do wą prze ciw re dak cji TV POL -
SAT, któ ra już nie jed no krot nie da wa ła do wo dy nie chę-
ci do ogro dów dział ko wych przed sta wia jąc ma te ria ły 
w więk szo ści na za mó wie nie po li tycz ne i ce chu ją ce się
oskar ża niem władz PZD. 

Tak że TVN 24 w re por ta żu z ROD Cam ping sta nę ła
mu rem za Jó ze fem Woj na row skim (na zwi sko zo sta ło
ujaw nio ne w re por ta żu, po dob nie jak wcze śniej w pu bli -
ka cjach pra so wych), któ ry po zba wio ny człon ko stwa PZD
za za miesz ki wa nie na dział ce i za mel do wa nie się na niej
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po sta no wił udo wod nić Związ ko wi, że moż na bez kar nie
ła mać pra wo i zmie niać prze zna cze nie dział ki przy oka zji
ata ku jąc Zwią zek i dzia ła jąc na je go szko dę. Ów by ły
dział ko wiec, wo bec któ re go to czy ło się wie le po stę po wań,
zresz tą wy wo ły wa nych je go wy stą pie nia mi do or ga nów
wła dzy sa mo rzą do wej i ad mi ni stra cyj nej, któ re jed nak nie
przy nio sły mu po wo dze nia z jed nym wy jąt kiem: zo stał
za mel do wa ny na dział ce. Nad zór bu dow la ny stwier dził
jed nak sa mo wo lę bu dow la ną, co by ło nie zbi tym do wo -
dem zła ma nia pra wa bu dow la ne go, da ją cym pod sta wę do
po zba wie nia człon ko stwa PZD. Dział kow ca po zba wio no
człon ko stwa PZD wio sną 2009 r. i we zwa no do wy da nia
dział ki, oczy wi ście bez sku tecz nie. W tej sy tu acji za rząd
ROD z wła snej ini cja ty wy, a nie jak stwier dził przed ka -
me rą sym pa ty zu ją cy z dział kow cem je den z człon ków za -
rzą du ROD, ogro do wy elek tryk pan S. na po le ce nie pre -
ze sa OZ PZD, wy łą czył w li sto pa dzie prąd na dział ce. Pan
Woj na row ski od te go mo men tu za czął ucho dzić za oso bę
po krzyw dzo ną, któ ra nie ma gdzie miesz kać i któ rej w ob -
li czu zi my wy łą czo no prąd na dział ce. Nie istot ne by ło dla
dzien ni ka rzy, że dział ko wiec ten do nie daw na miał miesz -
ka nie w któ rym był za mel do wa ny i z któ re go to ad re su
wy sy łał ko re spon den cję. Dzi siaj po ka zu je, że jest ofia rą
„nie go dzi we go” za rzą du ROD, or ga ni zu je opo zy cję wo -
bec za rzą du i szka lu je człon ków władz Ogro du, zwłasz cza
pre ze sa N., któ ry roz po czął wal kę o sza cu nek dla pra wa 
w tym ogro dzie. Przy po mnij my, że ROD Cam ping był
pierw szym ogro dem, w któ rym Po wia to wy In spek tor
Nad zo ru Bu dow la ne go do ko nał kom plek so wej kon tro li
za bu do wy i wy dał sze reg po sta no wień w spra wach. Tak
więc Pan Woj na row ski, któ ry ra żą co zła mał za kaz za -
miesz ki wa nia i do pu ścił się sa mo wo li bu dow la nej na
dział ce w me diach jest przed sta wia ny ja ko oso ba po -
krzyw dzo na. Trze ba jed nak do dać, że TVN 24 po sta wi ła
za rzut, że wo bec Pa na Woj na row skie go za sto so wa no
sank cje, a nie ob ję to ni mi in nych dział kow ców, w tym ro -
dzi ny człon ków za rzą du oraz by łe go wi ce pre ze sa ROD,
któ ry zresz tą z po wo du sa mo wo li bu dow la nej mu siał ustą -
pić z zaj mo wa nej funk cji. Za rzu tu te go nie moż na ba ga -
te li zo wać. Chcąc za rzą dzać ogro dem człon ko wie władz
mu szą być nie ska zi tel ni w za kre sie prze strze ga nia pra wa,
nie mo gą go zwłasz cza na ru szać w spo sób uzna ny w sta -
tu cie PZD (§ 36 ust. 2) za ra żą ce na ru sze nie pra wa. Dla -
te go też przy go to wu jąc się do kam pa nii spra woz-
daw czo -wy bor czej w ogro dach dział ko wych w 2010 r.
Kra jo wa Ra da PZD in ter pre tu jąc sta tut wy da ła uchwa łę
nr 3/V/2008, w któ rej na ło żo no na okrę go we za rzą dy obo -
wią zek unie waż nia nia wy bo ru do władz ogro dów osób to
pra wo na ru sza ją cych, bądź na wet uzna wa nia wal nych ze -
brań za nie waż ne, je że li wy bra ne zo sta nie do władz ogro -
du wię cej osób bę dą cych w kon flik cie z pra wem.  W ten
oto spo sób OZ PZD za mie rza do pro wa dzić w pod le głych
ogro dach do wy bo ru do władz tych, któ rzy bę dą chro nić
dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w spo sób zgod ny 
z pra wem, a nie oso by to pra wo ła mią ce.

Oba re por ta że po łą czo ne by ły jed ną my ślą prze wod nią:
„Dział kow cy chcą miesz kać na dział kach, a Zwią zek im
nie po zwa la”. Tu wła śnie tkwi sed no pro ble mu. Do pie ro
w ostat nich la tach opi nia pu blicz na do strze ga pro blem za -
miesz ki wa nia na dział kach. Nie ozna cza, że wcze śniej nie
ist niał, ale był mniej na gło śnio ny i nie miał cha rak te ru zja -
wi ska ma ją ce go du ży za sięg. Ostat nie la ta, tak że za spra -
wą kry zy su eko no micz ne go, bez ro bo cia i bra ku miesz kań
do pro wa dzi ły do znacz ne go exo du su lud no ści na dział ki
w ce lu wy ko rzy sta nia al tan do za miesz ki wa nia. Po ja wi ło
się na ra sta ją ce zja wi sko sa mo wo li bu dow la nych, pro wa -
dzą ce do bu do wy do mów o po wierzch niach prze kra cza ją -
cych do pusz czal ne dla ogro dów i za pi sa ne w pra wie
bu dow la nym pa ra me try. Ta kie bu dyn ki sta ły się sa mo wo -
la mi bu dow la ny mi, za gro żo ny mi sank cja mi wy ni ka ją cy -
mi z pra wa bu dow la ne go i prze pi sów Re gu la mi nu ROD.
Nie ste ty, w wie lu przy pad kach za rzą dy ROD nie dość sku -
tecz nie prze ciw sta wia ły się te mu zja wi sku po mi mo, że
Re gu la min ROD ob li go wał je do wstrzy my wa nia bu do -
wy i wy cią ga nia kon se kwen cji wo bec ła mią cych pra wo.
Wo bec bra ku sku tecz nych dzia łań prze ciw dzia ła ją cych
zja wi sko przy bra ło nie po ko ją ce roz mia ry zwłasz cza 
w mie ście Po zna niu i w pow. po znań skim. Go dzi się za -
uwa żyć, że w ogro dach in nych po wia tów na sze go Okrę -
gu ma ono zde cy do wa nie ogra ni czo ny za sięg, bądź 
w ogó le nie wy stę pu je. Do cze ka li śmy się za tem w Po zna -
niu i pow. po znań skim za gro że nia funk cji ogro dów za pi -
sa nej w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
i w tra dy cji pol skie go ogrod nic twa dział ko we go. 

Przy po mnij my więc, że zgod nie z usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 8 lip ca 2005r. (Dz. U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1419) funk cja ogro dów jest okre ślo na 
w art. 4, w któ rym czy ta my:

„Ro dzin ne ogro dy dział ko we są urzą dze nia mi uży tecz -
no ści pu blicz nej, słu żą cy mi za spo ka ja niu wy po czyn ko -
wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych człon ków
spo łecz no ści lo kal nych po przez za pew nie nie im po wszech -
ne go do stę pu do te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych oraz dzia łek da ją cych moż li wość pro wa dze nia
upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, a tak że pod nie -
sie nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia.”

Na stęp nie w art. 13 ust. 4 jed no znacz nie usta wo daw ca
za pi sał:

„Dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym prze zna czo -
na jest do za spo ka ja nia po trzeb użyt kow ni ka i je go ro dzi -
ny w za kre sie wy po czyn ku i re kre acji oraz pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych, z wy łą cze niem po trzeb 
z miesz ka nio wych i wy ko ny wa nia dzia łal no ści go spo dar -
czej.”

Z ko lei sta tut PZD tre ścią § 15 pkt. 4 na ka zu je dział -
kow co wi:

„użyt ko wać przy dzie lo ną mu dział kę zgod nie z Re gu la -
mi nem ROD”, by w § 36 po sta no wić:

1. Po zba wie nie człon ko stwa zwy czaj ne go mo że na stą -
pić w ra zie ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów usta wy, po sta -
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no wień sta tu tu, re gu la mi nu ROD, za sad współ ży cia spo -
łecz ne go oraz dzia ła nia na szko dę PZD. 

2. Za ra żą ce na ru sze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, uwa -
ża się w szcze gól no ści za miesz ki wa nie lub pro wa dze nie
dzia łal no ści go spo dar czej na te re nie dział ki, wy na jem
dział ki i al ta ny, sa mo wol ne roz po rzą dze nie pra wem do
dział ki, do pusz cze nie się sa mo wo li bu dow la nej, udo wod -
nio ną kra dzież do ko na ną na szko dę in ne go użyt kow ni ka
dział ki lub PZD, a tak że upo rczy we i dłu go trwa łe uchy la -
nie się od uisz cza nia skład ki człon kow skiej i in nych na leż -
nych opłat. 

Wresz cie Re gu la min ROD tre ścią § 12 pre cy zu je:
1. Dział ka nie mo że być wy ko rzy sty wa na do za miesz -

ki wa nia.
2. Przez za miesz ki wa nie ro zu mie się dłu go trwa łe prze -

by wa nie z za mia rem sku pie nia i re ali za cji swo ich spraw
ży cio wych.

3. Al ta na na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział -
ko wym nie jest obiek tem miesz kal nym; prze by wa nie 
w niej nie mo że sta no wić pod sta wy do urzę do we go po -
twier dze nia cza so we go lub sta łe go po by tu.

W ślad za prze pi sa mi pra wa bu dow la ne go Re gu la min
ROD w § 106 i 107 od no si się do moż li wo ści bu do wa nia
szamb oraz do bu do wy al tan w ogro dach dział ko wych sta -
no wiąc:

§ 106
1. Z za strze że niem wa run ków okre ślo nych w Pra wie bu -

dow la nym, w ogro dzie po za gra ni ca mi miast dział ka mo -
że być wy po sa żo na w zbior nik na nie czy sto ści cie kłe
(szam bo).

2. In struk cja w spra wie szamb wy da je Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy.

3. Od po wie dzial ność za wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz ne
i ochro nę wód grun to wych przed ska że nia mi po no si czło -
nek PZD.

4. Eks plo ata cja szam ba i wy wóz nie czy sto ści mu si od -
by wać się na wa run kach okre ślo nych w prze pi sach po -
wszech nie obo wią zu ją cych.

§ 107
1. Al ta na w ogro dzie jest obiek tem wol no sto ją cym, par te -

ro wym, za pew nia ją cym ro dzi nie wa run ki do wy po czyn ku.
2. Al ta na mo że być pod piw ni czo na i po sia dać pod da sze

użyt ko we.
3. Al ta na po win na być funk cjo nal na i es te tycz na.
4. Al ta na mo że mieć po wierzch nię za bu do wy mie rzo ną

po ob ry sie ścian ze wnętrz nych:
1) w ogro dach w gra ni cach miast do 25 m2,
2) w ogro dach po za gra ni ca mi miast do 35 m2.
5. Al ta na mo że po sia dać za da szo ny ta ras otwar ty o po -

wierzch ni do 12 m2. Po wierzch ni ta ra su nie wli cza się do
po wierzch ni za bu do wy al ta ny, z wy jąt kiem je go czę ści
znaj du ją cej się pod pod da szem lub nad piw ni cą al ta ny.

6. Al ta na mo że mieć wy so kość do 5 me trów przy da chu
dwu spa do wym stro mym i 4 me trów przy in nym kształ cie
da chu.

7. Wy so kość al ta ny mie rzy się od po zio mu grun tu do
naj wyż sze go punk tu da chu.

8. Od le głość al ta ny od gra nic dział ki nie mo że być
mniej sza niż 3 me try.

Tak więc obo wią zu ją ce w ogro dach pra wo jest jed no -
znacz ne i ja sno zde fi nio wa ne. Dla cze go jest więc ła ma -
ne? O nie któ rych po wo dach już na pi sa łem. Trze ba do nich
do dać jesz cze brak wspar cia w wal ce o prze strze ga nie pra -
wa ze stro ny przed sta wi cie li ad mi ni stra cji mia sta i gmin.
Zwłasz cza zaś po li ty ka mel do wa nia na dział kach przez
Wy dział Spraw Oby wa tel skich jest dzia ła niem wy jąt ko -
wo szko dli wym. Utwier dza bo wiem dział kow ca w prze -
ko na niu, że sko ro uzy skał mel du nek na dział ce to je go
po byt stał się cał ko wi cie le gal ny i wła dze ogro du nie ma -
ją pra wa do je go usu nię cia. Ża den z tak ro zu mu ją cych
dział kow ców nie za po zna je się z tre ścią art. 9 ust. 2b usta -
wy o ewi den cji lud no ści, z któ re go wy ni ka, że „za mel do -
wa nie w lo ka lu słu ży wy łącz nie ce lom ewi den cyj nym 
i ma na ce lu po twier dze nie fak tu po by tu w tym lo ka lu”.
Z ta kie go za pi su wy ni ka wnio sek, że or gan mel dun ko wy
nie wni ka, czy okre ślo ny obiekt na da je się do za miesz ka -
nia w ro zu mie niu prze pi sów pra wa bu dow la ne go. Za tem
mel du nek nie mo że być pod sta wą uzna nia le gal no ści za -
miesz ki wa nia w ogro dach. Nie do strze ga ją tych oczy wi -
stych fak tów dział kow cy, nie do strze ga ją me dia, któ re
do dat ko wo przed sta wia ją dział kow ców wo bec któ rych za -
rzą dy ROD po dej mu ją sta tu to we sank cje ja ko ofia ry sys -
te mu za rzą dza nia dział ka mi. Tak więc ma my sy tu ację
przy sło wio we go „złe go po li cjan ta i do bre go zło dzie ja”.

Po nie waż brak jest zde cy do wa nych dzia łań ad mi ni stra -
cyj nych, a zwłasz cza ko or dy na cji dzia łań, OZ PZD wy -
stą pił w tej spra wie do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich 
w któ rym na pi sa li śmy m.in.:

…Re asu mu jąc, w świe tle po wyż sze go ocze ki wa li by śmy
od Pa na Rzecz ni ka za in te re so wa nia się na brzmia łym pro -
ble mem sa mo wo li bu dow la nych i za miesz ki wa nia w ogro -
dach. Je śli ma ono stać się do pusz czal ne, trze ba za dbać 
o in fra struk tu rę ogro du, by nie do pusz czać do de wa sta cji
śro do wi ska na tu ral ne go. Trze ba za tem ogro dy do fi nan so -
wać, bo dzi siaj funk cjo nu ją one wy łącz nie w opar ciu 
o zbie ra ne skład ki od lu dzi nie na le żą cych w więk szo ści
do za moż niej szej czę ści na sze go spo łe czeń stwa. Pro ble -
mu bra ku miesz kań i bez ro bo cia nie moż na prze no sić na
bar ki PZD i oskar żać na szą or ga ni za cję o nie de mo kra -
tycz ne za rzą dza nie oraz prze ciw sta wiać ją dział kow com.
Jest nas prze cież w Pol sce bli sko mi lion ro dzin dział ko wych.
W tej licz bie za pew ne jest wie le osób za mie rza ją cych ina -
czej niż jest to pra wem do zwo lo ne or ga ni zo wać ży cie 
w ogro dzie. Wszel kie pró by przy wra ca nia pra wa, czy sta nia
na je go stra ży wy wo łu ją u tych osób przej ście do opo zy cji 
i roz po czę cie de struk cyj nej dzia łal no ści pod płasz czy kiem
wal ki ze „złym Pol skim Związ kiem Dział kow ców”. 

Po dob nie na pi sa li śmy do Pre zy den ta Mia sta Po zna nia:
… Od Pre zy den ta Mia sta Po zna nia ocze ku je my, że pod -

le głe mu wy dzia ły bę dą ze so bą współ dzia łać w za kre sie
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wy ko ny wa nia obo wiąz ków zgod nie z obo wią zu ją cym pra -
wem. Je śli za tem po dej mu je cie Pań stwo de cy zję o za mel -
do wa niu ro dzi ny na te re nie ROD to dla cze go nie prze -
ka zu je cie sto sow ne go po le ce nia skon tro lo wa nia przez nad -
zór bu dow la ny pra wi dło wo ści za bu do wy al ta ny, któ ra po -
wsta ła bez po zwo le nia na bu do wę, co wy ni ka z pra wa
bu dow la ne go. Czy mel du jąc w al ta nie ana li zo wa no czy in -
sta la cja elek trycz na, ewen tu al nie ga zo wa jest wy ko na na
zgod nie z za sa da mi sztu ki bu dow la nej i nie za gra ża ży ciu
oso bom tam za mel do wa nym? I ko lej ne py ta nie, dla cze go
or gan mel dun ko wy przed wy da niem de cy zji nie prze ka zu -
je do zba da nia wy dzia ło wi ochro ny śro do wi ska w ja ki spo -
sób od pro wa dza ne są ście ki i wy wo żo ne od pa dy ko mu -
nal ne, czy al ta na jest wy po sa żo na w bez od pły wo we szam -
bo (Re gu la min ROD nie prze wi du je w mie ście ist nie nia
szamb)? Brak ko or dy na cji dzia łań przez or ga ny wy ko naw -
cze Pre zy den ta Mia sta ro dzi sy tu acje, w któ rej w „ma je sta -
cie pra wa” ła mie się obo wią zu ją ce pra wo. Wi ną za wszel kie
za nie dba nia ob cią żo ny zo sta nie w kon se kwen cji Pol ski
Zwią zek Dział kow ców, któ ry bez wspar cia or ga nów ad mi -
ni stra cji nie ma moż li wo ści sku tecz ne go eg ze kwo wa nia
pra wa. Go rzej, że dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra cji (np. mel -
do wa nie i ma ło sku tecz ne eg ze kwo wa nie de cy zji roz biór -
ki sa mo wo li bu dow la nych) do dat ko wo wspar te ten den-
cyj ny mi ar ty ku ła mi pra so wy mi ro dzą po czu cie bez kar no ści
i cał ko wi te go lek ce wa że nia obo wią zu ją ce go pra wa.  Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców bę dzie ro bił wszyst ko co w je -
go mo cy by stać w obro nie po rząd ku praw ne go i by nie
do pu ścić aby pięk ne ogro dy dział ko we o bo ga tej tra dy cji 
i cią gle po trzeb ne spo łecz no ści miast prze kształ cić w przy -
sło wio we slum sy, któ re bę dą sie dli skiem ba ła ga nu i miej -
scem wsty dli wym tak że dla władz Mia sta.

Już wie my, że Pre zy dent Po zna nia zor ga ni zu je w naj -
bliż szym cza sie spo tka nie, w któ rym we zmą udział przed -
sta wi cie le Związ ku oraz ad mi ni stra cji dla omó wie nia
pro ble mu i pod ję cia sto sow nych dzia łań. 

Na ko niec zwróć my uwa gę, ze wal ka idzie nie o pro -
blem za miesz ki wa nia na te re nie ogro dów, ale o coś znacz -
nie wię cej: o prze trwa nie ogro dów w na szych mia stach.
Nie bę dą bo wiem mieć ra cji by tu te ogro dy, któ re za tra cą
swój cha rak ter, bę dą sta no wić ze swo imi dziu ra wy mi
szam ba mi, nie ure gu lo wa ną go spo dar ką śmie cia mi za gro -
że nia dla śro do wi ska na tu ral ne go i sta ną się nie mi le wi -
dzia ny mi są sia da mi miesz kań ców mia sta, zwłasz cza
po bli skich osie dli. Ta kim też ogro dom nie chęt ne bę dą
wła dze mia sta, któ re dba jąc o je go wi ze ru nek bę dą w do -
brze ro zu mia nym in te re sie pu blicz nym li kwi do wać ob -
sza ry od sta ją ce od stan dar dów XXI wie ku.

Mam też na dzie ję, że praw da ta do trze tak że do więk -
szo ści dział kow ców chcą cych w zgo dzie z obo wią zu ją -
cym pra wem ko rzy stać ze swo ich dzia łek. Wa sza po sta wa
bę dzie de cy du ją ca. Je że li dział kow cy wy ra żą sprze ciw
nisz cze niu ogro du przez mniej szość chcą cą re ali zo wać
swo je par ty ku lar ne in te re sy i żyć w ogro dzie na koszt ogó -
łu dział kow ców, to opa nu je my tę groź ną sy tu ację. Wy star -
czy, aby dział kow cy po rów na li kosz ty utrzy ma nia
miesz ka nia w blo ku spół dziel czym i kosz ty ja kie po no szą
miesz ka ją cy w al ta nach. Wnio ski na rzu ca ją się sa me…

Mam też na dzie ję, że w koń cu i me dia go nią ce za sen -
sa cja mi sta ną w ob li czu pra wa i nie bę dą do szu ki wać się
złej wo li u osób sta ra ją cych się to pra wo prze strze gać.
Ufam też, że kie dyś do cze ka my się obiek tyw nych prze -
ka zów me dial nych z ogro dów dział ko wych.

Pre zes OZ PZD
dr inż. Zdzi sław Śli wa

Art. 15 ust. 1 usta wy o ROD okre śla skład ni ki znaj du -
ją ce się na te re nie ogro du, któ re sta no wią wła sność PZD.
Są to urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le prze zna czo ne do
wspól ne go ko rzy sta nia i za pew nia ją ce funk cjo no wa nie
ogro du. Do tych urzą dzeń za li cza ne jest ogro dze nie ze -
wnętrz ne na pod sta wie § 94 ust. 1 pkt 1 re gu la mi nu ROD.

Furt ka w ogro dze niu ze wnętrz nym, w gra ni cach użyt ko -
wa nej dział ki nie jest prze zna czo na do wspól ne go użyt ku
człon ków PZD, więc mon to wa nie jej jest sprzecz ne 
z § 65 i § 66 sta tu tu PZD, a tak że z § 133 pkt 11 re gu la mi -
nu ROD, któ ry ja sno sta no wi o bra ku ta kiej moż li wo ści. 

Po nad to furt ka umiesz czo na w ogro dze niu ze wnętrz -
nym za gra ża bez pie czeń stwu w ROD, gdyż uła twia oso -
bom ze wnętrz nym do stęp do nie go.

Przy tym umiesz cze nie furt ki w ogro dze niu ze wnętrz -
nym ogro du wy ma ga na pod sta wie § 92 ust. 3 i 4 re gu la -
mi nu ROD zmia ny w pla nie za go spo da ro wa nia prze s-
trzen ne go ogro du, zmia ny ta kiej mo że do ko nać pre zy -
dium okrę go we go za rzą du PZD, na wnio sek za rzą du
ROD po prze dzo ny uchwa łą wal ne go ze bra nia.

Na le ży rów nież wspo mnieć, że na wet wy ra że nie zgo dy
przez funk cjo nu ją cy za rząd ROD na za mon to wa nie furt -

VII. PORADY PRAWNE

Czy użyt kow nik dział ki mo że za mon to wać furt kę w ogro dze niu ze wnętrz nym?
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ki w ogro dze niu ze wnętrz nym nie jest wią żą ce, gdyż wy -
ra że nie ta kiej zgo dy jest bez praw ne. Na to miast sa mo wol -
na in sta la cja furt ki w ogro dze niu mo że sta no wić prze s-

łan kę do za sto so wa nia sank cji sta tu to wych, a w szcze gól -
no ści kar po rząd ko wych.

Mar le na Pa ku ła

Moż li wość za mia ny dzia łek jest pra wem przy słu gu ją -
cym każ de mu dział kow co wi. Moż na do ko nać za mia ny
dział ki na pod sta wie § 14 pkt 9 sta tu tu PZD w tym sa -
mym, bądź w in nym ROD. Za mia na dział ki wy ma ga
uprzed niej re zy gna cji z użyt ko wa nia do tych cza so wej
dział ki, nie zaś z człon ko stwa Związ ku, na le ży rów nież
wska zać, czy dział ka ma być za mie nio na na dział kę w tym
sa mym ogro dzie, czy w in nym. Na stęp nie ko niecz na jest
uchwa ła za rzą du ROD o przy dzia le no wej dział ki na rzecz
dział kow ca do ko nu ją ce go za mia ny. Wska za ne wy żej wy -
mo gi za mia ny są oczy wi ste, zwłasz cza w świe tle obo wią -
zy wa nia ogól ne go za ka zu użyt ko wa nia dwóch dzia łek;
przy dział no wej dział ki uza leż nio ny mu si być bo wiem od
wcze śniej szej re zy gna cji z do tych czas użyt ko wa nej dział -

ki. Jed nak że w przy pad ku za mia ny dział ki w in nym ROD
ko niecz ne jest rów nież wy da nie przez za rząd ROD za -
świad cze nia, któ re na le ży przed sta wić za rzą do wi w in nym
ogro dzie okre śla ją ce za sa dy za mia ny.

W § 77 ust. 2 re gu la mi nu ROD stwier dzo no, że „Je że li
współ mał żo nek skła da ją ce go re zy gna cję nie jest człon -
kiem PZD ko niecz na jest je go pi sem na i po twier dzo na
zgo da na re zy gna cję z użyt ko wa nia dział ki”. W prze pi sie
tym mo wa jest o re zy gna cji z użyt ko wa nia dział ki, a nie
człon ko stwa Związ ku bę dą ce go po ję ciem szer szym.
Ozna cza to, że każ dy przy pa dek zrze cze nia się pra wa do
zaj mo wa nej dział ki wy ma ga sta no wi ska współ mał żon ka.
Do ty czy to rów nież za mia ny. 

Mar le na Pa ku ła

Czy ist nie je ko niecz ność za wia do mie nia współ mał żon ka nie bę dą ce go współ użyt kow ni kiem dział ki o pla no -
wa nej za mia nie dzia łek?

Po sta no wie niem § 32 sta tu tu PZD za rząd ROD nie jest
zwią za ny wa run ka mi zrze cze nia się człon ko stwa związ ku
i pra wa użyt ko wa nia dział ki chy ba, że cho dzi o oso bę bli -
ską wy mie nio ną w § 1 ust. 1 pkt 6 sta tu tu PZD. Po wyż sze
ozna cza, że ist nie je ko niecz ność przy dzie le nia dział ki oso -
bie bli skiej wska za nej w zrze cze niu się dział kow ca.

Na le ży jed nak uznać, że z uwa gi na oko licz no ści, nie
tyl ko wska za ne w § 9 sta tu tu PZD, czy li za strze że nie, że
dział kow cem mo że zo stać oso ba peł no let nia za miesz ka ła
na sta łe na te ry to rium RP, moż na pod jąć de cy zję o od mo -
wie nada wa na człon ko stwa w PZD i przy dzie la nia dział -
ki. Ist nie ją bo wiem oko licz no ści, któ re uza sad nia ją
pod ję cie de cy zji ne ga tyw nej, a pod sta wę do pod ję cia ta -
kiej de cy zji sta no wi § 68 ust. 4 sta tu tu PZD. Oko licz no ści
wy mie nio ne w § 36 sta tu tu PZD tj. na ru sza nie pra wa

związ ko we go, za sad współ ży cia spo łecz ne go, dzia ła nie
na szko dę Związ ku mo gą sta no wić prze słan kę do pod ję -
cia ta kiej de cy zji, gdyż zda rza się że oso ba bli ska, któ ra
ma prze jąć dział kę współ użyt ku jąc ją wcze śniej z do tych -
cza so wym użyt kow ni kiem, do ko ny wa ła po wyż szych na -
ru szeń, nie bę dąc jesz cze użyt kow ni kiem.

Jed ną z naj po waż niej szych prze sła nek mo że być rów -
nież za miesz ki wa nie na te re nie ROD, bądź sa mo wol ne
prze ję cie dział ki.

Tym sa mym na le ży brać pod uwa gę wszel kie oko licz no -
ści, któ re mo gą wska zy wać na to, iż no wy dział ko wiec nie
bę dzie sto so wał się do ogól nie obo wią zu ją cych w Związ -
ku za sad i po dej mo wać sto sow ne de cy zje w tym za kre sie
mi mo, że sta tut PZD co do za sa dy na ka zu je przy dzie le nie
dział ki oso bie bli skiej.

Mar le na Pa ku ła

Czy oso bie bli skiej, któ ra nie da je rę koj mi pra wi dło we go wy wią zy wa nia się z obo wiąz ków człon ka Związ -
ku i użyt kow ni ka dział ki za rząd ROD ma pra wo od mó wić przy dzie le nia dział ki?

Pod sta wą do od po wie dzi na to py ta nie jest wy ja śnie nie,
czym jest pra wo użyt ko wa nia. Zgod nie z ko dek sem cy -
wil nym pra wo użyt ko wa nia jest pra wem nie zby wal nym,
co ozna cza, że nie moż na nim swo bod nie roz po rzą dzać.

Zgod nie z art. 15 usta wy o ROD PZD jest wła ści cie lem
urzą dzeń, bu dyn ków i bu dow li znaj du ją cych się na te re nie
ROD, a dział ko wiec jest wła ści cie lem na sa dzeń i na nie -
sień znaj du ją cych się na dział ce. 

Na czym po le ga sa mo wol ne prze ka za nie dział ki?
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Czło nek Związ ku i użyt kow nik dział ki, je że li za mie rza
zre zy gno wać z upra wy dział ki i prze ka zać ją in nej oso bie
mu si pa mię tać o ko niecz no ści do peł nie nia for mal no ści w
tym za kre sie, a tak że o róż ni cy, ja ka ist nie je po mię dzy
zrze cze niem się dział ki na rzecz oso by bli skiej, a zrze cze -
niem się na rzecz in nej oso by. 

Użyt kow nik dział ki, je śli chce zrzec się te go pra wa, mu -
si zło żyć pi sem ne oświad cze nie, wy ra ża ją ce wo lę zrze -
cze nia się. W za rzą dzie ogro du, w któ rym użyt ku je dział kę
ma wów czas moż li wość wska zać oso bę bli ską (§ 5 ust. 1
pkt 6 sta tu tu PZD) ja ko swo je go na stęp cę, na to miast je że -
li wska że in ną oso bę spo za krę gu osób bli skich za rząd nie
jest zwią za ny tym wa run kiem i mo że tę dział kę przy dzie -
lić in nej oso bie ocze ku ją cej na przy dział dział ki. 

Zgod nie z § 72 ust. 2 re gu la mi nu ROD użyt kow nik
dział ki nie mo że sa mo wol nie – z po mi nię ciem za sad for -

mal nych – prze ka zać dział ki in nej oso bie, gdyż nie ma do
te go upraw nień, a jest to przy tym za gro żo ne ka rą po zba -
wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, na mo -
cy § 36 sta tu tu PZD. 

Po wyż szy prze pis sta no wi, że jed ną z prze sła nek do po -
zba wie nia pra wa użyt ko wa nia dział ki w ROD i człon ko -
stwa Związ ku jest sa mo wol ne roz po rzą dza nie pra wem do
dział ki, któ re po le ga na roz li cze niu się z oso bą, któ ra chce
być na stęp nym użyt kow ni kiem i prze ka za niu mu dział ki,
ale przed osta tecz nym wy da niem de cy zji przez za rząd 
w tej spra wie. 

Na le ży bo wiem stwier dzić, iż na pod sta wie art. 14 
ust. 1 usta wy o ROD to Pol ski Zwią zek Dział kow ców
usta na wia w dro dze uchwa ły na rzecz swo je go człon ka
bez płat ne i bez ter mi no we pra wo użyt ko wa nia dział ki i po -
bie ra nia z niej po żyt ków.

Mar le na Pa ku ła

Usta wa o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, obok usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych sta no wi je den z pod -
sta wo wych ak tów praw nych re gu lu ją cych na by wa nie
przez PZD grun tów bę dą cych wła sno ścią jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go. Na bra ła ona szcze gól ne go zna cze -
nia w chwi li wej ścia w ży cie wy ro ku Try bu na łu Kon-
sty tu cyj ne go z dnia 9 grud nia 2008 ro ku, któ ry uznał za
nie zgod ny z Kon sty tu cją RP art. 10 ust. 2 usta wy o ROD
w za kre sie obo wiąz ko we go, nie od płat ne go prze ka zy wa -
nia dla PZD grun tów, sta no wią cych wła sność jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go, prze zna czo nych w miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ro -
dzin ne ogro dy dział ko we. Tym sa mym na by wa nie grun-
tów ko mu nal nych sta ło się moż li we na za sa dach ogól -
nych, czy li we dług prze pi sów usta wy o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi m.in. za bo ni fi ka tą przy pierw szej i rocz-
nych opła tach z ty tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go. 

Usta wa o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi ma rów nież to
zna cze nie dla Związ ku, że re gu lu je za sa dy usta la nia i wy -
pła ty od szko do wań dla PZD i dział kow ców w przy pad ku
li kwi da cji ROD pod in we sty cję ce lu pu blicz ne go, w tym
pod dro gi pu blicz ne. 

W dniu 7 stycz nia 2010 r. we szła w ży cie usta wa z dnia
5 li sto pa da 2009 r. o zmia nie usta wy o go spo dar ce nie ru -
cho mo ścia mi oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw (Dz.
U. Nr 206, poz. 1590). W no we li za cji zmo dy fi ko wa no
tryb udzie la nia bo ni fi kat przy zby wa niu nie ru cho mo ści,
za sa dy sprze da ży nie ru cho mo ści w try bie bez prze tar go -
wym (przy zna no pra wo pierw szeń stwa za ku pu lo ka li in -
nych niż miesz kal ne np. lo ka li użyt ko wych ak tu al nym ich
na jem com i dzier żaw com) oraz uspraw nio no pro ce du rę
zwią za ną z prze ka zy wa niem nie ru cho mo ści pod in we sty -
cje ce lu pu blicz ne go.

Do tych czas, zgod nie z art. 68 ust. 1 pkt. 3 usta wy o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi, przy sprze da ży (lub od da wa -
niu w użyt ko wa nie wie czy ste) nie ru cho mo ści dla Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców or gan mógł udzie lić za
zgo dą wo je wo dy (w za kre sie nie ru cho mo ści Skar bu Pań -
stwa) al bo ra dy (gmi ny, po wia tu) lub sej mi ku wo je wódz -
kie go (w za kre sie nie ru cho mo ści jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go), bo ni fi ka ty od usta lo nej ce ny nie ru cho mo -
ści. W ce lu udzie le nia bo ni fi ka ty, or gan ad mi ni stra cji mu -
siał wy stę po wać każ do ra zo wo o zgo dę. No we li za cja
usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi wpro wa dzi ła
moż li wość udzie la nia bo ni fi kat o cha rak te rze ge ne ral nym,
na pod sta wie od po wied nio za rzą dzeń wo je wo dy lub
uchwał ra dy lub sej mi ku, któ re bę dą okre ślać wa run ki
udzie le nia bo ni fi kat i wy so kość sta wek pro cen to wych. 

W prak ty ce ozna cza to, że w przy pad ku nie ru cho mo ści
ko mu nal nych ra da gmi ny nie bę dzie mu sia ła za każ dym ra -
zem na wnio sek wój ta/ bur mi strza/ pre zy den ta mia sta po -
dej mo wać uchwa ły o udzie le niu bo ni fi ka ty od ce ny sprze-
da ży bądź opłat z ty tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go nie ru -
cho mo ści prze ka zy wa nych na rzecz PZD. Bę dzie mo gła
pod jąć ogól ną uchwa łę, w któ rej zo sta ną wy mie nio ne
wszyst kie nie ru cho mo ści ob ję te zgo dą na bo ni fi ka tę. 

Wy so kość bo ni fi ka ty nie ule gła zmia nie. Mo że ona wy -
nieść do 99% ce ny nie ru cho mo ści. W przy pad ku nie ru -
cho mo ści prze ka zy wa nych dla PZD, przy opła cie pier-
w szej z ty tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go li czo nej od 15-
25% ce ny nie ru cho mo ści, a przy opła tach rocz nych z ty -
tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go li czo nych od 3% ce ny
nie ru cho mo ści.

Zmia na try bu udzie la nia bo ni fi kat ma na ce lu za pew -
nie nie spraw niej sze go ob ro tu nie ru cho mo ści pu blicz ny mi
oraz uła twie nie go spo da ro wa nia ni mi przez or ga ny ad mi -

Zmia ny w usta wie o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi



134

ni stra cji. W za kre sie pro ce du ry zwią za nej z prze ka zy wa -
niem nie ru cho mo ści pod in we sty cje ce lu pu blicz ne go, no -
we li za cja usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi
uspraw ni ła pro ce du rę wy własz czeń nie ru cho mo ści, li kwi -
du jąc głów ne prze szko dy bę dą ce przy czy ną opóź nień w
re ali za cji ce lów pu blicz nych, w szcze gól no ści in we sty cji
dro go wych.

Do tych czas, zgod nie z art. 115 ust. 2 usta wy o go spo dar -
ce nie ru cho mo ścia mi, wsz czę cie po stę po wa nia wy własz -
cze nio we go mo gło na stą pić po bez sku tecz nym upły wie
dwu mie sięcz ne go ter mi nu wy zna czo ne go wła ści cie lo wi,
użyt kow ni ko wi wie czy ste mu lub użyt kow ni ko wi na za -
war cie umo wy do ty czą cej wa run ków prze ka za nia nie ru -
cho mo ści na cel pu blicz ny, w tym usta le nia od szko do -
wa nia. No we li za cja usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia -
mi wpro wa dzi ła zmia nę, że sta ro sta bę dzie miał obo wią -
zek wsz czę cia po stę po wa nia wy własz cze nio we go po
upły wie te go ter mi nu, co ogra ni czy opóź nie nia w re ali za -
cji ce lów pu blicz nych.

Przy spie sze niu po zy ski wa nia nie ru cho mo ści bę dzie słu -
żył rów nież obo wią zek nada nia przez sta ro stę ry go ru na -
tych mia sto wej wy ko nal no ści de cy zji o nie zwłocz nym
za ję ciu te re nu. Do tych cza so wa fa kul ta tyw ność wy da nia
pod mio to wi re ali zu ją ce mu in we sty cję ce lu pu blicz ne go
ze zwo le nia na nie zwłocz ne za ję cie nie ru cho mo ści po wy -
da niu de cy zji o wy własz cze niu nie ru cho mo ści (bez ry go -

ru na tych mia sto wej wy ko nal no ści) po wo do wa ła ko niecz -
ność cze ka nia przez in we sto ra na upływ ter mi nu na upra -
wo moc nie nie się de cy zji o wy własz cze niu (14 dni przy
bra ku zło że nia od wo ła nia), a na stęp nie na upra wo moc nie -
nie się po sta no wie nia o nada niu ry go ru na tych mia sto wej
wy ko nal no ści (7 dni przy bra ku zło że nia za ża le nia). 

Te prze pi sy usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi do -
ty czą ce obo wiąz ku wy da nia ze zwo le nia na nie zwłocz ne
za ję cie te re nu oraz nada nia jej ry go ru na tych mia sto wej
wy ko nal no ści nie bę dą mia ły jed nak dla PZD więk sze go
zna cze nia praw ne go. Wy ni ka to z re gu la cji z art. 17 ust. 3
usta wy o ROD, zgod nie z któ rą do li kwi da cji ogro du na
cel pu blicz ny sto su je się prze pi sy usta wy o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi do ty czą ce wy własz cze nia, z za cho wa -
niem wa run ków okre ślo nych w usta wie o ROD (obo wiąz -
ku wy pła ca nia dział kow com i Związ ko wi od szko do wa nia
oraz za pew nie nia te re nu za mien ne go i od two rze nia zli -
kwi do wa ne go ogro du). Jest to prze pis szcze gól ny, wy łą -
cza ją cy czę ścio wo sto so wa nie usta wy o go spo dar ce
nie ru cho mo ścia mi. War te jest jed nak pod kre śle nia, że
Zwią zek ni gdy nie kwe stio no wał moż li wo ści zli kwi do -
wa nia ogro du na cel pu blicz ny i za wsze po zy tyw nie roz -
pa try wał ta kie wy stą pie nia o li kwi da cję. W związ ku z tym
ni gdy nie by ło sy tu acji, aby PZD nie chciał pod pi sać umo -
wy do ty czą cej wa run ków li kwi da cji i był wy własz cza ny 
z nie ru cho mo ści.

Mo ni ka Kil jań czyk

Nie zwy kle istot nym te ma tem w Związ ku jest po trze ba
usta le nia rze czy wi ste go sta nu praw ne go grun tów wszyst -
kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Na sy tu ację praw -
ną ogro dów wpływ ma: ujaw nie nie pra wa PZD do grun tów
w księ gach wie czy stych, za bez pie cze nie ist nie nia ogro dów
w pla nach miej sco wych oraz skom ple to wa nie do ku men ta -
cji ogro dów. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w dniu 
4 czerw ca 2007 r. pod ję ło uchwa łę nr 102/2007 w spra wie
stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two -
rzo nych przez gmi ny oraz uchwa łę nr 103/2007 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie prze glą du do ku men ta cji i
ujaw nie nia w księ gach wie czy stych praw przy słu gu ją cych
Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców do tych grun tów.
Treść przy to czo nych uchwał zo sta ła opu bli ko wa na w Biu -
le ty nie In for ma cyj nym KR PZD nr 6/2007. Na mo cy tych
we wnętrz nych ak tów praw nych wpro wa dzo ne zo sta ły in -
struk cje, któ re usta la ją kie run ki po stę po wa nia i ko niecz ne

dzia ła nia. Unor mo wa nia te ma ją na ce lu uspraw nie nie 
i usys te ma ty zo wa nie dzia łań okrę go wych za rzą dów w tym
za kre sie. Na le ży jed nak za uwa żyć, że ze wzglę du na roz -
miar te go za da nia oraz fakt iż w ob rę bie na wet jed ne go
ogro du stan praw ny grun tu by wa róż ny, ko niecz nym jest
do re ali za cji tych za dań włą cze nie za rzą dów ROD oraz sze -
ro kie go ak ty wu spo łecz ne go po sia da ją ce go wie dzę w tym
wzglę dzie. Istot nym ele men tem jest tak że ak tu ali za cja Kart
A pro wa dzo nych dla po szcze gól nych ROD. Przy oka zji
tych dzia łań win no uwzględ niać się zmia ny ewi den cyj ne 
w od nie sie niu do po szcze gól nych dzia łek geo de zyj nych, 
z uwzględ nie niem ozna cze nia nu me ru dział ki, jej po -
wierzch ni oraz wska za niem ob rę bu jed nost ki ewi den cyj nej
i ar ku sza ma py. Na szym wspól nym ce lem win no być ak tu -
ali zo wa nie da nych ma ją cych wpływ na sy tu ację praw ną
ROD i po twier dza ją cych pra wo PZD do grun tu.

MK

VIII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Zadbajmy o stan prawny ROD
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Zgod nie z § 70 sta tu tu PZD, po pod ję ciu uchwa ły o na-
da niu człon ko stwa Związ ku i przy dzie le nia dział ki w ROD
no wo przy ję ty czło nek Związ ku wpła ca na rzecz ogro du
m.in. wpi so we w wy so ko ści usta lo nej przez okrę go wy za -
rząd PZD we dług za sad usta lo nych przez Kra jo wą Ra dę
PZD. Wo bec te go każ dy no wy dział ko wiec ma obo wią -
zek uisz cze nia wpi so we go. Przy to czo ny po wy żej prze pis
sta no wi re gu łę ogól ną, od któ rej jed nak prze wi dzia no wy -
jąt ki: i tak, nie po bie ra się wpi so we go od :

1. Za mie nia ją ce go dział kę w tym sa mym lub in nym
ogro dzie (§ 75 ust. 1 re gu la mi nu ROD),

2. By łe go współ mał żon ka człon ka Związ ku, w przy pad -
ku roz wią za nia mał żeń stwa przez roz wód i nada nia człon -

ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki (§ 69 ust. 3
re gu la mi nu ROD),

3. Mał żon ka człon ka Związ ku (§ 70 ust. 2 sta tu tu PZD),
4. Mał żon ka zmar łe go człon ka Związ ku, w przy pad ku

sko rzy sta nia z pierw szeń stwa w nada niu człon ko stwa
Związ ku i przy dzia le dział ki (§ 76 ust. 4 re gu la mi nu ROD),

5. Człon ka Związ ku z li kwi do wa ne go ROD, w przy pad -
ku przy dzie le nia mu dział ki w ist nie ją cym ROD (§ 156
ust. 2 re gu la mi nu ROD).

Na le ży pod kre ślić, że po wyż szy ka ta log ma cha rak ter
za mknię ty. Za wie ra on bo wiem wszyst kie wy jąt ki od re -
gu ły ogól nej obo wią zu ją cej w Związ ku i nie moż na go in -
ter pre to wać roz sze rza ją co.

KD

2. Kiedy nie pobiera si´ wpisowego

3. Prace na rzecz ogrodu

4. Kto mo˝e wchodziç w skład organów Polskiego Zwiàzku Działkowców?

W związ ku ze zbli ża ją cy mi się wal ny mi ze bra nia mi
spra woz daw czo – wy bor czy mi na le ży przy po mnieć, iż
zgod nie z § 151 re gu la mi nu ROD „licz bę go dzin i za kres
pra cy na rzecz ROD świad czo nej przez człon ka PZD
zgod nie z przy ję tym pla nem pra cy, usta la na każ dy rok
wal ne ze bra nie”. Wo bec te go wa run kiem ko niecz nym
wpro wa dze nia obo wiąz ku pra cy na rzecz ogro du jest uję -
cie za kre su prac w pla nie pra cy uchwa lo nym przez wal ne
ze bra nie. Je że li jed nak czło nek PZD nie mo że wy ko nać
pra cy oso bi ście lub po przez człon ka ro dzi ny, zo bo wią za -
ny jest do wnie sie nia opła ty w wy so ko ści i ter mi nie
uchwa lo nym przez wal ne ze bra nie, ja ko ekwi wa lent za
nie wy ko na ne pra ce. 

Nie moż na na to miast usta lić ekwi wa len tu je że li nie usta -
li się ilo ści go dzin przy pa da ją cych na jed ną dział kę, a za -
kres prac nie zo sta nie uję ty w pla nie pra cy na 2010 r. 

W prak ty ce Za rząd ROD naj pierw wi nien okre ślić, ja kie
pra ce w ogro dzie mo gą być wy ko na ne przez dział kow -
ców, np. ma lo wa nie ogro dze nia. Po usta le niu ro dza ju tych
prac (win ny być uję te w pla nie pra cy) trze ba okre ślić, ile
go dzin po trzeb ne jest na ich wy ko na nie (łącz nie), a na -
stęp nie po dzie lo ne przez ilość dzia łek da je nam wła śnie
pro po no wa ną na wal nym ze bra niu ilość go dzin pra cy na
rzecz ogro du przy pa da ją na 1 dział kę.

Za rząd ROD ma obo wią zek wy wie szać na ta bli cy ogło -
szeń in for ma cje o or ga ni zo wa niu prac na rzecz ogro du.
Jed no cze śnie dział kow cy, któ ry z gó ry za kła da ją, iż nie
bę dą ich wy ko ny wa li, mo gą wpła cić ekwi wa lent za raz po
je go uchwa le niu. In ni, któ rzy z przy czyn lo so wych nie
uczest ni czy li po win ni wpła cić ekwi wa lent jak naj szyb ciej,
aby Za rząd ROD mógł te środ ki prze zna czyć na opła ce nie
wy ko na nia tej pra cy.

KD

Sto sow nie do § 42 sta tu tu PZD, człon kiem or ga nów
Związ ku mo że być każ dy zwy czaj ny czło nek PZD. Nie -
do pusz czal ne jest po wo ła nie w skład or ga nu Związ ku 
(w tym Za rzą du ROD):

1. Oso by, któ ra nie jest człon kiem zwy czaj nym PZD.
2. Oso by bę dą cej człon kiem in ne go or ga nu Związ ku te -

go sa me go stop nia.
3. Oso by, któ rej współ mał żo nek wcho dzi w skład te go

sa me go or ga nu lub or ga nu te go sa me go stop nia.

4. Od wo ła ne go człon ka or ga nu Związ ku do koń ca na -
stęp nej ka den cji.

5. Oso by ra żą co na ru sza ją cej sta tu to we obo wiąz ki
człon ka PZD, zgod nie z uchwa łą nr 3/V/2008 KR PZD 
z dnia 26 li sto pa da 2008 r. w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu
PZD.

Na le ży pod kre ślić, że po wyż szy ka ta log ma cha rak ter
za mknię ty. Za wie ra on bo wiem wy jąt ki od ogól nej re gu -
ły dot. bier ne go pra wa wy bor cze go człon ków Związ ku.

KD
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W Pol skim Związ ku Dział kow ców, od każ de go no we -
go człon ka Związ ku po bie ra ne jest wpi so we. Uchwa łą KR
PZD nr 6/V/2008 z dnia 26 li sto pa da 2008 r., wpi so we zo -
sta ło usta lo ne w wy so ko ści od 120 do 300 zł., a okrę go we
za rzą dy upraw nio ne zo sta ły do te go, aby na te re nie swe -
go dzia ła nia usta lić wy so kość wpi so we go, któ re mie ści
się w po wyż szych gra ni cach.

Środ ki, któ re są uzy ska ne z wpłat wpi so we go w ca ło ści
za si la ją Fun dusz Oświa to wy PZD wszyst kich jed no stek
or ga ni za cyj nych Związ ku. Pod le ga ją one po dzia ło wi w
na stę pu ją cych pro por cjach: 20% wpi so we go prze ka zy wa -
ne jest na Fun dusz Oświa to wy PZD ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, 60% na Fun dusz okrę go we go za rzą du PZD,
w tym na po kry cie kosz tów za opa trze nia no wych człon -

ków PZD w ko lej ne 12 nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko -
wiec” oraz 20% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy Kra -
jo wej  Ra dy PZD.

Środ ki, któ re po cho dzą z wpi so we go prze zna czo ne są
przede wszyst kim na oświa tę ogrod ni czą m.in. na szko le -
nie i in struk taż ogrod ni czy.

Na le ży rów nież pa mię tać, iż Za rząd ROD zo bli go wa ny
jest w ter mi nie 2 ty go dni od wpła ce nia wpi so we go przez
no we go człon ka Związ ku prze ka zać okrę go we mu za rzą -
do wi PZD część wpi so we go, któ ra jest przy pi sa na wyż -
szym jed nost kom or ga ni za cyj nym PZD (80%). Waż ne
jest, aby wraz z prze ka za niem wpi so we go po dać do kład -
ne da ne no we go człon ka PZD tzn. imię i na zwi sko oraz
ad res za miesz ka nia.

KD

5. Rozliczenie Êrodków z wpisowego

6. Wnioski walnego zebrania

7. Obowiàzki zarzàdów ROD w zakresie zarzàdzania obiektami budowlanymi

Zgod nie z § 82 sta tu tu PZD do wal ne go ze bra nia spra -
woz daw cze go na le ży m.in. roz pa trze nie wnio sków zgła -
sza nych na ze bra niu i pod ję cie sto so wych uchwał.

Tym sa mym wnio ski, któ re są zgła sza ne na wal nym ze -
bra niu wi ny być pod da ne pod gło so wa nie. Na to miast nie
każ dy prze gło so wa ny wnio sek otrzy mu je po stać uchwa ły.
Uchwa ła jest ak tem prze są dza ją cym te mat, bę dą cy jej sen -
ten cją.

Wnio ski na to miast ma ją cha rak ter po stu la tyw ny, a więc
w da nych spra wach wal ne ze bra nie po stu lu je kon kret ne
roz wią za nie np. or ga nom wyż szym Związ ku. Wnio ski
win ny być prze gło so wa ne, spi sa ne i ja ko do ku ment wal -
ne go ze bra nia opa trzo ny pod pi sem prze wod ni czą ce go
wal ne go ze bra nia i prze wod ni czą ce go ko mi sji uchwał 
i wnio sków, prze ka za ny ad re sa tom tych wnio sków.

KD

W związ ku ze zbli ża ją cym się okre sem wal nych ze brań
oraz wy bo rów no wych za rzą dów ROD, jak rów nież 
w związ ku z kon tro la mi in spek to rów nad zo ru bu dow la -
ne go m.in. w za kre sie speł nia nia przez obiek ty bu dow la -
ne norm tech nicz no – bu dow la nych, pra gnie my przy-
po mnieć za rzą dom ROD ich obo wiąz ki w za kre sie za pew -
nie nia bez pie czeń stwa użyt ko wa nia i wła ści wej eks plo -
ata cji obiektów bu dow la nych znaj du ją cych się na te re nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Do pod sta wo wych obo wiąz ków za rzą dów ROD w tym
za kre sie na le ży utrzy my wa nie obiek tu bu dow la ne go 
w sta nie nie po gor szo nym oraz je go użyt ko wa nie zgod nie
z nor ma mi tech nicz no – bu dow la ny mi w ce lu za pew nie -
nia bez pie czeń stwa ży cia, zdro wia i mie nia dział kow ców.

W ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa użyt ko wa nia,
obiek ty bu dow la ne po win ny być pod da wa ne przez za rzą -
dy ROD okre so wej kon tro li. W za leż no ści od ich czę sto -
tli wo ści wy róż nia się kil ka ro dza jów kon tro li: co naj mniej
raz na 5, 4 bądź 2 la ta, co naj mniej raz na rok al bo w każ -
dym cza sie (art. 62 ust. 1 usta wy Pra wo bu dow la ne).

Kon tro la okre so wa, co naj mniej raz na 5 lat po win na
po le gać na spraw dze niu sta nu tech nicz ne go i przy dat no -
ści do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la ne go, es te ty ki obiek -
tu bu dow la ne go oraz je go oto cze nia, in sta la cji elek try-
cz nej i pio ru no chron nej w za kre sie sta nu spraw no ści po -
łą czeń, osprzę tu, za bez pie czeń, środ ków ochro ny od po ra -
żeń, od por no ści izo la cji prze wo dów oraz uzie mień i apa-
ra tów, jak rów nież urzą dzeń chłod ni czych w sys te mach
kli ma ty za cji.

Kon tro la okre so wa, raz na 2 al bo 4 la ta, po win na po le -
gać na spraw dze niu sta nu tech nicz ne go ko tłów, z uwzglę-
d nie niem ich efek tyw no ści ener ge tycz nej.

Kon tro la okre so wa, do ko ny wa na co naj mniej raz w ro -
ku, po win na po le gać na spraw dze niu sta nu tech nicz ne go
ele men tów bu dyn ku, bu dow li i in sta la cji (na ra żo nych na
szko dli we wpły wy at mos fe rycz ne i nisz czą ce dzia ła nia
czyn ni ków wy stę pu ją cych pod czas użyt ko wa nia obiek tu),
in sta la cji i urzą dzeń słu żą cych ochro nie śro do wi ska, in -
sta la cji ga zo wych oraz prze wo dów ko mi no wych (dy mo -
wych, spa li no wych i wen ty la cyj nych). 
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Na le ży jed nak pa mię tać, że zgod nie z art. 62 ust.2  pkt.
2b usta wy Pra wo bu dow la ne w za kre sie sta nu tech nicz -
ne go ele men tów bu dyn ku, bu dow li i in sta la cji (na ra żo -
nych na szko dli we wpły wy at mos fe rycz ne i nisz czą ce
dzia ła nia czyn ni ków wy stę pu ją cych pod czas użyt ko wa -
nia obiek tu) nie ma obo wiąz ku prze pro wa dza nia kon tro li
w za kre sie al tan i obiek tów go spo dar czych znaj du ją cych
się na dział kach w ro dzin nych ogro dach dział ko wych o
po wierzch ni za bu do wy do 25 m2 w mia stach i do 35 m2

po za gra ni ca mi miast oraz wy so ko ści do 5 m przy da chach
stro mych i do 4 m przy da chach pła skich. Tym sa mym
dział kow cy są zwol nie ni z prze pro wa dza nia te go ro dza ju
kon tro li.

Na to miast kon tro la do raź na ma na ce lu za pew nie nie
bez piecz ne go użyt ko wa nia obiek tu w ra zie wy stą pie nia
czyn ni ków ze wnętrz nych od dzia łu ją cych na obiekt, zwią -
za nych z dzia ła niem czło wie ka lub sił na tu ry ta kich jak
np. wy ła do wa nia at mos fe rycz ne, sil ne wia try, osu wi ska
zie mi, po ża ry, po wo dzie, w wy ni ku któ rych na stę pu je
uszko dze nie obiek tu bu dow la ne go lub bez po śred nie za -
gro że nie ta kim uszko dze niem, mo gą ce spo wo do wać za -
gro że nie ży cia, zdro wia, mie nia lub śro do wi ska. 

Ta ka kon tro la mo że być prze pro wa dza na z wła snej ini -
cja ty wy za rzą du ROD bądź na żą da nie or ga nu bu dow la -
ne go, któ ry stwier dzi nie od po wied ni stan tech nicz ny
obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści. Do dat ko wo or gan
bu dow la ny mo że zle cić spo rzą dze nie eks per ty zy sta nu
tech nicz ne go.

Na le ży pa mię tać, że każ dą z tych kon tro li mo gą wy ko -
ny wać wy łącz nie oso by po sia da ją ce od po wied nie kwa li -
fi ka cje. Kon tro la sta nu tech nicz ne go prze wo dów ko mi -
no wych (dy mo wych oraz gra wi ta cyj nych prze wo dów spa -
li no wych i wen ty la cyj nych) po win na być do ko ny wa na
przez oso by po sia da ją ce kwa li fi ka cję mi strza w rze mio -
śle ko mi niar skim. Kon tro la in sta la cji ga zo wych, elek -
trycz nych, pio ru no chron nych i urzą dzeń chłod ni czych
po win na być prze pro wa dza na przez oso by po sia da ją ce
kwa li fi ka cje wy ma ga ne przy wy ko ny wa niu do zo ru nad
eks plo ata cją urzą dzeń, in sta la cji oraz sie ci ga zo wych 
i ener ge tycz nych. Po zo sta ły, wy ma ga ny pra wem bu dow -
la nym za kres kon tro li po wi nien być wy ko ny wa ny wy łącz -
nie przez oso by po sia da ją ce upraw nie nia bu dow la ne 
w od po wied niej spe cjal no ści.

In for ma cja o kon tro lach oraz o prze pro wa dzo nych re -
mon tach i prze bu do wach po win na być wpi sa na do książ -
ki obiek tu bu dow la ne go, pro wa dzo nej dla każ de go
bu dyn ku lub obiek tu bu dow la ne go nie bę dą ce go bu dyn -
kiem, któ re go pro jekt jest ob ję ty spraw dze niem przez oso -
bę po sia da ją cą upraw nie nia bu dow la ne do pro jek to wa nia
bądź rze czo znaw cę bu dow la ne go. Do pro wa dze nia książ -
ki obiek tu bu dow la ne go zo bo wią za ny jest za rząd ROD.
Nie jest jed nak wy ma ga ne pro wa dze nie książ ki obiek tu
bu dow la ne go dla al tan i obiek tów go spo dar czych o po -
wierzch ni za bu do wy do 25 m2 w mia stach i do 35 m2 po -
za gra ni ca mi miast oraz wy so ko ści do 5 m przy da chach

stro mych i do 4 m przy da chach pła skich oraz np. miejsc
po sto jo wych dla sa mo cho dów oso bo wych do 10 sta no -
wisk łącz nie, przy do mo wych ba se nów i oczek wod nych
do 30 m2, przy łą czy elek tro ener ge tycz nych, wo do cią go -
wych, ka na li za cyj nych, ga zo wych, ciepl nych i te le ko mu -
ni ka cyj nych oraz obiek tów ma łej ar chi tek tu ry i ogro dzeń.

Książ ka obiek tu bu dow la ne go po win na być pro wa dzo -
na w for mie i na za sa dach okre ślo nych w Roz po rzą dze niu
Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 3 lip ca 2003 r. w spra wie
książ ki obiek tu bu dow la ne go. Po win na być ona za ło żo na
w dniu prze ka za nia obiek tu bu dow la ne go do użyt ko wa -
nia i sys te ma tycz nie pro wa dzo na przez ca ły okres je go
użyt ko wa nia. W przy pad ku bu dyn ków po ło żo nych na te -
re nie ROD, któ re po wsta ły i by ły od da ne do użyt ko wa nia
w okre sie, gdy nie obo wią zy wał obo wią zek pro wa dze nia
książ ki obiek tu bu dow la ne go, książ ki te po win ny być za -
kła da ne i pro wa dzo ne dla ak tu al nych zda rzeń tech nicz -
nych. 

Wpis do książ ki obiek tu bu dow la ne go mo że być do ko -
ny wa ny wy łącz nie przez oso bę wy ko nu ją cą prze gląd tech -
nicz ny, tym sa mym nie mo że być on do ko ny wa ny przez
człon ków za rzą du ROD. Wpis po wi nien ce cho wać się
jed no znacz no ścią i zwię zło ścią oraz za wie rać da ne iden -
ty fi ku ją ce do ku ment bę dą cy przed mio tem wpi su, okre ślać
waż ne usta le nia w nim za war te oraz da ne iden ty fi ku ją ce
oso bę, któ ra do ku ment wy sta wi ła. Do książ ki po win ny
być rów nież do łą czo ne pro to ko ły z kon tro li, oce ny i eks -
per ty zy oraz in ne do ku men ty prze wi dzia ne prze pi sa mi
pra wa. Wpis do książ ki po wi nien być do ko na ny w dniu
za ist nie nia oko licz no ści, dla któ rej wy ma ga ne jest do ko -
na nie od po wied nie go wpi su. 

War to rów nież pa mię tać, że zgod nie z art. 62 ust. 1 usta -
wy Pra wo bu dow la ne obo wiąz ko wej kon tro li (w tym pię -
cio let niej) pod le ga ją pla ce za baw ja ko obiek ty ma łej
ar chi tek tu ry (pia skow ni ce, huś taw ki, dra bin ki). 

Pod czas kon tro li spraw dza ny jest stan po łą czeń ele men -
tów w urzą dze niach za ba wo wych, stan kon ser wa cji,
utwar dze nie i wy rów na nie na wierzch ni grun tu, ogro dze -
nie pla cu, bez pie czeń stwo ele men tów ru cho mych urzą -
dzeń za ba wo wych, czy stość pia sku w pia skow ni cy oraz
czy zo sta ły wy zna czo ne stre fy bez pie czeń stwa wo kół
urzą dzeń do za ba wy. Wszel kie dzia ła nia w ra mach kon tro -
li po win ny być od no to wa ne w dzien ni ku pla cu za baw.
Oprócz te go na le ży do łą czyć świa dec twa kon tro li i ba dań
tech nicz nych, in struk cje kon tro li, ob słu gi i kon ser wa cji
urzą dzeń. Oka za nia do ku men ta cji mo że żą dać straż miej -
ska, po li cja oraz nad zór bu dow la ny.

Prze glą dy tech nicz ne pla ców za baw na rzu ca rów nież
nor ma PN -EN 1176-1, któ ra wy róż nia 3 ro dza je kon tro li: 

• re gu lar ną, przez oglę dzi ny (co 1–7 dni), któ rej ce lem
jest spraw dze nie za gro żeń wy ni ka ją cych ze zu ży cia ele -
men tów urzą dzeń oraz skut ków wan da li zmu,

• funk cjo nal ną (co 1–3 mie sią ce), któ rej ce lem jest
spraw dze nie sta bil no ści urzą dzeń do za baw, ich funk cjo -
nal no ści, zu ży cia i kom plet no ści ele men tów,
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• pod sta wo wą (co 1 rok), któ rej ce lem jest oce na sta nu
fun da men tów, na wierzch ni, ujaw nie nie skut ków ko ro zji.
Mo że to wy ma gać od ko pa nia lub wy mon to wa nia róż nych
czę ści. Do ko nu je ją oso ba po sia da ją ca upraw nie nia do
peł nie nia czyn no ści kon tro l nych urzą dzeń tech nicz nych. 

Re asu mu jąc, do obo wiąz ków za rzą dów ROD na le ży
dba łość o obiek ty bu dow la ne znaj du ją ce się na te re nie
ROD, jak rów nież za gwa ran to wa nie, aby ich stan tech -
nicz ny był zgod ny z nor ma mi tech nicz no-bu dow la ny mi,

co ma ją po twier dzać wpi sy w książ ce obiek tu bu dow la ne -
go.  Na le ży pa mię tać, że zgod nie z art. 91–93 usta wy Pra -
wo bu dow la ne, kto na ru sza obo wiąz ki w za kre sie utrzy-
ma nia obiek tu w na le ży tym sta nie oraz nie prze pro wa dza
kon tro li wy ma ga nych pra wem, nie pro wa dzi książ ki
obiek tu bu dow la ne go, nie prze cho wu je pro to ko łów z kon -
tro li, a tak że nie po dej mu je dzia łań w za kre sie usu nię cia
nie pra wi dło wo ści stwier dzo nych przez or gan bu dow la ny,
pod le ga ka rze grzyw ny. 

M Kil jań czyk

W prze pi sach związ ko wych funk cjo nu ją dwa ro dza je
kar: ka ry po rząd ko we i ka ra po zba wie nia człon ko stwa
PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Ka ry po rząd ko we
zgod nie z § 23 ust. 1 sta tu tu PZD to: upo mnie nie, na ga na
i na ga na z ostrze że niem, zgod nie zaś z § 36 dział kow ca
moż na po zba wić człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział -
ki za ra żą ce na ru sze nie pra wa związ ko we go, za sad współ -
ży cia spo łecz ne go, bądź dzia ła nie na szko dę PZD.

Waż nym jest jed nak przy po mnie nie, iż w PZD nie obo -
wią zu je gra da cja kar. Ozna cza to, iż na ło że nie naj wyż szej
ka ry, ja ką jest nie wąt pli wie po zba wie nie człon ko stwa
Związ ku, nie wy ma ga uprzed nie go na ło że nia każ dej z kar
po rząd ko wych, czy jed nej z nich. W prak ty ce ozna cza to,

iż dział ko wiec, któ ry np. za miesz ku je na dział ce, mo że
zo stać po zba wio ny człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia
dział ki, bez ko niecz no ści uprzed nie go na kła da nia na nie -
go kar po rząd ko wych.

Z pew no ścią ka ry z § 23 Statutu PZD wy mie nio ne są 
w ko lej no ści od naj mniej do naj bar dziej uciąż li wej dla
dział kow ca, jed nak że ozna cza to tyl ko ty le, że do za rzą du
ROD po dej mu ją ce go de cy zje o na ło że niu okre ślo nej ka -
ry na le ży de cy zja, ja ka bę dzie sto sow na wo bec okre ślo ne -
go prze wi nie nia dział kow ca. 

Za rząd wi nien do ko nać oce ny stop nia na ru sze nia prze -
pi sów (lub za sad współ ży cia spo łecz ne go) i na ło żyć ka rę
ade kwat ną do usta lo ne go stop nia na ru sze nia.
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Zgod nie z prze pi sa mi pra wa związ ko we go, nie któ re
uchwa ły or ga nów jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku
mu szą po sia dać uza sad nie nie, wska zu ją ce na pod sta wy
pod ję cia okre ślo nej de cy zji. Do ty czy to np. § 26 ust. 1 sta -
tu tu PZD, któ ry sta no wi, że uchwa ła o wy mie rze niu ka ry
po rząd ko wej za wie ra uza sad nie nie i po ucze nie o pra wie,
try bie i ter mi nie od wo ła nia i § 37 sta tu tu PZD, w któ rym
stwier dzo no, że uchwa łę do ty czą cą po zba wie nia człon ko -
stwa do rę cza się wraz z uza sad nie niem człon ko wi zwy -
czaj ne mu.

Uza sad nie nia uchwał or ga nów czę sto nie za wie ra ją
skład ni ków, któ re po win ny obej mo wać. Naj częst szym
błę dem jest brak me ry to rycz ne go okre śla nia pod staw pod -
ję cia da nej de cy zji.

Jest to bar dzo waż ne dla pew no ści ob ro tu praw ne go ta -
kich uchwał, któ re je że li za wie ra ją po praw ne i peł ne uza -
sad nie nie, nie są co do za sa dy zmie nia ne, czy uchy la ne
przez or ga ny od wo ław cze. Or ga ny roz pa tru ją ce od wo ła -

nie da nej jed nost ki, kie dy ma ją moż li wość za po zna nia się
ze sta nem fak tycz nym sze ro ko opi sa nym w uza sad nie niu
i po par tym do ku men ta cją, mo gą pod jąć spra wie dli wą 
i zgod ną z prze pi sa mi pra wa związ ko we go de cy zję, co 
z pew no ścią jest utrud nio ne w sy tu acji, gdy uza sad nie nie
jest nie peł ne i po bież nie opi su je sy tu ację, któ rej do ty czy. 

Dla in dy wi du al nej oso by, któ rej do ty czy da na de cy zja,
do brze sfor mu ło wa ne i przej rzy ste uza sad nie nie jest rów -
nie istot ne, gdyż na le ży mieć na wzglę dzie fakt, iż nie każ -
dy po sia da wie dzę z za kre su pra wa związ ko we go.

Uza sad nie nie uchwa ły ma na ce lu przede wszyst kim
wy ja śnie nie za in te re so wa nym prze sła nek pod ję cia ta kiej,
a nie in nej de cy zji, ar gu men ta cja po win na być ja sna i
przej rzy sta, a przede wszyst kim po nad wszel ką wąt pli -
wość po twier dza ją ca za sad ność pod ję cia da nej de cy zji.

Brak na le ży te go uza sad nie nia jest z pew no ścią do sta -
tecz ną pod sta wą do za skar że nia de cy zji.
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8. Stopniowanie (gradacja) kar statutowych w PZD

9. Uzasadnienia uchwał organów zwiàzkowych
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Na pod sta wie § 51 sta tu tu PZD or gan wyż sze go stop -
nia np. pre zy dium okrę go we go za rzą du w sto sun ku do or -
ga nu niż sze go stop nia np. za rzą du ROD mo że pod jąć
de cy zję o je go za wie sze niu. In sty tu cja za wie sze nie nie po -
win na być uzna wa na za ka rę, gdyż sta no wi tyl ko śro dek
do wy ja śnie nia pew nych oko licz no ści, któ re do pie ro mo -
gą skut ko wać od wo ła niem. Jed nak, aby to mo gło mieć
miej sce, mu szą za ist nieć okre ślo ne prze słan ki, tj. ko niecz -
ność wy ja śnie nia uza sad nio nych wąt pli wo ści, co do dzia -
łal no ści da ne go or ga nu zgod nej z pra wem lub in te re sem
PZD. Wąt pli wo ści te mu szą być nie tyl ko upraw do po dob -
nio ne, co po win no być wy ka za ne w uza sad nie niu do
uchwa ły za wie sza ją cej, ale tak że mu szą do ty czyć okre -
ślo nych oko licz no ści zwią za nych ze spo so bem funk cjo -
no wa nia da ne go or ga nu. Uza sad nie nie to po win no opie rać
się na obiek cjach, co do praw ne go dzia ła nia za wie szo ne -
go or ga nu lub dzia łań prze ciw ko do bru PZD, któ re nie
mo gą jed nak po le gać na po mó wie niach i do my słach. Za -
wie sze nie mo że trwać 3 mie sią ce, z moż li wo ścią prze dłu -

że nia w ra zie ko niecz no ści o ta ki sam okres. Za da niem or -
ga nu za wie sza ją ce go jest nie zwłocz nie pod jąć dzia ła nia
wy ja śnia ją ce, któ re umoż li wią pod ję cie dal szych de cy zji,
czy li przy wró ce nia moż li wo ści dzia ła nia or ga nu, bądź je -
go od wo ła nia i po wo ła nia za rzą du ko mi sa rycz ne go tak,
aby nie za gra ża ło to do bre mu funk cjo no wa niu ogro du.
Czyn no ści wy ja śnia ją ce po win ny po le gać na prze pro wa -
dze niu kon tro li w za kre sie wąt pli wo ści, co po zwo li na
pod ję cie uchwa ły o dal szym lo sie or ga nu. Uchwa ła, zgod -
nie z za sa da mi pa nu ją cy mi w Związ ku, po win na być do -
rę czo na człon kom or ga nu, tak aby mo gli sko rzy stać 
z pra wa od wo ła nia się. 

Uchwa ła po win na za wie rać rów nież wska za nie oso by,
któ ra od po wie dzial na bę dzie za od biór do ku men ta cji od
or ga nu, bądź człon ka za wie szo ne go or ga nu na pod sta wie
§ 21 ust. 3 re gu la mi nu ROD. 

Po nad to or gan Związ ku lub or gan wyż sze go stop nia
mo że pod jąć de cy zje o za wie sze niu jed ne go z je go człon -
ków, na ta kich sa mych za sa dach jak wy żej.
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10. Zawieszenie organu Zwiàzku, bàdê członka trgo organu

11. Dy˝ury w ogrodzie

Wal ne ze bra nia od by wa ją się w za sa dzie po okre sie zi -
mo wym, a więc po mie sią cach, w któ rych od no to wu je się
naj wię cej kra dzie ży i de wa sta cji mie nia ogro du i dział -
kow ców. Wy rzą dzo ne przez zło dziei szko dy mo bi li zu ją
za rzą dy ROD, a tak że sa mych dział kow ców do po szu ki -
wa nia sku tecz nej me to dy ochro ny ogro du. Kosz ty ochro -
ny przez wy spe cja li zo wa ne fir my są na ty le znacz ne, że
po szu ku je się in nych, tań szych me tod. 

Za rząd ROD na mo cy § 46 re gu la mi nu ROD zo bo wią za -
ny jest do przed sta wie nia na wal nym ze bra niu pro po zy cji
do ty czą cych za pew nie nia bez pie czeń stwa na te re nie ROD.
Wła śnie ze wzglę du na kosz ty, w wie lu ogro dach po dej mu -
je się de cy zję o ochro nie we wła snym za kre sie, co w prak -
ty ce ozna cza dy żu ry (pa tro le) sa mych dział kow ców.

Kwe stię ochro ny ogro du bez po śred nio przez sa mych
dział kow ców na le ży roz pa try wać w świe tle prac na rzecz
ogro du. Or ga nem wy łącz nie wła ści wym do pod ję cia de cy -
zji w spra wie ta kich prac jest wal ne ze bra nie człon ków
ROD. Na to miast już or ga ni za cja wy ko ny wa nia prac na
rzecz ogro du zo sta ła po wie rzo na do za dań za rzą du, któ ry
okre śla kon kret ne czyn no ści wy ma ga ją ce re ali za cji. Tak
więc w ra mach or ga ni za cji prac na rzecz ogro du za rząd mo -
że umoż li wić dział kow com peł nie nie tzw. dy żu rów noc -
nych i za li czyć ten okres na po czet obo wią zu ją cych prac.
Za zna czyć jed nak trze ba, że nie moż na zo bo wią zać dział -

kow ca do ta kie go dy żu ru. Na le ży w każ dym przy pad ku
uzy skać je go uprzed nią zgo dę – naj le piej pi sem ną – na
wy ko na nie w ta kiej for mie pra cy na rzecz ogro du. Dy żu -
ry po win ny więc od by wać się za zgo dą dział kow ców, nie
moż na bo wiem uchwa łą wal ne go ze bra nia (a tym bar dziej
za rzą du ROD) zo bo wią zać dział kow ca do peł nie nia ta kie -
go dy żu ru. Wy ni ka to przede wszyst kim z bra ku pod sta wy
praw nej w prze pi sach związ ko wych po zwa la ją cej po dej -
mo wać ta kie de cy zje oraz z su ro wej od po wie dzial no ści
za ewen tu al ne uszczerb ki, ja kie mo że po nieść dział ko wiec
pod czas ta kie go dy żu ru. Wo bec te go prak ty ka w tym za -
kre sie po win na po le gać na uzy ska niu uprzed niej zgo dy
dział kow ca na peł nie nie dy żu ru noc ne go i za li cze niu te go
okre su na po czet obo wią zu ją cych prac na rzecz ogro du.
Do pie ro wów czas nie wy ko na nie ta kiej pra cy skut ku je
moż li wo ścią po bo ru usta lo ne go przez wal ne ze bra nie
ekwi wa len tu. W tym kon tek ście nie do pusz czal ne jest zo -
bo wią zy wa nie dział kow ców do peł nie nia dy żu rów noc -
nych oraz pła ce nia za nie wy ko ny wa nie tych że dy żu rów. 

Tak więc ani wal ne ze bra nie, ani za rząd ROD nie ma ją
pra wa na ka zać dział kow com peł nie nia dy żu rów noc nych
i pod ję te w tej spra wie uchwa ły są z mo cy pra wa nie waż -
ne, a obo wiąz kiem or ga nów od po wied nio wyż szych jest
stwier dze nie nie waż no ści tych uchwał.

MP 



140

Kra jo wa Ra da PZD przy po mi na o za pew nie niu moż li -
wo ści uczest ni cze nia no wych człon ków PZD w obo wiąz -
ko wym szko le niu. Zgod nie z Uchwa łą Nr 6/XXIV/2006
KR PZD z dnia 23 li sto pa da 2006 r. w spra wie szko le nia
no wych człon ków Związ ku ( biu le tyn Nr.15/2006 str. 21),
Kra jo wa Ra da zo bo wią za ła okrę go we za rzą dy PZD do or -
ga ni zo wa nia szko leń dla no wych człon ków Związ ku.

W związ ku z tym bez po śred nia od po wie dzial ność za ich
or ga ni za cję i re ali za cję spo czy wa na okrę go wych za rzą -
dach. Szko le nia dla no wych człon ków Związ ku pro wa -
dzo ne są we wszyst kich okrę gach.

Zgod nie z § 70 Sta tu tu PZD za rzą dy ROD po bie ra ją od
no wo przy ję tych człon ków związ ku wpi so we, któ re zgod -
nie z Uchwa łą Nr 5/XVII/2001 KR PZD z dnia 6 grud nia
2001 r. w Spra wie Fun du szu Oświa to we go PZD (biu le tyn
8/2001 str. 19) za si la Fun dusz Oświa to wy na wszyst kich
szcze blach or ga ni za cyj nych Związ ku. Z fun du szu te go po -
kry wa ne są kosz ty or ga ni za cji szko le nia i pre nu me ra ty

„Dział kow ca” dla no wych dział kow ców. W związ ku z tym,
każ dy no wy czło nek związ ku wpła ca ją cy wpi so we ma
pra wo uczest ni czyć w szko le niu i ma za gwa ran to wa ną
pre nu me ra tę „Dział kow ca” na 1 rok.

Szko le nia te na le ży po trak to wać prio ry te to wo wg. wy -
pra co wa ne go w okrę gu sys te mu. Są one obo wiąz ko we,
win ny obej mo wać wszyst kich no wych dział kow ców. 

W związ ku z tym, że czę sto na stę pu je opóź nie nie 
w zgło sze niu no we go człon ka związ ku i prze ka za niu do
OZ -ów na leż nej czę ści wpi so we go zda rza się, że dział -
kow cy mo ni tu ją nie otrzy my wa nie pra sy jak rów nież nie
ma ją moż li wo ści uczest ni cze nia w szko le niu. 

Pro si my za rzą dy ROD o nie zwłocz ne zgła sza nie do
Okrę go wych Za rzą dów no wych użyt kow ni ków dzia łek 
w ce lu nie zwłocz ne go ich prze szko le nia i za pre nu me ro -
wa nia dla nich „Dział kow ca”. Pro si my rów nież o oto cze -
nie ich fa cho wą opie ką ze stro ny in struk to ra od po -
wie dzial ne go w ogro dzie i okrę gu za spra wy ogrod ni cze.

Opra co wa ła: Ali cja Gu rzyń ska
In struk tor ds. ogrod ni czych

12. Nowi działkowcy

13. Walne zabrania a inwestycje w ROD

Roz po czął się okres wal nych ze brań w ogro dach, na któ -
rych dział kow cy wśród wie lu uchwał i de cy zji bę dą de cy -
do wa li rów nież o re ali za cji za dań in we sty cyj nych i re -
mon to wych. Wie le ogro dów sys te ma tycz nie pro wa dzi za -
da nia w za kre sie in we sty cji i ka pi tal nych re mon tów ogro -
do wej in fra struk tu ry. Szcze gól ne zna cze nie w tym
wzglę dzie na bie ra przy ję cie wła sne go Otwar te go Dłu go fa -
lo we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD. Pro gram
ten za kła da per spek ty wicz ny roz wój i po pra wę in fra struk -
tu ry ROD słu żą cej wszyst kim dział kow com, w tym in sta -
la cji ener ge tycz nej, in sta la cji wo do cią go wej, bu do wy lub
mo der ni za cji bu dyn ków świe tli co wych i go spo dar czych,
bu do wy lub mo der ni za cji ale jek ogro do wych itp. Ogro dy,
któ re przy ję ły ta kie pro gra my na prze strze ni lat z po wo dze -
niem re ali zu ją ko lej ne za da nia. Na le ży jed nak za uwa żyć,
że na dal są ogrom ne po trze by, a więc war to aby za rzą dy
ROD po dej mo wa ły w tym wzglę dzie ini cja ty wę i przed sta -
wia ły pro po zy cje na wal nych ze bra niach w ce lu pod ję cia
przez ten or gan de cy zji w for mie uchwa ły o przy stą pie niu
do re ali za cji okre ślo ne go za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go. Te raz jest czas aby za rzą dy ROD okre śli ły ja -
kie za da nia wy ma ga ją naj pil niej szej re ali za cji, aby tych
de cy zji nie od kła dać do na stęp ne go ro ku.

Pa mię taj my, że dział kow cy ocze ku ją, aby wi ze ru nek ich
ogro du się zmie niał, aby po pra wia ły się stan dar dy funk -

cjo no wa nia ogro dów w za kre sie no wej lub zmo der ni zo -
wa nej in fra struk tu ry tech nicz nej. Re ali zu jąc za da nia w tym
za kre sie Za rzą dy ROD mo gą sko rzy stać z po mo cy fi nan -
so wej w for mie do ta cji z Fun du szu Roz wo ju PZD i po ży -
czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD. W ro ku 2009
kra jo wa Ra da PZD i Okrę go we Za rzą dy udzie li ły do ta cje
dla 1040 ROD na łącz ną kwo tę 6.505.999 zło tych. Na to -
miast po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD otrzy -
ma ły 22 ROD na łącz na kwo tę 778.000 zło tych. W ro ku
2010 prze wi dzia no tak że środ ki fi nan so we na do ta cje i po -
życz ki dla ROD. Za tem re ali zu jąc za da nia in we sty cyj no -
-re mon to we Za rzą dy ROD mo gą zwró cić się ze sto so-
w nym wnio skiem o udzie le nie wspar cia fi nan so we go. 

War to w tym miej scu przy po mnieć za rzą dom ROD 
i dział kow com za sa dy zwią za ne z pro ce du rą po zwa la ją cą
przy stą pić do re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD.
Za rząd ROD, zgod nie z § 82 pkt 9 sta tu tu PZD, chcąc roz -
po cząć in we sty cję mu si uzy skać uchwa łę wal ne go ze bra -
nia ze wska za niem źró deł jej fi nan so wa nia w tym : środ ki
wła sne ROD zgro ma dzo ne na Fun du szu Roz wo ju ROD,
środ ki sta no wią ce par ty cy pa cję fi nan so wą człon ków ogro -
du, pra ce na rzecz in we sty cji, do ta cje oraz po moc rze czo -
wą sa mo rzą dów lo kal nych i or ga nów wyż szych Związ ku.
Na to miast ini cjo wa nie za dań in we sty cyj nych i re mon to -
wych po win no od by wać się przez Za rzą dy ROD, któ re
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naj le piej zna ją in fra struk tu rę ogro du i po win ny oce nić po -
trze by w za kre sie mo der ni za cji lub in we sto wa nia. Za tem
za rzą dy ROD win ny na wal nym ze bra niu przed sta wić
dział kow com pro po zy cje w za kre sie za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go okre śla jąc za kres rze czo wy i fi -
nan so wy przed się wzię cia. W tej kwe stii Za rząd ROD
przy go to wu je na wal ne ze bra nie wnio sek w spra wie re -
ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go. Za rząd
ROD we wnio sku po wi nien wska zać prze wi dy wa ny koszt
prac, po twier dzo ny wstęp nym kosz to ry sem ro bót, ter min
re ali za cji za da nia oraz źró dła fi nan so wa nia za da nia. Na
pod sta wie tych do ku men tów wal ne ze bra nie człon ków
ROD po dej mu je uchwa łę w spra wie re ali za cji za da nia in -
we sty cyj ne go lub re mon to we go. Przy ję te przez wal ne ze -
bra nie za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we wy ma ga
za twier dze nia przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD i włą cze nia go do pla nu in we sty cji i re mon tów ROD.

War to rów nież pa mię tać, że każ de z tych za dań wy ma -
ga pra wi dło we go przy go to wa nia i za cho wa nia pro ce du ry
wy ni ka ją cej z usta wy Pra wo bu dow la ne oraz obo wią zu ją -
cej w tym za kre sie uchwa ły nr 69/99 Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 199 9r. w spra wie

in we sty cji i re mon tów w ROD. Dla te go Za rząd ROD już
we wstęp nym eta pie przy go to wa nia za da nia wi nien usta -
lić, czy in we sty cja zgod nie z art. 29 usta wy Pra wo Bu -
dow la ne wy ma ga je dy nie zgło sze nia do wła ści we go
or ga nu bu dow la ne go, czy też w myśl art. 30 wy ma ga po -
zwo le nia na bu do wę. W ta kich przy pad kach, Za rząd ROD
ja ko in we stor zo bo wią za ny jest pod jąć okre ślo ne dzia ła -
nia w try bie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w ce lu 
uzy ska nia sto sow nych uzgod nień i po zwo leń. Przy ję ta 
w Związ ku pro ce du ra w za kre sie przy go to wa nia, re ali za -
cji i roz li cze nia in we sty cji w ROD po ma ga za rzą dom
ROD na pra wi dło we pro wa dze nie in we sty cji i re mon tów. 
W przy pad ku wy stą pie nia jed nak wąt pli wo ści war to
zwró cić się o po moc me ry to rycz ną do in spek to rów ds. in -
we sty cji w okrę go wych za rzą dach, któ rych po ra da fa cho -
wa w ta kich wy pad kach jest nie odzow na. Ta ka po moc 
i ra da ochro ni za rzą dy ROD przed nie po trzeb ny mi wy dat -
ka mi i po zwo li na wła ści we oraz zgod ne z pra wem i sztu -
ką bu dow la ną wy ko na nie prac na każ dym jej eta pie:
po cząw szy od przy go to wa nia, po przez re ali za cję a skoń -
czyw szy na od bio rze i roz li cze niu fi nan so wym.

MK

14. Współczynnik urlopowy na 2010 r.

Współ czyn nik urlo po wy na da ny rok ob li cza się w ce lu
usta le nia ekwi wa len tu pie nięż ne go na leż ne go pra cow ni -
ko wi za trud nio ne mu w ROD na pod sta wie umo wy o pra -
cę za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy. Ekwi wa lent
ten przy słu gu je pra cow ni ko wi wy łącz nie w ra zie roz wią -
za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy (art.171 K.p.) 
W każ dym in nym przy pad ku za rząd ROD jest zo bo wią za -
ny udzie lić pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go w na -
tu rze.

Ekwi wa len tu moż na nie wy pła cać tyl ko i wy łącz nie w
jed nym przy pad ku, tj. gdy pra cow nik bez po śred nio po
roz wią za niu umo wy o pra cę za wie ra z tym sa mym za rzą -
dem ROD ko lej ną ta ką umo wę i zgo dzi się na wy ko rzy -
sta nie urlo pu pod czas dal szej pra cy w ROD. Je że li mię dzy
roz wią za niem po przed niej a na wią za niem ko lej nej umo -
wy o pra cę z tym sa mym za rzą dem ROD jest prze rwa, nie
ma speł nio ne go wa run ku bez po śred nio ści i ko niecz na jest
wy pła ta ekwi wa len tu. Ekwi wa lent za nie wy ko rzy sta ny
urlop wy po czyn ko wy po wi nien być wy pła co ny pra cow ni -
ko wi w dniu roz wią za nia z nim sto sun ku pra cy.

Współ czyn nik urlo po wy usta la się odej mu jąc od licz by
dni w da nym ro ku ka len da rzo wym łącz ną licz bę przy pa -

da ją cych w tym ro ku nie dziel, świąt oraz dni wol nych od
pra cy, a otrzy ma ny wy nik dzie li się przez 12. Współ czyn -
nik urlo po wy w 2010 r. bę dzie wy no sił 21,08. Na le ży
pa mię tać, że wy so kość współ czyn ni ka urlo po we go przy
ob li cza niu ekwi wa len tu za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po -
czyn ko wy od no si się do ro ku, w któ rym na stę pu je wy pła -
ta te go ekwi wa len tu, bez wzglę du na to, z ja kie go ro ku
jest to urlop. Je że li pra cow nik  jest za trud nio ny w ROD w
nie peł nym wy mia rze cza su pra cy, war tość współ czyn ni ka
urlo po we go ob ni ża się pro por cjo nal nie do wy mia ru cza -
su pra cy te go pra cow ni ka.

In for mu je my rów nież, że w wy ni ku no we li za cji Roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 
7 stycz nia 1997 r. w spra wie szcze gó ło wych za sad udzie -
la nia urlo pu wy po czyn ko we go, usta la nia i wy pła ca nia wy -
na gro dze nia za czas urlo pu oraz ekwi wa len tu pie nięż ne go
za urlop ( Dz. U. z 2009 r. nr 174, poz.1353) od 3 li sto pa -
da 2009 r. zmie ni ły się za sa dy usta la nia kwot na leż ne -
go ekwi wa len tu za urlop wy po czyn ko wy. Obec nie
ekwi wa lent za 1 dzień urlo pu dzie li my przez licz bę go -
dzin od po wia da ją cą nor mie do bo wej do ty czą cej da ne go
pra cowni ka.

JP
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Uchwa ły Nr 143/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 22 sierp nia 2007 r. w spra wie świad czeń pie nięż -
nych wy pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych wraz ze zmia na mi wpro-
wa dzo ny mi Uchwa łą Nr 190/2009 Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy PZD z dnia 10 grud nia 2009 r. w spra wie zmia ny
Uchwa ły nr 143/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców z dnia 22 sierp nia 2007 r. 
w spra wie świad czeń pie nięż nych wy pła ca nych z ty tu łu
dzia ła nia w or ga nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych  

IX. PREZES PZD OGŁASZA TEKST JEDNOLITY

UCHWA ŁA Nr 143/2007
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 22 sierp nia 2007 r.
w spra wie świad czeń pie nięż nych wy pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia w or ga nach

ro dzin nych ogro dów dział ko wych

W ce lu zre kom pen so wa nia utra co nych ko rzy ści i po nie -
sio nych kosz tów zwią za nych z wy ko ny wa niem za dań sta -
tu to wych na rzecz Związ ku przez człon ków or ga nów PZD
w ro dzin nych ogro dów dział ko wych, Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 14 i 17
w związ ku z § 151 ust. 3 i 4 sta tu tu PZD i opie ra jąc się o art.
13 pkt 7 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do -
wym od osób fi zycz nych, po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy usta la nia wy so ko -

ści oraz przy zna wa nia świad czeń pie nięż nych z ty tu łu
dzia ła nia w or ga nach ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
zwa ne da lej „świad cze nia mi”.

2. Po sta no wie nia ni niej szej uchwa ły ma ją za sto so wa nie
do człon ków na stę pu ją cych or ga nów ro dzin ne go ogro du
dział ko we go:

1) za rzą du,
2) ko mi sji re wi zyj nej,
3) ko mi sji roz jem czej.

§ 2
1. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na świad cze nia po -

kry wa ne są w ca ło ści z czę ści skład ki człon kow skiej po -
zo sta ją cej w dys po zy cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go. 

2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. 1, nie mo gą
prze kra czać 35% zre ali zo wa nej (ze bra nej) skład ki człon -
kow skiej w ska li rocz nej po zo sta ją cej w dys po zy cji ogro du.

§ 3
Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na świad cze nia w ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych po win ny być za pla no wa -
ne w pre li mi na rzu fi nan so wym uchwa lo nym przez wal ne
ze bra nie człon ków (Kon fe ren cję De le ga tów) ROD do wy -
so ko ści okre ślo nej w § 2 ust. 2.

§ 4
1. Z za strze że niem § 3, de cy zję o przy zna niu świad cze -

nia na da ny rok ka len da rzo wy po dej mu je na okres do 12

mie się cy za rząd ROD po za się gnię ciu opi nii ko mi sji re wi -
zyj nej ROD.

2. De cy zja, o któ rej mo wa w ust. 1, po win na za wie rać 
w szcze gól no ści po wo ła nie pod sta wy praw nej, imię i na -
zwi sko oso by upraw nio nej do po bie ra nia świad cze nia,
funk cję peł nio ną w or ga nach ROD, wy so kość przy zna ne -
go świad cze nia oraz ter mi ny je go wy pła ty.

3. Przy przy zna wa niu świad cze nia za rząd ROD po wi -
nien uwzględ nić w szcze gól no ści peł nio ną funk cję i wy -
ni ka ją cy z niej sto pień od po wie dzial no ści, ak tyw ność 
i za an ga żo wa nie w wy ko ny wa niu po wie rzo nych za dań,
kon tak ty z in ny mi or ga na mi ogro du i dział kow ca mi, a tak -
że czas prze zna cza ny na wy ko ny wa nie spo łecz nych obo -
wiąz ków

§ 5
1. Pra wo do świad cze nia wy ga sa z chwi lą za prze sta nia

peł nie nia funk cji upraw nia ją cej do po bie ra nia te go świad -
cze nia.

2. Świad cze nie nie przy słu gu je za okres, w któ rym
wbrew po sta no wie niom sta tu tu nie od by ło się po sie dze nie
or ga nu, któ re go czło nek otrzy mu je świad cze nie.

§ 6
Świad cze nie roz li cza się i do ku men tu je na za sa dach

okre ślo nych w usta wie z dnia 26 lip ca 1991 ro ku o po dat -
ku do cho do wym od osób fi zycz nych. 

§ 7
W okre sie otrzy my wa nia świad cze nia, oso by upraw nio -

ne nie mo gą po bie rać wy na gro dze nia wy pła ca ne go przez
PZD z ty tu łu umo wy o pra cę, umo wy zle ce nia, umo wy o
dzie ło lub in nej umo wy o po dob nym cha rak te rze, je że li
świad czo na pra ca mie ści się w za kre sie wy ko ny wa nych
funk cji, z ty tu łu któ rej po bie ra ne jest świad cze nie.

§ 8
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 22 sierp nia 2007 r.
Pre zes

/-/ Eugeniusz KONDRACKI
Wi ce pre zes

/-/ Wincenty KULIK
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row nic twem Związ ku, przed sta wić pro po zy cję spo tka nia
Pa na Mi ni stra z szer szym gro nem ak ty wu związ ko we go,

• za po zna ło się z py ta nia mi Naj wyż szej izby kon tro li
skie ro wa ny mi do KR PZD i uzna ło, że wy kra cza ją one
po za ra my pro wa dzo nej przez NIK kon tro li gmin, jed nak
Kra jo wa Ra da, na pod sta wie do stęp nych ma te ria łów i in -
for ma cji z OZ od po wie na za da ne py ta nia,

• przy ję ło uchwa łę w spra wie za sad funk cjo no wa nia
Fun du szu Obro ny ROD,

• przy ję ło uchwa łę w spra wie  funk cjo no wa nia biur oraz
za sad za trud nia nia i wy na gra dza nia w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych,

• przy ję ło za ło że nia do pla nu pra cy KR PZD na 2010 r.,
• przy ję ło te ma ty kę i wstęp ny ter min XIV po sie dze nia

Kra jo wej Ra dy PZD,
• przy zna ło ze środ ków Fun du szu Roz wo ju KR PZD

do ta cje na in we sty cje i re mon ty dla 3 ROD na łącz ną kwo -
tę 16.000 zł.,

• wy ra zi ło zgo dę na li kwi da cję czę ści ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go im. J. Tu wi ma (OZ Ka lisz). 

• wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go w czę ści do ty czą cej po ło żo nych 
w Wę go rzy nie dzia łek wcho dzą cych w skład ROD 
„3 Mar ca” w Wę go rzy nie (OZ Szcze cin),

• wy ra zi ło zgo dę na do ko na nie zmian pra wa do nie ru -
cho mo ści po ło żo nej w Ser bach (gmi na Gło gów) wcho -
dzą cych w skład ROD „Od rzyc ko” (OZ Le gni ca), 

• po wo ła ło ze swe go skła du ze spół do od by cia spo tka -
nia z kie row nic twem OZ w Ko sza li nie na te mat stop nia
wy ko na nia za le ceń po kon trol nych. Do udzia łu w spo tka -
niu ak ces zgło si ła tak że Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej wraz z człon kiem Ko mi sji prze pro wa-
dza ją cym kon tro lę na te re nie Okrę gu.

• po sta no wi ło wy po sa żyć w książ ki Spo łecz ną Służ bę
In struk tor ską, kosz ty (85.300 zł) zo sta ną po kry te z Fun du -
szu Oświa to we go KR PZD,

• po sta no wi ło po kryć w ca ło ści ze środ ków Kra jo wej
Ra dy PZD kosz ty wy dru ko wa nia i dys try bu cji ka len da rza
trój dziel ne go do wszyst kich ROD i OZ.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt 14 i 17 w związ ku z § 151 ust. 3 i 4 sta tu -
tu PZD, po sta na wia co na stę pu je:

X. Z PRAC PREZYDIUM KR PZD

a) w dniu 10 grud nia 2009 r.
• przy ję ło Oce nę ak tu al nej sy tu acji Związ ku i wy ni ka ją -

ce stąd za da nia dla je go struk tur,
• przy ję ło Uchwa łę Nr 190/2009 w spra wie zmia ny

Uchwa ły Nr 143/2007 z 22 sierp nia 2007 r. w spra wie
świad czeń pie nięż nych wy pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia 
w or ga nach ROD – zmie nio ny prze pis usta na wia dla
wszyst kich jed na ko wy pu łap w wy so ko ści 35% środ ków
po cho dzą cych ze skład ki przy na leż nej ROD, któ re moż -
na prze zna czyć na świad cze nia,

• usta li ło za ło że nia do uchwa ły w spra wie funk cjo no -
wa nia Fun du szu Obro ny ROD,

• przy zna ło do ta cje na in we sty cje i re mon ty dla 9 ROD
– łącz na kwo ta 53.500 zł,

• wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go w czę ści do ty czą cej dzia łek geo de zyj -
nych przy na leż nych do ROD „XXXV LE CIA” 
w Lwów ku Ślą skim,

• wy ra zi ło zgo dę na roz wią za nie umo wy pra wa użyt ko -
wa nia wie czy ste go w czę ści do ty czą cej dzia łek geo de zyj -
nych przy na leż nych do ROD „Ser bi no wo” w Bo le sław cu,

• roz pa trzy ło dwa od wo ła nia od uchwał pre zy diów OZ
– nie uwzględ ni ło jed ne go od wo ła nia utrzy mu jąc w mo -
cy roz strzy gnię cie pre zy dium OZ, w dru gim przy pad ku
uchy li ło uchwa łę pre zy dium OZ,

• za po zna ło się z prze bie giem i do tych cza so wy mi wy ni -
ka mi kon tro li za bu do wy na dział kach w ROD, pro wa dzo -
nej przez Po wia to wą In spek cję Nad zo ru Bu dow la ne go na
zle ce nie Naj wyż szej Izby Kon tro li,

• oce ni ło do tych cza so we kon tak ty KR i OZ z Naj wyż -
szą Izbą Kon tro li w cza sie trwa ją cej kon tro li gmin prze -
pro wa dza nej przez NIK,

• za po zna ło się z wy ni ka mi kon tro li OZ w Po zna niu 
i sfor mu ło wa ło za le ce nia po kon trol ne dla OZ,

• za po zna ło się z wy ni ka mi prze glą du za go spo da ro wa -
nia te re nu prze zna czo ne go na otu li nę ROD „Skar pa” 
w Mu ru ci nie (OZ Byd goszcz).

b) w dniu 30 grud nia 2009 r.
• za po zna ło się z od po wie dzią Mi ni stra Gra bar czy ka 

w spra wie prac nad zmia ną usta wy o ROD i uzna ło, że 
w od po wie dzi na ini cja ty wę Mi ni stra w spo tka nia z kie -

1. Posiedzenie Prezydium KR:
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§ 1
W Uchwa le nr 143/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 22 sierp nia 2007 r.
w spra wie świad czeń pie nięż nych wy pła ca nych z ty tu łu
dzia ła nia w or ga nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) § 2 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. 1, nie mo gą

prze kra czać 35% zre ali zo wa nej (ze bra nej) skład ki człon -
kow skiej w ska li rocz nej po zo sta ją cej w dys po zy cji ogro du.

§ 2
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców ogło si w Biu -

le ty nie In for ma cyj nym jed no li ty tekst uchwa ły, o któ rej
mo wa w § 1, z uwzględ nie niem zmian wy ni ka ją cych z ni -
niej szej uchwa ły.

§ 3
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia

2010 ro ku.

2. Uchwały Prezydium KR PZD

UCHWA ŁA Nr 190/2009
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 10 grud nia 2009 r.
w spra wie zmia ny Uchwa ły nr 143/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 22 sierp nia 2007 r. w spra wie świad czeń pie nięż nych wy pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia 
w or ga nach ro dzin nych ogro dów dział ko wych

War sza wa, dnia 10 grud nia 2009 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie §150 pkt 17 i § 172 ust. 1
pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców oraz re ali -
zu jąc za pi sy uchwał Kra jo wej Ra dy PZD nr 1/XVIII/05
w spra wie Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji ROD i nr 2/XVIII/05 w spra wie za sad fi -
nan so wa nia Otwar te go Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz-
wo ju i Mo der ni za cji ROD  – obie z dnia 8.12.05 r. oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nr 15/2006 

z dnia 9.02.06 r. w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji 
i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon -
to wych ob ję tych Otwar tym Dłu go fa lo wym Pro gra mem
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, po sta na wia:

1. Przy znać ze środ ków Fun du szu Roz wo ju Kra jo wej
Ra dy PZD, w ra mach Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro -
gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD, do ta cję w kwo cie
53.500,00 zł (słow nie: pięć dzie siąt trzy ty sią ce pięć set zło -
tych) dla na stę pu ją cych ROD:

UCHWA ŁA NR 193/2009
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 10 grud nia 2009 r.
w spra wie przy zna nia do ta cji na in we sty cje i re mon ty środ ków trwa łych 

w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

Pre zes
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

BYDGOSZCZ

1 Irena Inowrocław remont domu działkowca 5 000

2 Świt Bydgoszcz wymiana ogrodzenia 6 000

3 Lipkusz Koronowo budowa ujęcia wody 6 000
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2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.06.2010 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2
Uży te w ni niej szej uchwa le okre śle nia ozna cza ją:
1) biu ro – biu ro ro dzin ne go ogro du dział ko we go zor ga -

ni zo wa ne we dług za sad okre ślo nych w uchwa le;
2) kie row nik biu ra – pre zes za rzą du ro dzin ne go ogro du

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla or ga ni za cję i pro wa dze nie

biur w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że za sa dy
za trud nia nia pra cow ni ków na pod sta wie umów o pra cę 
i  wynagrodzenia w rodzinnych ogrodach działkowych

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

ELBLĄG

4 Powstańców Elbląg usunięcie skutków powodzi w miesiącu
Warszawskich październiku 2009 r.: naprawa ogrodzenia,

remont hydroforni, remont świetlicy 9 000

OPOLSKI

5 Odra Opole remont i modernizacja sieci energetycznej 6 000

PIŁA

6 Transportowiec Trzcianka remont ujęcia wody 7 000

PODLASKI

7 M. Konopnickiej Suwałki modernizacja sieci energetycznej 6 000

ŚWIĘTOKRZYSKI

8 Hortensja Kielce budowa studni wierconych 6 000

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKI

9 Oaza Aleksandrów Kuj. modernizacja sieci energetycznej 2 500

RAZEM 53 500

War sza wa, dnia 10 grud nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

UCHWA ŁA Nr 196/2009
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 30 grud nia 2009 r.
w spra wie funk cjo no wa nia biur oraz za sad za trud nia nia i wy na gra dza nia w ro dzin nych 

ogro dach dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 21 w związ ku z § 151 ust. 3 i 4
sta tu tu PZD, po sta na wia, co na stę pu je:

Po sta no wie nia wstęp ne
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dział ko we go al bo in na oso ba, któ rej za rząd po wie rzył pro -
wa dze nie i kie ro wa nie biu rem;

3) ROD – ro dzin ny ogród dział ko wy;
4) or ga ny ROD – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga -

tów), za rząd, ko mi sja re wi zyj na i ko mi sja roz jem cza;
5) OZ – okrę go wy za rząd PZD wła ści wy z wzglę du na

po ło że nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go;

6) prze pi sy związ ko we – sta tut PZD, re gu la min ROD
oraz po sta no wie nia in nych uchwał or ga nów PZD;

7) za trud nie nie – na wią za nie sto sun ku pra cy na pod sta -
wie umo wy o pra cę za war tej we dług za sad okre ślo nych
w uchwa le.   

Biu ro ro dzin ne go ogro du dział ko we go

§ 3
Za rząd ROD mo że pro wa dzić biu ro, gdy:
1) in fra struk tu ra oraz wy po sa że nie ROD wy ma ga sta -

łe go nad zo ru i bie żą ce go spra wo wa nia opie ki,
2) wy stę pu je wie le spraw i pro ble mów zwią za nych 

z funk cjo no wa niem ROD,
3) wal ne ze bra nie uzna za ko niecz ne i nie zbęd ne funk -

cjo no wa nie biu ra,
4) wal ne ze bra nie za bez pie czy środ ki nie zbęd ne na

funk cjo no wa nie biu ra,
5) ist nie ją wa run ki tech nicz ne i lo ka lo we umoż li wia ją -

ce dzia ła nie biu ra.

§ 4
Biu ro ROD wy ko nu je za da nia na rzecz dział kow ców 

i ro dzin ne go ogro du dział ko we go, a w szcze gól no ści re ali -
zu je uchwa ły wal ne go ze bra nia i de cy zje za rzą du ROD,
pro wa dzi go spo dar kę fi nan so wą, ewi den cję użyt kow ni -
ków dzia łek, dba o in fra struk tu rę ROD, or ga ni zu je pra ce
na rzecz ogro du, a tak że wy ko nu je obo wiąz ki wy ni ka ją -
ce z ogól nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa i prze pi -
sów związ ko wych.

§ 5
1. Kie row nik biu ra pro wa dzi i od po wia da za funk cjo -

no wa nie biu ra. 
2. Nad zór i kon tro lę nad dzia łal no ścią biu ra spra wu je

za rząd ROD.

§ 6
1. ROD, ja ko pod sta wo wa jed nost ka or ga ni za cyj na Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, mo że za trud niać pra cow -
ni ków, we dług za sad okre ślo nych w ni niej szej uchwa le.

2. Za trud nie nie pra cow ni ków w ROD mu si wy ni kać 
z uza sad nio nej po trze by ob słu gi dział kow ców i or ga nów
ROD. 

3. W ROD mo gą być za trud nia ni w szcze gól no ści kie -
row nik biu ra, księ go wy, go spo darz, ma ga zy nier oraz pra -
cow nik ad mi ni stra cyj ny.

§ 7
1. Za trud nie nie pra cow ni ków w ROD zwią za ne jest wy -

łącz nie  z po trze ba mi wy ko ny wa nia kon kret nej pra cy, 
a nie ze spra wo wa niem man da tu lub peł nio ną funk cją 
w or ga nach ROD. 

2. Za trud nie nie człon ka or ga nu ROD nie mo że ko li do -
wać ze spra wo wa nym man da tem lub peł nio ną funk cją 
w tym or ga nie. 

§ 8
1. Pod sta wą do za trud nie nia pra cow ni ków w ROD jest

prze zna cze nie w pre li mi na rzu fi nan so wym – uchwa lo nym
przez wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cji de le ga tów)
ROD – środ ków fi nan so wych w wy so ko ści gwa ran tu ją -
cej sfi nan so wa nie wy na gro dzeń oraz in nych kosz tów
zwią za nych z za trud nie niem.  

2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. 1, po kry wa -
ne są w ca ło ści z opłat na rzecz ogro du uchwa la nych co -
rocz nie przez wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cję
de le ga tów) ROD na pod sta wie § 82 pkt 7 sta tu tu PZD. 

3. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na za trud nie nie nie
mo gą prze kro czyć 30% uchwa lo nej opła ty na rzecz
ogro du.

4. Za trud nia jąc pra cow ni ków, za rząd ROD nie mo że
prze kro czyć środ ków prze zna czo nych na ten cel w pre li -
mi na rzu fi nan so wym, uchwa lo nym przez wal ne ze bra nie
człon ków (kon fe ren cji de le ga tów) ROD.

§ 9 
Za war cie umo wy o pra cę na stę pu je na pod sta wie

uchwa ły za rzą du ROD.
§ 10 

1. Za rząd ROD re pre zen tu je ro dzin ny ogród dział ko wy
ja ko pra co daw cę, w ro zu mie niu Ko dek su pra cy, i z te go
ty tu łu za trud nia pra cow ni ków i do ko nu je wszel kich in -
nych czyn no ści zgod nie z § 92 ust. 3 sta tu tu PZD. 

2. W za kre sie za trud nie nia pre ze sa za rzą du ROD i do ko -
ny wa nia in nych czyn no ści wy ni ka ją cych z ta kie go sto -
sun ku pra cy, ro dzin ny ogród dział ko wy re pre zen tu je
łącz nie dwóch peł no moc ni ków, usta no wio nych spo śród
po zo sta łych człon ków za rzą du ROD i umo co wa nych na
pod sta wie uchwa ły, o któ rej mo wa w § 9.

Za sa dy za trud nia nia i wy na gra dza nia pra cow ni ków w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym

„Dział kow ca” 
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3. Z ty tu łu za trud nie nia pra cow ni ka, nie zgod nie z ni -
niej szą uchwa łą, od po wie dzial ność praw ną po no szą oso -
by, któ re za war ły umo wę o pra cę z prze kro cze niem za k-
re su umo co wa nia. 

§ 11
1. Umo wę o pra cę za wie ra się w for mie pi sem nej na

czas nie okre ślo ny lub na czas okre ślo ny obej mu ją cy okres
naj więk szej ak tyw no ści or ga ni za cyj nej i go spo dar czej
ROD.

2. Każ da z umów, o któ rych mo wa w § 1, mo że być po -
prze dzo na umo wą o pra cę na okres prób ny, nie prze kra -
cza ją cy 3 mie się cy.

3. Umo wa o pra cę na czas okre ślo ny, dłuż szy niż 6 mie -
się cy, po win na prze wi dy wać do pusz czal ność jej wcze -
śniej sze go roz wią za nia za dwu ty go dnio wym wy po wie-
dze niem.

4. Za łącz ni kiem do umo wy o pra cę  jest przy ję ty przez
pra cow ni ka za kres czyn no ści i obo wiąz ków.

5. Za rząd ROD in for mu je pra cow ni ka na pi śmie, nie
póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra -
cę, o je go wa run kach za trud nie nia, okre ślo nych w art. 29
§ 3 Ko dek su pra cy.

§ 12
1. Za rząd ROD jest obo wią za ny wy ko ny wać obo wiąz -

ki wy ni ka ją ce z Ko dek su pra cy oraz in nych prze pi sów po -
wszech nie obo wią zu ją cych, a w szcze gól no ści:

1) za zna ja miać pra cow ni ków po dej mu ją cych pra cę z za -
kre sem ich obo wiąz ków, spo so bem wy ko ny wa nia pra cy
na wy zna czo nych sta no wi skach oraz ich pod sta wo wy mi
upraw nie nia mi,

2) za pew niać bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy
oraz pro wa dzić sys te ma tycz ne szko le nie pra cow ni ków 
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,

3) ter mi no wo i pra wi dło wo wy pła cać wy na gro dze nie,
4) ter mi no wo i pra wi dło wo na li czać i od pro wa dzać

skład ki pra cow ni ków na ubez pie cze nie spo łecz ne i zdro -
wot ne,

5) ter mi no wo i pra wi dło wo na li czać i od pro wa dzać za -
licz ki na po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych, 

6) udzie lać urlo pów wy po czyn ko wych w wy mia rze
przy słu gu ją cym pra cow ni ko wi,

7) pro wa dzić do ku men ta cję w spra wach zwią za nych ze
sto sun kiem pra cy oraz ak ta oso bo we pra cow ni ków,

8) prze cho wy wać do ku men ta cję w spra wach zwią za -
nych ze sto sun kiem pra cy oraz ak ta oso bo we pra cow ni -
ków w wa run kach nie gro żą cych uszko dze niem lub
znisz cze niem,

9) nie zwłocz nie wy dać pra cow ni ko wi świa dec two pra -
cy w ra zie roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy.

§ 13
1. Wa run ki pra cy i pła cy za rząd ROD okre śla w umo wie

o pra cę, zgod nie z ni niej szą uchwa łą oraz prze pi sa mi pra -
wa pra cy.

2. Wy na gro dze nie za pra cę oraz wy miar cza su pra cy
pra cow ni ka po win ny być tak usta lo ne, aby od po wia da ły 
w szcze gól no ści za kre so wi obo wiąz ków i od po wie dzial -
no ści, a tak że ilość i ja kość świad czo nej pra cy.

§ 14
W ROD obo wią zu je zry czał to wa ny sys tem wy na gra -

dza nia.
§ 15

1. Wy na gro dze nie za pra cę usta la ne jest w wy so ko ści nie
niż szej niż mi ni mal ne wy na gro dze nie, któ re pod le ga ogło -
sze niu w Dzien ni ku Urzę do wym Rze czy po spo li tej Pol skiej
"Mo ni tor Pol ski", w dro dze ob wiesz cze nia Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów, w ter mi nie do dnia 15 wrze śnia każ de go ro ku.

2. Je że li pra cow nik jest za trud nio ny w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy, wy so kość mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia usta la się w kwo cie pro por cjo nal nej do licz by go dzin
pra cy przy pa da ją cej do prze pra co wa nia przez pra cow ni ka
w da nym mie sią cu.

3. Wy so kość wy na gro dze nie za pra cę, w peł nym wy -
mia rze cza su pra cy, nie mo że prze kra czać 150% mi ni mal -
ne go wy na gro dze nie, o któ rym mo wa w ust. 1.

§ 16
1. Wy na gro dze nie za pra cę wy pła ca się raz w mie sią cu

z do łu, nie póź niej jed nak niż w cią gu pierw szych 10 dni
na stęp ne go mie sią ca ka len da rzo we go.

2. Je że li usta lo ny dzień wy pła ty wy na gro dze nia za pra -
cę jest dniem wol nym od pra cy, wy na gro dze nie wy pła ca
się w dniu po prze dza ją cym.

§ 17
Wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę do ko nu je się w for -

mie pie nięż nej, chy ba że pra cow nik uprzed nio wy ra zi pi -
sem ną zgo dę na wy pła tę w for mie prze le wu na je go
ra chu nek ban ko wy.

§ 18
Na za sa dach i w wy so ko ści okre ślo nych we wła ści wych

prze pi sach, za rząd ROD ma obo wią zek wy pła cić pra cow -
ni ko wi rów nież in ne świad cze nia pie nięż ne zwią za ne 
z pra cą, a w szcze gól no ści:

1) wy na gro dze nie za czas nie zdol no ści do pra cy wsku -
tek cho ro by; 

2) świad cze nie z ty tu łu wy pad ku przy pra cy;
3) od pra wę ren to wą lub eme ry tal ną, okre ślo ną w Ko -

dek sie pra cy; 
4) na leż no ści na po kry cie kosz tów zwią za nych z po dró -

żą służ bo wą.

Po sta no wie nia koń co we

§ 19
W za kre sie nie ure gu lo wa nym ni niej szą uchwa łą na le ży

sto so wać wła ści we prze pi sy pra wa po wszech nie obo wią -
zu ją ce go, a w szcze gól no ści Ko deks pra cy i in ne prze pi -
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sy pra wa pra cy, prze pi sy z za kre su ubez pie czeń spo łecz -
nych i zdro wot nych oraz prze pi sy z za kre su po dat ku do -
cho do we go od osób fi zycz nych.

§ 20
Bez po śred ni nad zór w za kre sie sto so wa nia ni niej szej

uchwa ły, a w szcze gól no ści nad za trud nia niem i pła ca mi
w ROD, spra wu je pre zes OZ oraz pre zy dium OZ. 

§ 21
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą: 

1) uchwa ła nr 91/2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 25 lip ca 2006 r. w spra wie or ga ni za cji i pro wa dze -
nia biur w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

2) uchwa ła nr 66/98 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 1 wrze śnia 1998 r. w spra wie za trud nie nia i płac w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 22
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia

2010 ro ku.

Lp. OZ PZD ROD Miejscowość ZADANIE Dotacja 
przyznana

KALISZ

1 Przyszłość Sulmierzyce budowa przyłącza i sieci wodnej 5 000

2 Gwarek Konin termomodernizacja budynku świetlicy 5 000

PODKARPACKI

4 Szarotka Uherce Mineralne elektryfikacja ogrodu 6 000

RAZEM 16 000

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.06.2010 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

War sza wa, dnia 30 grud nia 2009 r.

Pre zes
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

SKARBNIK
/-/ Marian PASIŃSKI

UCHWAŁA NR 197 /2009
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych 

w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 pkt 17 i § 172 ust.
1 pkt 2 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po sta -
na wia:

1. Przy znać ze środ ków bu dże to wych Kra jo wej Ra dy
PZD do ta cje w kwo cie 16 000 zł (słow nie: szes na ście ty -
się cy zło tych) dla na stę pu ją cych ROD:
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 8 ust. 2 uchwa ły nr
5/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców Fun du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział-
ko wych, wpro wa dza na stę pu ją ce za sa dy funk cjo no wa nia
Fun du szu Obro ny ROD:

§ 1
1.De cy zję o wy pła cie środ ków z Fun du szu na re ali za cję

ce lów, o któ rych mo wa w § 3 uchwa ły nr 5/XIII/2009 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2009 r. w spra wie
utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu
Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych po dej mu je
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w for mie uchwa ły.

2.De cy zję o od mo wie przy zna nia środ ków z Fun du szu
po dej mu je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w for mie
uchwa ły, któ rej ko pię wraz z uza sad nie niem prze ka zu je
wnio sko daw cy. De cy zja Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
jest osta tecz na i nie przy słu gu je od niej od wo ła nie.

§ 2
1. Wnio sek o przy zna nie środ ków z Fun du szu skła da do

Kra jo wej Ra dy PZD Pre zy dium OZ PZD na dru ku we -
dług wzo ru sta no wią ce go za łącz nik do ni niej szej uchwa -
ły.

2. Do wnio sku po win ny być za łą czo ne:
1) ana li za ca ło ści spra wy, wska zu ją ca na po praw ność

do tych cza so we go po stę po wa nia,
2) do ku men ta cja praw na do ty czą ca grun tu, w związ ku

z któ rym po wsta ło zo bo wią za nie PZD,
3) do ku men ta cja praw na ROD,
4) ko pia orze cze nia po twier dza ją ce go ist nie nie zo bo -

wią za nia PZD,  
5) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie wy stą pie nia

o przy zna nie środ ków z Fun du szu wraz z uza sad nie niem
6) in ne do ku men ty w spra wie.

§ 3
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski

kom plet ne oraz pra wi dło wo spo rzą dzo ne.
2. Wnio ski nie kom plet ne lub spo rzą dzo ne nie zgod nie z

wy mo ga mi okre ślo ny mi ni niej szą uchwa łą są zwra ca ne
do wnio sko daw cy bez roz pa trze nia.

§ 4
1.Oce nia jąc wnio sek o do fi nan so wa nie z Fun du szu, Pre -

zy dium KR PZD kie ru je się w szcze gól no ści speł nie niem
na stę pu ją cych wa run ków: 

1) wnio sek do ty czy za pła ty:
a) stwier dzo nych pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do wy mi

zo bo wią zań PZD z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia 
z grun tów, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ro dzin ne ogro dy

dział ko we oraz kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę -
po wa niach ma ją cych za przed miot rosz cze nia z te go ty -
tu łu,

b) kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę po wa niach
są do wych lub ad mi ni stra cyj nych o wy da nie nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we,

c) kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę po wa niach
są do wych lub ad mi ni stra cyj nych do ty czą cych re gu la cji
sta nu praw ne go nie ru cho mo ści  zaj mo wa nych przez ro -
dzin ne ogro dy dział ko we,

d) in nych zo bo wią zań po zo sta ją cych w bez po śred nim
związ ku z ce la mi, o któ rych mo wa w lit a)-c).

2) w po stę po wa niach, o któ rych mo wa w pkt 1), zo stał
zło żo ny w imie niu PZD w wy ma ga nym ter mi nie wnio sek
o zwol nie nie od kosz tów są do wych, a w przy pad ku po -
sta no wie nia o od mo wie zwol nie nia z kosz tów, zo sta ło zło -
żo ne za ża le nie na po sta no wie nie są du I in stan cji. 

2. Oce nia jąc wnio sek o do fi nan so wa nie z Fun du szu,
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD bie rze pod uwa gę rów -
nież na stę pu ją ce prze słan ki: 

1) czy OZ PZD pod jął nie zbęd ne dzia ła nia w ce lu obro -
ny in te re sów praw nych PZD,

2) za an ga żo wa nie fi nan so we OZ PZD skła da ją ce go
wnio sek oraz ROD, z któ re go funk cjo no wa niem wnio sek
po zo sta je w związ ku, w do tych czas pro wa dzo nych po stę -
po wa niach, z któ rych wy ni ka ją zo bo wią za nia PZD,

3) par ty cy pa cję ROD w fi nan so wa niu zo bo wią za nia,
któ re ma być za spo ko jo ne ze środ ków Fun du szu,

4) speł nie nie wy mo gów okre ślo nych w uchwa le nr
134/2004 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 28 paź -
dzier ni ka 2004r. w spra wie pro ce du ry po stę po wa nia 
w przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych
zgła sza nych do grun tów ROD,

5) wska za nie przez OZ PZD pro po zy cji do cho dze nia
rosz czeń re gre so wych przez PZD,

6) przed ło że nie przez OZ PZD pro po zy cji roz wią za nia
pro ble mu i za koń cze nia spra wy. 

§ 5
1.Po pod ję ciu de cy zji przez Pre zy dium KR PZD ko pię

uchwa ły w tej spra wie otrzy mu je wnio sko daw ca oraz wy -
dział fi nan so wy KR PZD. 

2.Uchwa ła okre śla kwo tę środ ków i cel, na ja ki zo sta ły
przy zna ne.

3.Środ ki przy zna wa ne z Fun du szu są prze ka zy wa ne wy -
łącz nie na ra chu nek ban ko wy wła ści we go OZ PZD lub
bez po śred nio na ra chu nek wie rzy cie la PZD. 

§ 6
W przy pad ku wy eg ze kwo wa nia przez PZD środ ków 

z ty tu łu rosz czeń re gre so wych przy słu gu ją cych PZD 

UCHWAŁA 198/2009
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zasad funkcjonowania FUNDUSZU OBRONY ROD
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w związ ku z zo bo wią za nia mi po kry ty mi z wy płat z Fun -
du szu, środ ki te pro por cjo nal nie wra ca ją na kon to Fun du -
szu.

§ 7

1. Kosz ty funk cjo no wa nia Fun du szu ob cią ża ją Fun dusz.
2. Kosz ty ob słu gi ad mi ni stra cyj nej Fun du szu po no si

jed nost ka kra jo wa PZD.

§ 8

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2010 r.

Pre zy dium OZ PZD ......................................................................................................................................
Wnio sku je o przy zna nie środ ków z Fun du szu 
Ty tu łem...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Do ty czy ROD ................................................................................................................................................
........................................................................     w  ......................................................................................

I. In for ma cja praw na o ROD:
nu mer Re je stru ROD KR PZD
........................................................................................................................................................................
po wierzch nia ROD (ogó łem)
........................................................................................................................................................................(ha)
ilość dzia łek ro dzin nych
........................................................................................................................................................................
dz. geo de zyj ne................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
In for ma cja o od pro wa dza niu skład ki człon kow skiej ...................................................................................
Do ku men ty praw ne te re nu ROD (za łą czyć do wnio sku)
de cy zje............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ak ty no ta rial ne................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
od pis z KW.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
wy pis z ewi den cji grun tów ............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
za pi sy w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go................................................................

War sza wa, dnia 30 grud nia 2009 r.

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Wincenty KULIK

Za łącz nik do uchwa ły 

Pre zy dium KR PZD

nr 198 /2009 z 30.12. 2009 r.

WNIO SEK O PRZY ZNA NIE ŚROD KÓW Z FUN DU SZU OBRO NY ROD
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........................................................................................................................................................................
II. In for ma cja o rosz cze niu:
Rosz cze niem ob ję ta po wierzch nia ........................................................................................................... ha
dział ki geod. nr ..............................................................................................................................................
ilość dzia łek ro dzin nych ................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Wy rok sygn. akt ........................................................................................................(za łą czyć do wnio sku): 
Wy so kość zo bo wią za nia:
................................................................................................................................................................. w zł
Wnio sko wa na kwo ta po mo cy z Fund. Obro ny ROD ............................................................................... zł
słow nie zł .......................................................................................................................................................
Nr kon ta..........................................................................................................................................................
Na zwa po sia da cza kon ta................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
In for ma cja o par ty cy pa cji (uchwa ły Za rzą du ROD ewent. WZ ROD – w za łą cze niu)
........................................................................................................................................................................
In for ma cja o prze bie gu po stę po wań: ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Pro po zy cje w spra wie po stę po wa nia re gre so we go ......................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Pro po zy cja o spo so bie roz wią za nia pro ble mu i za koń cze nia spra wy .........................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
In for ma cja do ty czą ca dział kow ców z te re nu ob ję te go rosz cze niem ...........................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
In for ma cja o in fra struk tu rze PZD na te re nie ob ję tym rosz cze niem ............................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Uchwa ła pre zy dium OZ PZD w za kre sie przy zna nia środ ków z Fun du szu (za łą czyć do wnio sku)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

SKARBNIK
............................

............................
miejscowość

............................
data

WICEPREZES
............................

PREZES
............................



152

Zgod nie z tre ścią § 162 ust. l 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 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 PZD je że li uchy bie nie to mo gło mieć
istot ny wpływ na wy nik spra wy.

Z po wyż sze go prze pi su wy ni ka, 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 żad na 
z tych prze sła nek nie zo sta ła speł nio na.

Szcze gó ło wa ana li za do ku men ta cji z po stę po wa nia roz -
jem cze go w przed mio to wej spra wie da je pod sta wy do
stwier dze nia, że żad na z wy ma ga nych prze sła nek nie zo -
sta ła speł nio na.

Jak wy ni ka z tre ści skar żo nej uchwa ły, za rząd ROD (…)
wy mie rzył skar żą ce mu X ka rę po rząd ko wą -na ga nę 
z ostrze że niem. Uza sad nia jąc uchwa łę, za rząd ROD za -
rzu cił skar żą ce mu na ru sze nie § 23 ust. l pkt. 3 sta tu tu
PZD, po le ga ją ce na nie wy ko na niu za le ceń za rzą du ROD
z dnia (…) i z dnia (…) zo bo wią zu ją cych skar żą ce go do
zmia ny sa mo wol nie wy ko na nej przy bu dów ki tak, aby od -
le głość od gra ni cy są sied niej dział ki (dział ki nr (…)) wy -
no si ła mi ni mum 1 m łącz nie z da chem i ryn ną oraz do

zmia ny po chy le nia da chu na przy bu dów ce tak, aby wo dy
desz czo we nie spły wa ły na dział kę nr (..).

Po za spo rem jest, że al ta na wraz z przy bu dów ką, znaj du -
ją ca się na dział ce skar żą cych, jest za bu do wa na do sa mej
gra ni cy dział ki są sia du ją cej (dział ki nr (…)). Fak tem rów -
nież jest, co po twier dza ze bra ny w spra wie ma te riał do wo -
do wy, że wo da desz czo wa z przed mio to wej al ta ny spły wa
na dach przy bu dów ki, a z da chu przy bu dów ki spły wa na
dział kę nr (…). A prze cież w myśl § 107 ust. 8 w związ ku
z § 109 ust. 2 re gu la mi nu ROD od le głość al ta ny wraz 
z przy bu dów ką od gra nic dział ki nie mo że być mniej sza niż
3m, zaś czło nek PZD jest zo bo wią za ny do usu nię cia stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści, a na wet do ro ze bra nia bu do wa -
nej lub roz bu do wy wa nej al ta ny, je śli na ru sze nie nie mo że
zo stać w in ny spo sób usu nię te. Na pod kre śle nie za słu gu je
rów nież § 124 sta tu tu PZD, zgod nie z któ rym, człon ko wie
PZD, są zo bo wią za ni do za go spo da ro wa nia i ko rzy sta nia z
dział ki w ta ki spo sób, aby nie stwa rzać za gro żeń lub utrud -
nień w ko rzy sta niu z dzia łek przez są sia dów. Mi mo skarg
użyt kow ni ków są sia du ją cej dział ki i mi mo kil ka krot nych
we zwań skie ro wa nych przez za rząd ROD do skar żą ce go,
na ka zu ją cych wy eli mi no wa nie nie pra wi dło wo ści po wsta -
łych na gra ni cy dział ki skar żą cych z dział ką nr (…), skar -
żą cy nie za sto so wał się do za le ceń za rzą du ROD. Skut kiem
ta kie go za cho wa nia skar żą ce go by ło uka ra nie Go przez za -
rząd ROD przed mio to wą ka rą po rząd ko wą.

Nie wąt pli wym za tem jest, że skar żą cy na ru szył i to 
w spo sób ra żą cy obo wią zu ją ce nor my we wnątrz związ ko -

XI. Z DZIAŁALNOÂåI KRAJOWEJ KOMISJI 
ROZJEMCZEJ

PRZE WOD NI CZĄ CA KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ POL SKIE GO ZWIĄZ KU
DZIAŁ KOW CÓW w War sza wie

War sza wa dnia (…)

Pań stwo
(XY)

Sygn. akt KKR (…)
Dzia ła jąc na za sa dzie § 162 ust.l sta tu tu PZD

od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym

na osta tecz ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem -
czej w (…) z dnia (…) (sygn. akt OKR…)) od da la ją ce od -
wo ła nie Pań stwa XY (użyt kow ni ków dział ki nr (…)) od

uchwa ły za rzą du ROD (…) w (…) nr (…) z dnia  (…)
mo cą któ rej wy mie rzo no skar żą cym ka rę po rząd ko wą -na -
ga nę z ostrze że niem.

Uza sad nie nie



153

we, a tak że na ru szył za sa dy współ ży cia spo łecz ne go.
Upo rczy we uchy la nie się od przy wró ce nia nie zgod ne go z
pra wem sta nu za go spo da ro wa nia dział ki uza sad nia wy -
mie rze nie skar żą ce mu przez za rząd ROD ka ry po rząd ko -
wej - na ga ny. Na le ży przy tym wska zać, że dal sze
uchy la nie się skar żą ce go od usu nię cia stwier dzo nych nie -
pra wi dło wo ści mo że sta no wić pod sta wę do za sto so wa nia
przez za rząd ROD bar dziej do le gli wej sank cji, okre ślo nej
w § 36 ust. l sta tu tu PZD, ja ką jest po zba wie nie człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

W tych oko licz no ściach, tak orze cze nie ogro do wej ko -
mi sji roz jem czej, jak też osta tecz ne orze cze nie Okrę go wej
Ko mi sji Roz jem czej, utrzy mu ją ce w mo cy skar żo ną
uchwa łę za rzą du ROD, nie bu dzi za strze żeń. Z tych też
wzglę dów, ma jąc na uwa dze po wo ła ne wy żej nor my obo -
wią zu ją ce go pra wa we wnątrz związ ko we go, uzna ję, że w
ni niej szym przy pad ku nie za cho dzą pod sta wy do zło że nia
skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej na pra wo moc ne orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej PZD w (…) z dnia (…) sygn. akt OKR -(…).

Prze wod ni czą ca Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

PRZE WOD NI CZĄ CA KRA JO WEJ KO MI SJI ROZ JEM CZEJ POL SKIE GO ZWIĄZ KU
DZIAŁ KOW CÓW w War sza wie

War sza wa dnia (…)

Pań stwo AB
Sygn. akt: KKR –(…)
Dzia ła jąc na pod sta wie § 162 ust. l sta tu tu PZD

od ma wiam zło że nia skar gi w try bie nad zwy czaj nym

do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na osta tecz ne orze -
cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w War sza wie z
dnia (…) (sygn. akt KROM ( …) do ty czą ce wy mie rze nia

Pań stwu AB użyt kow ni kom dział ki nr 18 w ROD (…) 
w (…) ka ry po rząd ko wej (na ga ny).

UZA SAD NIE NIE

Zgod nie z tre ścią § 162 ust.l sta tu tu PZD, Pre zes PZD
lub Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD
mo że zło żyć skar gę w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo -
wej Ko mi sji Roz jem czej 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 lub prze pi sy
usta wy 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.

Z po wyż sze go prze pi su wy ni ka, że Prze wod ni czą cy
KKR nie ma pod staw do za skar że nia w try bie nad zwy -
czaj nym 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 wa run ków, okre ślo -
nych w po wo ła nym wy żej § 162 sta tu tu, nie zo stał speł -
nio ny.

Z do ku men ta cji roz jem czej zgro ma dzo nej w spor nej
spra wie wy ni ka, że za rząd ROD (…) w (…) uchwa łą 

nr (…) z dnia (…) wy mie rzył Pań stwu AB- użyt kow ni kom
dział ki nr 18 - ka rę po rząd ko wą (na ga nę) za nie prze strze ga -
nie prze pi som pra wa związ ko we go, okre ślo nych w sta tu -
cie PZD i Re gu la mi nie Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go.

Obo wiąz ki człon ka Związ ku za war te są przede wszyst -
kim w Re gu la mi nie ROD, któ ry okre śla w spo sób szcze -
gó ło wy za sa dy do ty czą ce za go spo da ro wa nia i
użyt ko wa nia dział ki, a tak że za sa dy współ ży cia spo łecz -
ne go obo wią zu ją ce go na te re nie Ogro du. Re gu la min ów
ma za sto so wa nie do człon ków zwy czaj nych PZD, czy li
osób użyt ku ją cych dział ki w ROD. Oso by te ma ją bez -
względ ny obo wią zek prze strze ga nia za war tych w Re gu la -
mi nie ROD prze pi sów, a więc rów nież prze pi sów
od no szą cych się do za ka zu utrzy my wa nia psa na dział ce,
za miesz ki wa nia na dział ce i wzno sze nia obiek tów nie -
zgod nie z po sta no wie nia mi Re gu la mi nu. Na na ru sze nie
przed mio to wych prze pi sów przez skar żą cych pań stwa
AB, wska zu je, w uchwa le o uka ra niu, pod mio to wy za rząd
ROD.
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Za kaz utrzy my wa nia psów na dział ce re gu lu je § 133 ust.
10 Re gu la mi nu ROD, w myśl któ re go „człon ko wi PZD
za bra nia się wpro wa dza nia i trzy ma nia na te re nie ogro -
dów psów bez smy czy i ka gań ca oraz sta łe go utrzy my wa -
nia ko tów i psów na dział ce”.

W uza sad nie niu do uchwa ły o wy mie rze niu ka ry po -
rząd ko wej za rząd ROD po wo łu je się na § 123 ust 1 Re gu -
la mi nu ROD do ty czą cy wy ka zu in wen ta rza ja ki mo że być
ho do wa ny na dział ce. Wy mie nio ny wy kaz ma cha rak ter
za mknię ty, nie po zwa la ją cy na ho dow lę in nych jak w wy -
ka zie zwie rząt.

Nie wąt pli wym w spra wie jest, że skar żą cy utrzy my wa -
li psa na dział ce co naj mniej od 2006 r. do po ło wy mar ca
2009 r. (do wo dy w spra wie). W okre sie tym do szło do
dwóch przy krych wy pad ków. W dniu (…) pies skar żą cych
po gryzł jed ne go z dział kow ców w tym Ogro dzie. Do zna -
ne ob ra że nia zo sta ły opi sa ne w kar cie in for ma cyj nej szpi -
ta la. Po szko do wa ny pi smem z dnia (…) za żą dał od
skar żą cych od szko do wa nia i za dość uczy nie nia za do zna -
ną szko dę. Mi mo groź ne go zda rze nia pies nie zo stał usu -
nię ty z dział ki, na dal prze by wał na dział ce. Ko lej ny
in cy dent za gro że nia po gry zie niem przez te goż psa miał
miej sce (…).  W nie bez pie czeń stwie zna la zła się wnucz -
ka dział kow ca z są sied niej dział ki. Tyl ko szyb ka re ak cja
dział kow ca za po bie gła gro żą cej tra ge dii. Mi mo ko lej ne go
zda rze nia skar żą cy na dal utrzy my wa li psa na dział ce.
Wspo mnia ny dział ko wiec zło żył skar gę do za rzą du ROD
(pi smo z dnia (…)) z proś bą o wy cią gnię cie kon se kwen -
cji, łącz nie z li kwi da cją psa. Skar żą cy nie pod po rząd ko -
wa li się uchwa le za rzą du ROD wy mie rza ją cej im ka rę
na ga ny oraz okre śla ją cej 30-dnio wy ter min do na pra wie -
nia uchy bień sta tu to wych i re gu la mi no wych, z jed no cze -
snym za gro że niem ka rą po zba wie nia człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki w sy tu acji nie do trzy ma nia usta lo ne -
go ter mi nu.

W tym miej scu na le ży wska zać, że za ka zu wpro wa dza -
nia na te ren ogro du psa bez smy czy i ka gań ca, a tym bar -
dziej cał ko wi te go za ka zu utrzy my wa nia na te re nie dział ki
psa, nie mo że zmie nić ta blicz ka ostrze gaw cza na furt ce 
o tre ści „uwa ga zły pies", na któ rą po wo łu ją się skar żą cy.

W po da niu skie ro wa nym do Prze wod ni czą cej KKR 
o wnie sie nie skar gi w try bie nad zwy czaj nym do Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej skar żą cy kwe stio nu ją za sad ność za -
rzu tu za miesz ki wa nia na dział ce, nie usto sun ko wu jąc się
do za rzu tu utrzy my wa nia psa i za ist nia łych w związ ku 
z tym dość tra gicz nych zda rzeń.

Od no sząc się do za rzu tu za miesz ki wa nia na le ży wska -
zać, że w świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów we wnątrz -
związ ko wych dział ka w ROD słu ży wy łącz nie wy po -
czyn ko wi i re kre acji oraz pro wa dze niu upraw ogrod ni -
czych. Ja kie kol wiek za cho wa nie wy kra cza ją ce po za speł -
nie nie tych funk cji jest nie do pusz czal ne. Prze pis § 12 ust.
l Re gu la mi nu ROD za ka zu je użyt kow ni kom dzia łek prze -
by wa nie na dział ce z za mia rem sta łe go po by tu (wy ko rzy -
sty wa nie dział ki do za miesz ka nia). Przed mio to wą nor mę

praw ną uza sad nia brak wy po sa że nia dział ki w pod sta wo -
wą in fra struk tu rę tech nicz no -sa ni tar ną po zwa la ją cą za spa -
ka jać pod sta wo we po trze by ży cio we. Zda rze nia obiek-
tyw ne po le ga ją ce na cią głej byt no ści na dział ce, za in sta -
lo wa nie przez skar żą ce go w al ta nie urzą dzeń do ca ło rocz -
ne go po by tu i po wta rza ją ce się wy ko ny wa nie czyn no ści,
za spa ka ja ją cych ak tu al ne po trze by ży cio we, da wa ły pod -
sta wę za rzą do wi ROD do stwier dze nia o trwa łym za -
miesz ka niu. Przy sto so wa nia al ta ny do ca ło rocz ne go
za miesz ka nia skar żą cy nie ukry wa, a wręcz w skar dze
skie ro wa nej w dniu (…) do Okrę go we go Za rzą du (…)
PZD w (…) w spra wie po zba wie nia za si la nia prą dem trój -
fa zo wym in for mu je, że po sia da al ta nę przy sto so wa ną do
ca ło rocz ne go użyt ku i że al ta na jest ogrze wa na cie płym
po wie trzem z ko min ka opa la ne go drze wem. Po nad to, 
w pi śmie tym, wska zu je na wbu do wa ny hy dro for oraz ter -
mę aku mu la cyj ną za si la ną prą dem trój fa zo wym, któ re to
urzą dze nia umoż li wia ją mu sta łe prze by wa nie na dział ce.
Twier dził przy tym, że nie jest wy jąt kiem cią głe go prze -
by wa nia na dział ce w tym Ogro dzie. W tym miej scu na -
le ży stwier dzić, że przy pad ki sta łe go za miesz ka nia na
dział ce przez użyt kow ni ków in nych dzia łek, nie mo gą
uza sad niać i upraw niać skar żą ce go do ła ma nia, w tym za -
kre sie, obo wią zu ją ce go w Związ ku pra wa.

Na uwzględ nie nie za słu gu je rów nież za rzut za rzą du
ROD do ty czą cy bez praw ne go wy bu do wa nia przez skar żą -
ce go na dział ce wia ty słu żą cej do gro ma dze nia opa łu na
zi mę. Po sta wie nie bo wiem wia ty na opał na gra ni cy są -
sied niej dział ki na wet za zgo dą ak tu al ne go są sia da (użyt -
kow ni ka są sied niej dział ki, na któ rą to zgo dę po wo łu je się
skar żą cy) – w myśl cyt.§ 133 ust 4 Re gu la mi nu ROD 
– jest obiek tem wznie sio nym wbrew obo wią zu ją ce mu
pra wu. Na le ży wska zać, że obo wią zu ją ce prze pi sy we -
wnątrz związ ko we nie mo gą być do wol nie kształ to wa ne
przez dział kow ców, na wet przy do brej wo li i zgo dzie są -
sia dów, zaś ich na ru sze nie skut ku je wy mie rze niem ka ry
po rząd ko wej, a na wet ka ry szcze gól nej (przy ra żą cym na -
ru sze niu obo wią zu ją cych prze pi sów) ja ką jest po zba wie -
nie człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

Nie spo sób nie zwró cić uwa gi na uchy bie nia pro ce du ral -
ne ja kie za ist nia ły w cza sie pod ję cia przez za rząd ROD
skar żo nej uchwa ły. W myśl bo wiem § 24 sta tu tu PZD
przed za sto so wa niem ka ry po rząd ko wej na le ża ło we zwać
człon ka PZD do usu nię cia w za kre ślo nym ter mi nie na ru -
szeń prze pi sów związ ko wych, a nad to w uza sad nie niu
uchwa ły spre cy zo wać za rzu ty i wska zać ja kie go okre su
do ty czą. Nad to, w skar żo nej uchwa le błęd nie zo stał wska -
za ny § 132 ust. 4 Re gu la mi nu ROD (brak w tym pa ra gra -
fie ust. 4) wte dy gdy na le ża ło za sto so wać § 133 ust. 4
te goż Re gu la mi nu. Jed nak że przed sta wio ne uchy bie nia
nie ma ją istot ne go upły wu na wy nik spra wy i nie mo gą
sta no wić pod sta wy do za kwe stio no wa nia skar żo nej
uchwa ły, a tym sa mym nie sta no wią pod sta wy do uzna nia
za za sad ne po da nia skar żą cych o wnie sie nie skar gi w try -
bie nad zwy czaj nym . Na le ży bo wiem wska zać, że ko lej -
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ny in cy dent wy ni ka ją cy ze sta łe go utrzy my wa nia psa 
i skar ga po szko do wa ne go dział kow ca, któ ry do znał
uszczerb ku na zdro wiu w związ ku z po gry zie niem przez
te goż psa, wy ma gał od za rzą du ROD na tych mia sto we go
dzia ła nia na mo cy po sta no wień § 91 ust. 2 pkt 4,8 i 9 sta -
tu tu PZD, bez wy zna cza nia ja kie go kol wiek ter mi nu.

Do ko nu jąc oce ny ma te ria łu zgro ma dzo ne go w spra wie
na le ży stwier dzić, że wy mie rzo na ka ra po rząd ko wa - na -
ga na jest ade kwat na do stwier dzo nych na ru szeń przez
skar żą cych obo wią zu ją ce go pra wa związ ko we go.

Z tych tez wzglę dów, w świe tle po wo ła nych wy żej prze -
pi sów związ ko wych uzna ję, że w ni niej szym przy pad ku,
tak po stę po wa nie za rzą du ROD jak też i po stę po wa nie
roz jem cze I in stan cji roz jem czej i Okrę go wej Ko mi sji
Roz jem czej, nie bu dzi za strze żeń i sta no wi o bra ku 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 w (…) na osta tecz ne
orze cze nie Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w (…) z dnia
(…) (sygn. akt: KROM…)).

Prze wod ni czą ca
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

/-/ mgr Ol ga Ochry miuk

XII. Z DZIAŁALNOÂCI KRAJOWEJ KOMISJI 
REWIZYJNEJ

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w 2009 ro ku wy ko ny wa ła swo je sta tu to we obo -
wiąz ki po przez:

• od by cie za pla no wa nych po sie dzeń Ko mi sji w peł nym
skła dzie,

• od by cie dwóch na rad Ko mi sji w peł nym skła dzie 
z udzia łem Prze wod ni czą cych Okrę go wych Ko mi sji Re -
wi zyj nych PZD z 26 okrę gów, po łą czo nych ze szko le niem
i in struk ta żem,

• wy ko na nie ba da nia rocz ne go spra woz da nia fi nan so we -
go Kra jo wej Ra dy PZD za 2008 r. oraz spra woz dań fi nanso -
wych z Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun du szu Oświato -
we go PZD i Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD za 2008 r.,

• ba da nie pro jek tu pre li mi na rza Kra jo wej Ra dy PZD na
2009 rok w tym wy da nie opi nii do pre li mi na rza Kra jo wej
Ra dy PZD oraz do pro jek tów pre li mi na rzy fi nan so wych
Fun du szu Oświa to we go PZD, Fun du szu Roz wo ju PZD
oraz Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD na 2009 rok,

• ba da nie zbior cze go spra woz da nia fi nan so we go Okrę -
go wych Za rzą dów PZD za 2008 rok oraz pre li mi na rzy fi -
nan so wych tych Okrę gów na 2009 rok,

• ba da nie spra woz da nia fi nan so we go Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców za 2008 rok,

• oce nę dzia łal no ści sta tu to wej Kra jo wej Ra dy PZD 
w 2008 ro ku,

• roz pa try wa nie skarg wpły wa ją cych do Ko mi sji i po -
dej mo wa nie w ich za kre sie sto sow nych dzia łań,

• roz pa try wa nie od wo łań od Uchwał Okrę go wych Ko -
mi sji Re wi zyj nych PZD i po dej mo wa nie w ich za kre sie
okre ślo nych Uchwał,

• pod ję cie dwóch Uchwał o od wo ła niu człon ków Okrę -

go wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD w Ko sza li nie ze skła du
oso bo we go tej Ko mi sji,

• prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej w Okrę go wych Za rzą dach PZD w El blą gu, Ko -
sza li nie i Słup sku,

• prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści Okrę go wych
Ko mi sji Re wi zyj nych PZD w El blą gu, Ko sza li nie, Słup -
sku i War sza wie,

• prze pro wa dze nie kon tro li dzia łal no ści sta tu to wej i fi -
nan so wej Za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
na wnio sek Kra jo wej Ra dy PZD i je go Pre zy dium w:
ROD „Ka mień czyk” w Ka mień czy ku, ROD „Za mo ście”
w Za bie rzo wie i ROD „Skar pa” w Mu ru ci nie.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD i jej człon ko wie 
w cią gu ubie głe go ro ku kie ro wa li licz ne sta no wi ska do
przed sta wi cie li wła dzy usta wo daw czej i wy ko naw czej 
w obro nie ist nie ją ce go sta nu praw ne go a zwłasz cza na szej
Usta wy o ROD z 2005 ro ku.

Na sze pro te sty do ty czy ły tak że słyn ne go już art.11j w tzw.
spe cu sta wie dro go wej, dziw nej i nie zro zu mia łej no we li za cji
Pra wa Bu dow la ne go czy też wresz cie ku rio zal ne go pro jek -
tu PiS o ogro dach dział ko wych. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj -
na PZD jak i pion re wi zyj ny w tym za kre sie wspie ra ła
ak tyw ne dzia ła nia Kra jo wej Ra dy PZD i ca łe go Związ ku.

Wszy scy człon ko wie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
wzię li czyn ny udział w hi sto rycz nym już I Kon gre sie PZD,
któ ry ob ra do wał w War sza wie dnia 14 lip ca 2009 ro ku.

Udział w tym Kon gre sie był do wo dem, że pion re wi -
zyj ny Związ ku obok za rząd cze go i roz jem cze go jest mo -
no li tem świad cząc o in te gra cji i si le śro do wi ska dział -
kow ców w Pol sce.

Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
/-/ inż. Ma ria FojtWar sza wa, 20 stycz nia 2010 r.
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spo da ro wa nia ogro du. Pu bli ko wa ne uchwa ły zo sta ły po -
zba wio ne da nych, mo gą cych iden ty fi ko wać oso by i or ga -
ny Związ ku, po nie waż za da niem tej pu bli ka cji jest
in struk taż dla or ga nów PZD, a da ne w tych uchwa łach od -
no szą ce się do osób pod le ga ją ochro nie na mo cy usta wy
o ochro nie da nych oso bo wych

XIII. UCHWAŁY PREZYDIUM W SPRAWIE 
ODWOŁA¡

Po ni żej pu bli ku je my ko lej ne trzy roz strzy gnię cia przez
Pre zy dium KR PZD od wo łań od uchwał pre zy diów OZ i
OZ. Uza sad nie nia do uchwał Pre zy dium KR PZD wska -
zu ją na tok po stę po wa nia w ta kich spra wach, a przede
wszyst kim na oko licz no ści i prze słan ki, któ re mo gą być
pod sta wą do od wo ła nia z człon ka or ga nu Związ ku, na to -
miast bar dzo istot na jest uchwa la do ty czą ca pla nu za go -

Roz strzy gnię cie od wo łań przez Pre zy dium KR PZD

UCHWA ŁA Nr 155/2009
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.
w spra wie od wo ła nia D.A. od Uchwa ły Okrę go we go Za rzą du PZD w Po zna niu

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 56 ust. 6 pkt 1 sta tu tu
PZD, po sta na wia:

1. Nie uwzględ nić od wo ła nia i utrzy mać w mo cy Uch-
wa łę OZ PZD w Po zna niu

2. Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:
a) D.A.,
b) OZ PZD w Po zna niu.

UZA SAD NIE NIE

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu nie uwzględ nił
wnio sku skar żą ce go i pod pi sa nych pod tym wnio skiem
dział kow ców i nie stwier dził nie waż no ści wal ne go ze bra -
nia w ROD „(...)”, uzna jąc, że przed sta wio ne za rzu ty w
więk szo ści nie od po wia da ją sta no wi fak tycz ne mu, a po -
wsta łe uchy bie nia nie sta no wią pod sta wy do stwier dze nia
nie waż no ści wal ne go ze bra nia.

Skar żą cy w od wo ła niu przed sta wi li 3 za rzu ty w sto sun -
ku do uchwa ły OZ PZD w Po zna niu:

– błęd ne przy ję cie, że 14 dnio wy ter min za wia do mie nia
o wal nym li czy się nie od dnia do rę cze nia za wia do mie -
nia, a od dnia po twier dze nia nada nia prze sył ki,

– nie upraw nio ne przy ję cie, że ma te ria ły spra woz daw -
cze by ły udo stęp nio ne dział kow com w wy zna czo nym na
za wia do mie niu ter mi nie,

– na ru sze nie § 54 sta tu tu PZD po przez nie za łą cze nie do
uchwa ły OZ pro to ko łu z prze bie gu po sie dze nia OZ, ilo ści
człon ków bio rą cych udział w gło so wa niu i je go wy ni ków,
a tak że brak po ucze nia o przy słu gu ją cym try bie od wo ław -
czym.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, po za po zna niu się do star -
czo ną przez stro ny do ku men ta cją oraz wy ni ka mi z kon -
tro li prze pro wa dzo nej przez Okrę go wą Ko mi sję Re -
wi zyj ną oraz usta le nia mi Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
stwier dza:

1. OZ PZD w Po zna niu nie na ru szył w ża den spo sób 
§ 54 sta tu tu PZD, bo wiem ten prze pis sta no wi o tym, że
or ga ny Związ ku po dej mu ją de cy zje w for mie uchwa ły, 
a nie o tym, że ma ją za łą czać do każ dej wy da nej uchwa -
ły szcze gó ło wy pro to kół z po sie dze nia. Ża den prze pis sta -
tu tu PZD nie zo bo wią zu je or ga nów Związ ku do ta kie go
dzia ła nia. Za rzut o bra ku po ucze nia nie sta no wi o nie waż -
no ści uchwa ły, bo wiem dział kow cy za skar ży li uchwa łę
do or ga nu wyż sze go.

2. Przed sta wio ne za rzu ty pod ad re sem zwo ła nia i prze -
bie gu wal ne go ze bra nia nie sta no wią o bez względ nej je -
go nie waż no ści. Bez względ na nie waż ność wy ni ka z § 86
ust. 2 sta tu tu PZD. Do ty czy to nie do ko na nia wy bo rów or -
ga nów Związ ku na wal nym ze bra niu spra woz daw czo 
– wy bor czym. Przed mio to we wal ne ze bra nie nie by ło ze -
bra niem wy bor czym. Za rzu ty na to miast miesz czą się 
w dys po zy cji § 86 ust. 1 sta tu tu PZD, któ ry sta no wi, że
mo gą sta no wić pod sta wę do stwier dze nia je go nie waż no -
ści. Do oce ny, czy uchy bie nia for mal ne mo gą sta no wić
pod sta wę do stwier dze nia nie waż no ści wal ne go ze bra nia
upo waż nio ny jest okrę go wy za rząd PZD. OZ w Po zna niu
uznał, że nie mia ły one na ty le istot ne go wpły wu na prze -
bieg i wy ni ki wal ne go, że nie za cho dzi ko niecz ność je go
unie waż nie nia. Oce nę OZ PZD po dzie li ły or ga ny kon tro -
l ne PZD. 



157

3. Dy wa ga cje na te mat li cze nia 14 dni na za wia do mie -
nie o wal nym ze bra niu są o ty le nie uza sad nio ne, że nikt
nie jest w sta nie prze wi dzieć w ja kim ter mi nie prze ka że
prze sył kę Pocz ta Pol ska. Prze sył ka zo sta ła wy sła na na 15
dni przed ter mi nem i do tar ła do ad re sa tów, w tym do skar -
żą cych, do któ rych by ła prze sła na w spo sób spe cjal ny, ale
w świe tle pra wa związ ko we go zu peł nie nie uza sad nio ny.

Z ca łej przed ło żo nej do ku men ta cji wy ni ka, że pod sta -
wo wym pro ble mem w ROD „(...)” jest spra wa kosz tów,
ja kie dział kow cy po no szą na ochro nę ogro du. Jest zu peł -
nie nie zro zu mia łe, że je śli ist nie je tak po waż ny pro blem,
to na wal ne ze bra nie nie przyj dzie od po wied nia ilość
człon ków Związ ku i po dej mie w tej spra wie de cy zję. Je -
śli dział kow cy nie są za in te re so wa ni po dej mo wa niem de -

cy zji w naj waż niej szych dla sie bie spra wach w spo sób
prze wi dzia ny sta tu tem PZD, po zo sta wia ją ją tym, któ rzy
ta ką de cy zję chcą pod jąć, a więc tym, któ rzy bio rą udział
w gło so wa niu. Opusz cze nie wal ne go ze bra nia przed gło -
so wa niem uchwał nie jest wy tłu ma cze niem dla póź niej -
sze go oskar ża nia tych, któ rzy po zo sta li do cza su po dej-
mo wa nia de cy zji. 

Pre zy dium KR PZD uzna ło, że Okrę go wy Za rząd PZD
w Po zna niu do ko nał oce ny przed sta wio ne go przez skar żą -
cych pro ble mu i zgod nie z po sia da ny mi w tej mie rze kom -
pe ten cja mi sta tu to wy mi pod jął de cy zję w for mie
prze wi dzia nej sta tu tem PZD, a Pre zy dium KR nie zna la -
zło pod staw do wzru sze nia za skar żo nej uchwa ły, dla te go
orze kło jak na wstę pie.

Opr. M. Pyt ka

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

UCHWA ŁA Nr 183/2009
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku dział kow ców

z dnia 12 li sto pa da 2009 r.
w spra wie od wo ła nia P. Ja na Za ło gi od uchwa ły (…) Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie

PZD z dnia 29 lip ca 2009 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 56 ust. 6 pkt 1 sta tu tu
PZD, po sta na wia:

1. Od wo ła nia nie uwzględ nić

2. Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:
a) P. KJ
b) OZ w Szcze ci nie PZD,
c) Za rząd ROD (…) w (…)

UZA SAD NIE NIE

Pre zy dium Okrę go we go .................................................
Za rzą du w Szcze ci nie w dro dze uchwa ły nr (…) z dnia
29.07.2009 r. od wo ła ło Pa na KJ z człon ka Za rzą du ROD
(…) w (…).

Od wo ła nie to na stą pi ło w związ ku z nie wy ko ny wa niem
przy ję tych obo wiąz ków, w tym od mó wie nia wy ko na nia
pra wo moc nych uchwał Pre zy dium OZ w Szcze ci nie oraz
uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, a tak że nie god -
ne go re pre zen to wa nia in te re sów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, po ana li zie do star czo -
nej do ku men ta cji za uwa ży ło co na stę pu je:

Nie do pusz czal ne jest spra wo wa nie man da tu w ja kim -
kol wiek or ga nie Związ ku przez oso bę, któ ra w spo sób ra -
żą cy na ru sza sta tu to we obo wiąz ki człon ka PZD. Or gan

wyż sze go stop nia po wi nien nie zwłocz nie po zba wić ta ką
oso bę spra wo wa ne go man da tu po przez jej od wo ła nie ze
skła du or ga nu. Za ra żą ce na ru sza nie moż na uznać zwłasz -
cza nie sto so wa nie się do uchwał or ga nów wyż szych. 

Z do ku men ta cji zgro ma dzo nej w spra wie wy ni ka, że
P.KJ zo stał od wo ła ny z człon ka Za rzą du ROD (…) za nie
prze ka za nie dział ki po roz wo dzie dla jed ne go z by łych
współ mał żon ków. Przed mio to wa spra wa trwa już kil ka lat
za rów no Pre zy dium OZ w Szcze ci nie za ję ło w tej spra -
wie sta no wi sko jak i Kra jo wa Ra da PZD w uchwa le 
nr (…) z dnia 03 lu te go 2009 r., utrzy ma ła w mo cy za skar -
żo ną uchwa łę nr (…) Pre zy dium OZ w Szcze ci nie z dnia
20 li sto pa da 2008 r. Na le ży tu przy po mnieć, że od osób
peł nią cych funk cję w or ga nach PZD na le ży ocze ki wać po -
stę po wa nia zgod ne go z pra wem, po nie waż te oso by ma ją
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to pra wo eg ze kwo wać od po zo sta łych dział kow ców.  Ko -
lej ną kwe stią są pod sta wo we obo wiąz ki człon ków PZD.
Wśród nich na czel ne miej sce zaj mu je obo wią zek prze -
strze ga nia usta wy, sta tu tu, re gu la mi nu ROD i uchwał or -
ga nów PZD, a za sad ni czym obo wiąz kiem spo czy wa ją c-
ym na człon ku or ga nu Związ ku jest  god ne  re pre zen to wa -

nie in te re sów PZD (§ 43 ust. 1 pkt 1 sta tu tu PZD). Nie
ule ga wąt pli wo ści, że nie moż na god nie re pre zen to wać in -
te re sów Związ ku w sy tu acji, gdy nie jest się obiek tyw nym
w po dej mo wa niu de cy zji i nie wy ko nu je uchwał or ga nów
nad rzęd nych.Bio rąc po wyż sze pod uwa gę Pre zy dium KR
PZD po sta no wi ło jak na wstę pie.

Opr. K. Du dziń ska

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Stanisław CHODAK

PRE ZES
/-/ Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Antoni KOSTRZEWA

UZA SAD NIE NIE

War sza wa, dnia 12 li sto pa da 2009 r.

UCHWA ŁA Nr 195/2009
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 10 grud nia 2009 r.
w spra wie od wo ła nia od uchwa ły nr (…) z dnia 29 wrze śnia 2009 r. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du 

w Szcze ci nie PZD

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du w Szcze ci nie po roz -
pa trze niu wnio sku Za rzą du ROD (…) w (…) za twier dzi -
ło zmia ny w pla nie za go spo da ro wa nia ROD, któ re po le -
ga ją na zmniej sze niu po wierzch ni dzia łek nr 281, 282 
i 283 o 1 m sze ro ko ści. 

Po wo dem zmian w pla nie za go spo da ro wa nia ogro du był
przede wszyst kim fakt po sze rze nia alej ki, co umoż li wiać
bę dzie swo bod ny do jazd stra ży po żar nej, po go to wia ra -
tun ko we go. 

Po ana li zie do ku men ta cji zgro ma dzo nej w spra wie Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za uwa ży ło co na stę pu je:

Zgod nie z § 92 re gu la mi nu ROD pod sta wą bu do wy, wy -
po sa że nia i urzą dze nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go
jest plan za go spo da ro wa nia, któ ry za twier dza pre zy dium
okrę go we go za rzą du. Plan za go spo da ro wa nia opar ty jest
na pod kła dzie geo de zyj nym, okre śla gra ni ce ogro du, je go
po dział na dział ki z za zna cze niem ich gra nic, po wierzch -
ni i nu me ra cji oraz pod sta wo wą in fra struk tu rę ogro du

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 14 i 16
w związ ku z § 151 ust. 3 i 4 sta tu tu PZD po sta na wia:

1. Uwzględ nić od wo ła nie i uchy lić Uchwa łę nr (..) Pre -
zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie z dnia
29 wrze śnia 2009 r. ,

2. Od pi sem ni niej szej uchwa ły po wia do mić:
a) Okrę go wy Za rząd w Szcze ci nie PZD,
b) Za rząd ROD (…) w (…) ,
c) BC

dział ko we go. Za rząd ROD ma obo wią zek prze strze gać 
i sto so wać plan za go spo da ro wa nia ogro du. Or gan ten od -
po wie dzial ny jest za zgod ność za go spo da ro wa nia ogro du
z obo wią zu ją cym pla nem. W efek cie wszel kie zmia ny
prze zna cze nia te re nu, zmia ny gra nic dzia łek mo gą się od -
by wać tyl ko i wy łącz nie po przez zmia nę w pla nie za go -
spo da ro wa nia ogro du. Ta ka zmia na na stę pu je wy łącz nie w
opar ciu o uchwa łę wal ne go ze bra nia na wnio sek za rzą du
ogro du, za zgo dą pre zy dium okrę go we go za rzą du, któ ry
spra wu je nad zór nad za go spo da ro wa niem ro dzin ne go
ogro du dział ko we go. W do ku men ta cji zgro ma dzo nej 
w przed mio to wej spra wie brak jest uchwa ły wal ne go ze -
bra nia od no śnie zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia, a więc
pod sta wo we go do ku men tu, w opar ciu o któ ry mo że zło -
żyć wnio sek Za rząd ROD. 

Tym sa mym z uwa gi na brak for mal ny tj. brak uchwa ły
wal ne go ze bra nia o zmia nie pla nu za go spo da ro wa nia
ogro du Pre zy dium Kra jo wej Ra dy orze kło jak na wstę pie.

Opr. Ka ta rzy na Du dziń ska

War sza wa, dnia 10 grud nia 2009 r. 
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Ochro na upra wia nych ro ślin przed cho ro ba mi i szkod ni -
ka mi jest te ma tem istot nym dla każ de go dział kow ca. Każ -
dy bo wiem chce aby pie lę gno wa ne przez nie go owo ce 
i wa rzy wa do trwa ły do zbio ru w jak naj lep szej kon dy cji, 
a ozdob ne krze wy, drze wa i kwia ty nie utra ci ły de ko ra cyj -
no ści w sku tek dzia łal no ści nie zna ne go spraw cy.

Za tem jak prze ciw dzia łać za gro że niu, jak je na czas roz -
po znać i wresz cie jak so bie z nim po ra dzić je śli już wy stą -
pi? Na py ta nia te moż na zna leźć od po wiedzi w spe c-
jal nym wy da niu „dział kow ca” za ty tu ło wa nym „Ter mi narz
ochro ny ro ślin w 2010 r.” 

Przed sta wia my w nim nie tyl ko ty tu ło wy ter mi narz prac
zwią za nych z za bie ga mi ochro ny che micz nej, bio lo gicz -
nej lub agro tech nicz nej na wa rzy wach, ro śli nach sa dow -
ni czych i ozdob nych, ale tak że wie le za gad nień do ty-
czą cych sze ro ko po ję tej ochro ny ro ślin. Bo ochro nę ro ślin
na le ży roz po cząć od zdo by cia wie dzy! Na nic zda dzą się
za bie gi świet ny mi środ ka mi che micz ny mi je śli zo sta ną
wy ko na ne w złym ter mi nie lub prze ciw nie wła ści we mu
spraw cy – nie tyl ko nie ochro nią plo nów, ale do pro wa dzą
do nie po trzeb ne go ska że nia śro do wi ska, w tym nas sa -
mych. Cza sem nie zda je my so bie spra wy jak sa mi sprzy -
ja my roz wo jo wi cho rób i szkod ni ków. Upra wia jąc na
przy kład od mia ny ja bło ni wraż li we na par cha mu sie li by -
śmy prze pro wa dzić kil ka na ście za bie gów ochro ny aby ze -
brać za do wa la ją ce plo ny. A prze cież wy star czy ło by po-
sa dzić jed ną z wie lu od mian od por nych na tę cho ro bę.
Sto su jąc nie se lek tyw ne środ ki ochro ny do pro wa dza my do
wy nisz cze nia or ga ni zmów po ży tecz nych, a tym sa mym
za chwia nia rów no wa gi na tu ral nej śro do wi ska, co pro wa -
dzi do gwał tow ne go roz wo ju or ga ni zmów szko dli wych.
Ta kich przy kła dów moż na by po dać wie le.  

Ko lej nym nie zwy kle waż nym za gad nie niem jest umie -
jęt ność roz po zna wa nia spraw cy uszko dze nia ro ślin. Bo
prze cież po co pry skać je śli nie wie my prze ciw cze mu sto -
su je my za bieg. Dla te go w „Ter mi na rzu...” po raz pierw szy
pre zen tu je my atlas naj groź niej szych cho rób i szkod ni ków,
tak aby uła twić dział kow com roz po zna wa nie prze ciw ni ka.
Z ro ku na rok ogra ni cze niu ule ga li sta che micz nych środ -

ków ochro ny ro ślin do pusz czo nych do sto so wa nia. Jed ne
są wy co fy wa ne, in ne za li cza ne do bar dziej tok sycz nych,
jesz cze in ne po now nie wpro wa dza ne na ry nek. Dla te go
tak waż na jest ak tu al na wie dza aby świa do mie po dej mo -
wać dzia ła nia ochro ny ro ślin. W nu me rze spe cjal nym zna -
leźć moż na ak tu al ną ta be lę pre pa ra tów prze zna czo nych
do zwal cza nia szko dli wych owa dów, roz to czy i cho rób
ro ślin po le ca nych do sto so wa nia na dział kach. Są to pre -
pa ra ty naj bez piecz niej sze po śród do stęp nych na ryn ku, 
o krót kim okre sie ka ren cji i pre wen cji dla pszczół oraz 
w ma łych opa ko wa niach.

Sto so wa nie che micz nych środ ków ochro ny nie sie ze so -
bą ry zy ko za tru cia się pod czas za bie gu lub ska że nia śro -
do wi ska. W „Ter mi na rzu...” szcze gó ło wo wy ja śnia my
ja kich za sad bez względ nie na le ży prze strze gać aby ta kie
zda rze nia ni gdy nie mia ły miej sca.

W „Ter mi na rzu...” opi su je my tak że in ne, al ter na tyw ne
dla che mii, me to dy ochro ny ro ślin. Pod po wia da my jak sa -
me mu prze wi dzieć np. czy rok bę dzie „mszy co wy” lub
czy już wy le cia ła pa chów ka strą kó wecz ka. Po da je my li stę
od mian od por nych lub to le ran cyj nych na naj groź niej sze
cho ro by ro ślin sa dow ni czych oraz wa rzyw. Opi su je my jak
wy ko rzy stać barw ne ta bli ce le po we lub pu łap ki fe ro mo -
no we w pro gno zo wa niu i zwal cza niu szkod ni ków. Wy ja -
śnia my jak roz po znać i wy ko rzy stać do ochro ny upraw 
w grun cie i pod osło na mi na szych na tu ral nych sprzy mie -
rzeń ców – or ga ni zmy po ży tecz ne.

Wy da nie spe cjal ne „dział kow ca”: „Ter mi narz ochro ny
ro ślin w 2010 r.” to ta ni i nie za wod ny spo sób na zdo by cie
lub po głę bie nie wie dzy z za kre su ochro ny ro ślin i po moc
w świa do mym po dej mo wa niu de cy zji zwią za nych z pla -
no wa niem i prze pro wa dza niem za bie gów ochro ny. Każ dy
po wi nien je mieć!

W 2010 r. uka żą się jesz cze na stę pu ją ce nu me ry spe cjal -
ne „dział kow ca”:

– „Kwia ty do ogro dów”
– „Pną cza w ogro dzie”
– „Urzą dza my i zmie nia my ogród”.

Mał go rza ta Maj kow ska

XIV. INFORMACJE WYDAWNICZE

1. „Ter mi narz ochro ny ro ślin w 2010 r.” – naj now szy nu mer spe cjal ny „dział kow ca” 
– w sprze da ży od koń ca stycz nia

Zna czą cą ro lę w upo wszech nia niu wie dzy ogrod ni czej
speł nia ją wy daw nic twa wy da wa ne przez Wy daw nic two
„dział ko wiec”. 

2. KSIĄŻKI WYDAWNICTWA  „działkowiec” w 2010 roku

● Wszyst kie książ ki Wy daw nic twa „dział ko wiec” moż na
na by wać w sprze da ży wy sył ko wej w Klu bie Książ ki Ogrod -
ni czej /ku pon za mó wie nia w każ dym nr „dział kow ca”/.
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● Bez po śred nio moż na je ku pić w każ dym biu rze okrę -
go we go za rzą du PZD lub w nie któ rych księ gar niach, 
a tak że za mó wić przez in ter net.

● Po le ca my rów nież ko rzy sta nie z księ go zbio rów bi blio -
tek ogro do wych, szcze gól nie tych ty tu łów, któ rych na kład
jest wy czer pa ny.

● Na sze książ ki ogrod ni cze za wie ra ją spraw dzo ne po -
ra dy ogrod ni cze moż li we do za sto so wa nia w prak ty ce
przez każ de go po cząt ku ją ce go czy do świad czo ne go dział -
kow ca, a tak że in struk to ra fa cho we go.

● Wszyst kie książ ki pi sa ne są przez pol skich na ukow -
ców – au to ry te tów w swo ich dzie dzi nach, a przy tym do -
świad czo nych prak ty ków, współ pra cu ją cych z dział kow-
ca mi na róż ne go ro dza ju szko le niach, kon fe ren cjach i spo -
tka niach.

● Wszyst kie wia do mo ści opra co wy wa ne są spe cjal nie
dla użyt kow ni ków dzia łek i ogród ków przy do mo wych,
gdzie na ma łej po wierzch ni upra wia nych jest wie le róż -
nych ro ślin.

● Te ma ty i treść ksią żek uwzględ nia ją pol skie wa run ki
geo gra ficz ne.

● Oma wia ne w książ kach i po le ca ne przez au to rów ro -
śli ny są do stęp ne w han dlu, moż na je na być w skle pach 
i cen trach ogrod ni czych lub w szkół kach.

W ro ku bie żą cym bę dzie my kon ty nu ować wy da wa nie
ksią żek na le żą cych do se rii wy daw ni czych roz po czę tych
już w la tach ubie głych.

Po mysł na ogród – se ria
Z tej se rii uka za ło się 5 ty tu łów: „Ogród in spi ro wa ny

na tu rą”, „Ogród zio ło wy”, „Ogród owo co wy”, „Ogród na
trud nym te re nie”, „Ogród ła twy w upra wie”.

W przy go to wa niu znaj du ją się 3 no we ty tu ły: „Ogród
wrzo so wi sko wy”, „Ogro do we sty le”, „Ogród w cie niu”.
W każ dej z tych książ ek bę dzie omó wio na cha rak te ry sty -
ka da ne go ogro du, za sa dy je go pro jek to wa nia, do bór ro -
ślin do za sto so wa nie w ta kim ogro dzie, krót ki prze gląd
po le ca nych ga tun ków i od mian, szcze gó ło we ry sun ki, pro -
jek ty i fo to gra fie.

Owo co wy ogród – se ria
Do tych czas uka za ły się na stę pu ją ce ty tu ły: „Bo rów ka

wy so ka”, „Wi no rośl”, „Cy tru sy”, „Ja błoń”, „Lesz czy na”,
„Śli wy”, „Gru sze”, „Po rzecz ki i agrest”.

W przy go to wa niu znaj du je się ostat nia książ ka z tej se -
rii pt. „Pi gwa i pi gwo wiec” oma wia ją ca róż ni ce po mię -
dzy ty mi ga tun ka mi, opi sy naj lep szych ga tun ków i od mian,
taj ni ki upra wy i pie lę gna cji, ochro nę przed cho ro ba mi 
i szkod ni ka mi, a tak że po ra dy prak tycz ne i prze pi sy ku li -
nar ne.

Kró lo we ogro dów – se ria
Do tych czas z tej se rii uka za ły się na stę pu ją ce ty tu ły:

„Pi wo nie”, „Li lie”. „Ko sać ce”, „Da lie”.

W przy go to wa niu znaj du ją się „Ma gno lie” i „Ró że” za -
my ka ją ce se rię. W każ dej książ ce Czy tel nik znaj dzie in -
for ma cje na te mat hi sto rii i po cho dze nia da ne go ga tun ku,
war to ścio we ga tun ki i od mia ny, przy kła dy za sto so wa nia 
i aran ża cji w ogro dzie, wszyst ko o roz mna ża niu, upra wie
i pie lę gna cji, a tak że me to dy ochro ny przed waż niej szy mi
wro ga mi tych ro ślin.

Nie pro sze ni go ście w ogro dzie - se ria
W ro ku ubie głym zo sta ły wy da ne: „Gry zo nie”, „Śli ma -

ki”, „Kret w ogro dzie”, „Szkod ni ki gle bo we”. W ro ku bie -
żą cym uka że się ostat nia książ ka z tej se rii pt. „Osy 
i szer sze nie”, któ ra oma wia bio lo gię i roz wój tych szkod -
ni ków, szko dli wość w ogro dzie, tryb ży cia i zwy cza je,
pro fi lak ty kę i po stę po wa nie po użą dle niu oraz zwal cza -
nie me cha nicz ne i che micz ne.

Po ra dy prak tycz ne - se ria
Do tych czas z tej se rii uka za ły się 2 ty tu ły: „Prze wod nik

po na wo zach” i „Pre pa ra ty ro ślin ne”. W ro ku bie żą cym
pro po nu je my na stę pu ją ce ty tu ły: „Wszyst ko o kom po -
ście”, „Ku pu je my i sa dzi my drzew ka i krze wy owo co we”,
„Pro ble my z oczkiem wod nym” i „Pro ble my z traw ni -
kiem”.

Bro szu ry te to krót kie, prak tycz ne po rad ni ki ogrod ni cze
oma wia ją ce głów ne pro ble my mo gą ce po ja wiać się 
w ogro dzie. Za wie rać bę dą wie le przej rzy stych ta bel, ry -
sun ków i sche ma tów.

No wa se ria ksią żek pt. „Bu du je my …”
„Ścież ki, scho dy, po de sty”, „Fur ki, bra my, pło ty i płot -

ki”, „Za kąt ki pod da chem”, „Sys te my na wad nia ją ce”
Se ria 4 ta nich bro szur o ob ję to ści od 40 do 56 stron. Au -

to rzy – ar chi tek ci kra jo bra zu – przed sta wią jak sa mo dziel -
nie wy ko nać róż ne go ro dza ju ele men ty ma łej ar chi tek tu ry
na dział ce czy w ogro dzie. Po trzeb ne do te go ce lu ma te -
ria ły i ich róż no rod ność na ryn ku, spo so by wy ko na nia po -
szcze gól nych ele men tów krok po kro ku, wie le przy kła -
dów róż nych pod po wie dzi roz wią zań.

Ka len darz bio dy na micz ny na 2011 rok
Zna ny, wy da wa ny od po nad 18 lat ka len darz bio dy na -

micz ny.
„URZĄ DZA MY OGRÓD” – pra ca zbio ro wa
Ogól ne wia do mo ści nt. pla no wa nia za go spo da ro wa nia

dział ki ro dzin nej, mo der ni za cji dział ki już ist nie ją cej, pla -
no wa nia za ło że nia kwa te ry sa dow ni czej, wa rzyw ni czej 
i ozdob no -wy po czyn ko wej.

Szcze gó ło we wia do mo ści nt. ga tun ków, od mian, pro -
wa dze nia, pie lę gna cji w pierw szych la tach go spo da ro wa -
nia na dział ce ro dzin nej.

Pod sta wy praw ne za go spo da ro wa nia dzia łek i ogro dów.

In for ma cję nt. ksią żek do Biu le ty nu
przy go to wa ła

Ewa Ko wal czyk


