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LIST PREZYDENTA RP, BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Ser decz nie po zdra wiam uczest ni ków roz po czy na ją ce go się dzi siaj IX Kra jo we go Zjaz -
du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Dzię ku ję za za pro sze nie do udzia łu 
w tym waż nym spo tka niu, pod czas któ re go bę dą Pań stwo dys ku to wać i de cy do wać o naj -
waż niej szych spra wach Związ ku oraz spo łecz no ści dział kow ców w Pol sce.

Ja ko kon ty nu ato rzy 120-let niej pol skiej tra dy cji ru chu dział ko we go za bie ga ją Pań stwo 
o trwa nie i roz wój wspa nia łej for my spę dza nia wol ne go cza su, nie zwy kle po pu lar nej 
w Pol sce i do ce nia nej w in nych kra jach eu ro pej skich. Na pod kre śle nie i wy ra zy uzna nia
za słu gu je rów nież fakt, iż or ga ni zu jąc dział kow ców wo kół ich wspól nej spra wy Zwią zek
przy czy nia się do urze czy wist nie nia ide ałów spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Ubie gło rocz -
ne ob cho dy 30. rocz ni cy po ko jo wej re wo lu cji So li dar no ści by ły oka zją do przy po mnie nia
tych ide ałów – re guł, na któ rych chce my opie rać spo łecz no -ustro jo wy po rzą dek na sze go
pań stwa.

Wśród nich jest wo la pro wa dze nia dia lo gu spo łecz ne go opar te go na wza jem nym sza -
cun ku je go uczest ni ków, dia lo gu jak naj le piej słu żą ce go wspól ne mu do bru oby wa te li Rze -
czy po spo li tej.

Wy ra żam prze ko na nie, że za rów no pra ce IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów, jak i in ne
ini cja ty wy człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców bę dą do brze wpi sy wać się w ten
ład, bę dąc przy kła dem „de mo kra cji w dzia ła niu”. 

Ży czę Pań stwu in te re su ją cej wy mia ny my śli, sa tys fak cji z prze bie gu ob rad oraz – to chy -
ba naj lep sze sło wo – owoc nej pra cy na rzecz śro do wi ska pol skich dział kow ców.

Warszawa, 16 grudnia 2011 roku

Uczestnicy
IX Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców 
w Warszawie
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Szanowny Panie Prezesie,
uprzejmie dziękuję za zaproszenie na IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku

Działkowców. Nie mogąc wziąć udziału w tym wydarzeniu, za pośrednictwem Pana
Prezesa kieruję do wszystkich zgromadzonych życzenia udanych i konstruktywnych obrad.
Spotkania te są bowiem ważnym stałym elementem w wieloletniej działalności Związku.
Jest to czas wnikliwego podsumowania i oceny dotychczasowej pracy, a także nakreślenia
nowych zadań na przyszłość.

Korzystając ze sposobności, pragną podziękować za Państwa aktywność w propagowaniu
zdrowego stylu życia, szczególnie wśród osób starszych, a także za podejmowane działania
na rzecz ochrony przyrody.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę całej społeczności działkowców
pomyślności, zdrowia i pogody ducha, a na nowy rok 2012 spełnienia marzeń.

Serdecznie pozdrawiam władze i członków Polskiego Związku Działkowców, łącząc
wyrazy szacunku.

LIST MARSZA¸EK SEJMU RP, EWY KOPACZ

Warszawa, 15 grudnia 2011 r.

Pan
Eugeniusz Kondracki
Prezes
Polskiego Związku Działkowców



3

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Zgro ma dze ni 16 grud nia 2011 r. w War sza wie uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -

tów PZD zwra ca ją się do Pa ni Mar sza łek z proś bą o wspar cie pol skich dział kow ców 
w ich sta ra niach o za cho wa nie swych praw. Za skar że nie ca łej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sta wia pod zna kiem za py ta nia przy -
szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce. Pro ce du ra rzą dzą ca po stę po wa niem przed
Try bu na łem Kon sty tu cyj nym spra wia, iż dział kow cy, ani ich Zwią zek, nie mo gą za pre -
zen to wać w nim swych ra cji. W tej sy tu acji nie zmier nie istot ne go zna cze nia na bie ra kwe -
stia po sła wy zna czo ne go przez Pa nią Mar sza łek do re pre zen to wa nia Sej mu w ni niej szej
roz pra wie. Dla te go zwra ca my się do Pa ni aby, ko rzy sta jąc ze swych pre ro ga tyw, wska za -
ła do ni niej sze go po stę po wa nia po sła, któ re go po glą dy są zbież ne z ocze ki wa nia mi dział -
kow ców. W szcze gól no ści pro te stu je my prze ciw ko wcze śniej szym kan dy da tu rom po słów
Sta ni sła wa Pię ty oraz An drze ja De ry. Z ich do tych cza so we go po stę po wa nia wy ni ka bo -
wiem, że są to oso by wy jąt ko wo ne ga tyw nie na sta wio ne do usta wy, w któ rej obro nie dział -
kow cy zło ży li 620 000 pod pi sów. Sy tu acja ta po wo du je, iż po sło wie re pre zen tu ją cy Sejm
przed Try bu na łem, któ rzy z za ło że nia po win ni bro nić do rob ku Sej mu – czy li usta wy, bę -
dą ją pod wa ża li. Po glą dy w/w. po słów, sprzecz ne z ocze ki wa nia mi dział kow ców, spo wo -
du ją rów nież, iż mi lio no wa spo łecz ność oby wa te li naj bar dziej za in te re so wa nych de cy zją
Try bu na łu zo sta nie po zba wio na moż li wo ści przed sta wie nia swych za pa try wań na spra wę.  

LIST IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZD DO MARSZA¸EK
SEJMU RP, PANI EWY KOPACZ

Warszawa, dn. 16 grudnia 2011 r. 

List otwarty
IX Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Działkowców

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, 16-17 grudnia 2011 r.

Marszałek Sejmu 
Pani Ewa Kopacz 
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Sza now na Pa ni Mar sza łek! 
Uchwa lo na przez Sejm 8 lip ca 2005 r. usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

od sa me go po cząt ku cie szy ła się ol brzy mim po par ciem dział kow ców. Już w trak cie
prac Sej mu nad pro jek tem, opra co wa nym przy współ udzia le sa mo rzą du dział kow -
ców, w ogro dach ze bra no 230 000 pod pi sów po par cia dla tej ini cja ty wy. Za pi sy pro -
jek tu by ły sze ro ko kon sul to wa ne z na szym śro do wi skiem. Dzię ki te mu no wa usta wa
od po wia da po trze bom i ocze ki wa niom dział kow ców. Do bit nym po twier dze niem te go
sta nu rze czy by ło ze bra nie przez dział kow ców 620 000 pod pi sów pod pro te stem prze -
ciw ko pró bie jej uchy le nia w 2009 r.

Ta po zy tyw na oce na usta wy przez dział kow ców do wo dzi, iż jej za pi sy, go dzą ce tra -
dy cję z wy zwa nia mi sto ją cy mi przed ogro da mi dział ko wy mi, spraw dzi ły się w prak -
ty ce i zo sta ły do ce nio ne przez oso by naj bar dziej za in te re so wa ne – czy li dział kow ców. 

Nie ste ty pro te sty dział kow ców z 2009r. po zwo li ły oca lić ko rzyst ną dla nich usta wę,
ale nie spo wo do wa ły za prze sta nia sta rań prze ciw ni ków ogro dów. W 2010r. do Try bu -
na łu Kon sty tu cyj ne go tra fił wnio sek, by łe go już Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go, któ ry za skar żył 6 za pi sów usta wy o ROD. Po raz ko lej ny, po mi mo jed no znacz ne go
sta no wi ska dział kow ców, pod ję to pró bę uszczę śli wie nia ich na si łę. Zno wu oka za ło
się, że wła dza, tym ra zem są dow ni cza, wie le piej niż oby wa te le, co jest dla niech naj -
lep sze. Uza sad nie nie wnio sku jed no znacz nie świad czy o tym, że spo rzą dzo no go nie
zna jąc re aliów pa nu ją cych w ogro dach i praw dzi wych bo lą czek dział kow ców. 

Od po wie dzią by ły ty sią ce zbio ro wych wy stą pień, w któ rych dział kow cy pro te sto wa -
li prze ciw ko pró bie pod wa ża nia klu czo wych za pi sów usta wy. Re ak cja na tę oby wa -
tel ską po sta wę by ła zdu mie wa ją ca. Pro fe sor Lech Gar doc ki, za miast wy co fać wnio sek,
jesz cze go roz sze rzył – za skar żył ko lej ne 7 prze pi sów, a na wet do ma ga się uchy le nia
ca łej usta wy. 

Dzia ła nie to ode bra li śmy ja ko swo isty od wet na oby wa te lach, któ rzy ośmie li li się
mieć zda nie od mien ne niż wła dza. Brak in ne go wy tłu ma cze nia te go, że po 6 mie sią -
cach pro te stów, au tor skar gi uznał, że nie tyl ko wcze śniej wska za ne prze pi sy są nie -
kon sty tu cyj ne i za rzu cił to ko lej nym, a wręcz ca łej usta wie. Chy ba, że wcze śniej szy
wnio sek był cał ko wi cie nie prze my śla ny – ale je że li tak, to ja ką ma my gwa ran cję, że
sa ma ini cja ty wa jest w ogó le za sad na?

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
W od czu ciu dział kow ców dzia łal nie Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wpi su -

je się w 20 lat wal ki z ogro da mi dział ko wy mi w Pol sce. Od 1990 r. re gu lar nie po dej -
mo wa ne są pró by ogra ni cze nia praw dział kow ców, two rze nia wa run ków do li kwi da cji
ogro dów i przej mo wa nia te re nów na ce le ko mer cyj ne. Nic więc dziw ne go, że dział -
kow cy są tak wy czu le ni na punk cie swo jej usta wy. Wie dzą, że bez gwa ran cji praw nych
oraz sil ne go sa mo rzą du, zdol ne go ich sku tecz nie bro nić, by li by ska za ni na prze gra ną.
Nie brak przy kła dów świad czą cych o tym, że w Pol sce są po li ty cy go to wi za przę gnąć
ma chi nę pań stwo wą do znisz cze nia ogro dów i po świę ce nia in te re su mi lio na dział ko -
wych ro dzin dla po zy ska nia przy chyl no ści nie licz nych, ale za moż nych. Za nic ma ją
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oczy wi ste ko rzy ści, ja kie ro dzin ne ogro dy dział ko we da ją ca łe mu spo łe czeń stwu. Bo
ogro dy to nie tyl ko dział ki, na któ rych użyt kow ni cy upra wia ją swo je po let ka. To te re -
ny zie lo ne w mia stach, miej sca in te gra cji ro dzin i ca łych spo łecz no ści lo kal nych, do -
sko na ły me cha nizm po mo cy so cjal nej dla naj uboż szych. Dział ka to spo sób na ży cie,
a jej upra wa to jed na z nie licz nych form ak tyw no ści fi zycz nej kil ku mi lio nów, zwy -
kle star szych wie kiem, oby wa te li Pol ski. Pa ni Mar sza łek, ja ko le karz, wie zaś naj le -
piej, że sa me ko rzy ści spo łecz ne pły ną ce z ak tyw no ści tak du żej gru py osób sta no wią
war tość uza sad nia ją cą wspar cie i szcze gól ną ochro nę ogrod nic twa dział ko we go ze
stro ny Pań stwa. Do bro dziej stwa, ja kie nio są ze so bą ogro dy dział ko we, spra wi ły, że
ma ją one przy ja ciół wszę dzie, gdzie tyl ko ich idea zo sta ła za szcze pio na. Wy star czy
wspo mnieć, iż bry tyj skie ogro dy cie szą się ofi cjal nym pa tro na tem księ cia Ka ro la, a do -
ro bek prze szło mi lio na nie miec kich dział kow ców zna lazł peł ne uzna nie w oczach
Kanc lerz An ge li Mer kel. 

Sza now na Pa ni Mar sza łek!
Pod wa że nie wszyst kich praw dział kow ców za gwa ran to wa nych usta wą o ROD spra -

wia, iż przy szłość ogro dów dział ko wych jest za gro żo na jak ni gdy do tych czas. 110-
let nia tra dy cja ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce oraz do ro bek kil ku po ko leń mi lio na
ro dzin mo że zo stać bez pow rot nie utra co ny. Dla te go też, ja ko de mo kra tycz nie wy bra -
ni re pre zen tan ci wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce, uczest ni cy IX
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD zwra ca ją się do Pa ni o wy słu cha nie gło su dział -
kow ców. Gło su, z któ re go jed no znacz nie wy ni ka wo la za cho wa nia usta wy o ROD
oraz ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców zor ga ni zo wa ne go w ra mach PZD. 

Za na szym po śred nic twem mi lion pol skich ro dzin zwra ca się do Pa ni Mar sza łek o
po moc i wspar cie swym au to ry te tem sta rań o po sza no wa nie ich wo li. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

430 podpisów sygnatariuszy
listu otwartego delegatów na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD 

do Marszłek Sejmu RP Ewy Kopacz
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W grud niu 2011 za koń czy ła się czte ro let nia ka den cja
kra jo wych or ga nów PZD: Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Zgod -
nie z §141 sta tu tu PZD Kra jo wa Ra da pod ję ła uchwa łę o
zwo ła niu w dniach 16-17 grud nia IX Kra jo we go Zjaz du
De le ga tów PZD.  Po prze dzo ny zo stał pię cio ma kon fe ren -
cja mi przed zjaz do wy mi (od by ły się w Po zna niu, Gru dzią -
dzu, Ka to wi cach, Wro cła wiu i War sza wie), w cza sie
któ rych za pre zen to wa no za ło że nia do pro gra mu PZD na
przy szłą ka den cję, przed sta wio no kan dy da tu ry do or ga -
nów kra jo wych PZD oraz omó wio no re gu la min ob rad IX
Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD. 

Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD jest naj wyż szym or ga -

nem Pol skie go Związ ku Dział kow ców, do za dań któ re go
na le ży: za twier dze nie spra woz dań za okres ka den cji z
dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej; pod ję cie de cy zji, na
wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej, w spra wie ab so -
lu to rium dla Kra jo wej Ra dy PZD; uchwa le nie pro gra mu
dzia ła nia Związ ku na na stęp ną ka den cję; usta le nie licz by
i do ko na nie wy bo ru Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, a tak że
uchwa le nie ewen tu al nych zmian w sta tu cie PZD, lub
uchwa le nie no we go sta tu tu. Do Kra jo we go Zjaz du De le -
ga tów na le ży rów nież roz pa trze nie zgło szo nych wnio -
sków i pod ję cie sto sow nych uchwał.

I. POCZÑTEK IX ZJAZDU

1. Wst´p

2. Porzàdek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZD

16-17 grud nia 2011 r.

1. Otwar cie Zjaz du przez Pre ze sa PZD.
2. Wy bór Prze wod ni czą cych i Pre zy dium Zjaz du.
3. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
4. Za twier dze nie re gu la mi nu ob rad.
5. Wy bór ko mi sji zjaz do wych

– Man da to wej
– Wy bor czej
– Sta tu to wej
– Uchwał i Wnio sków

6. Re fe rat spra woz daw czo-pro gra mo wy Pre ze sa Związ ku.
7. Spra woz da nie Kra jo wej Ra dy PZD.
8. Spra woz da nie Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD.
9. Spra woz da nie Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD.
10. Spra woz da nie Ko mi sji Man da to wej – stwier dze nie

pra wo moc no ści Zjaz du.
11. Dys ku sja ple nar na.
12. Za twier dze nie spra woz da nia za okres ka den cji

– Kra jo wej Ra dy PZD

– Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD
– Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD

12. Pod ję cie uchwa ły w spra wie ab so lu to rium dla ustę -
pu ją cej Kra jo wej Ra dy.

13. Usta le nie licz by człon ków or ga nów kra jo wych
Związ ku 

– Kra jo wej Ra dy
– Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
– Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

14. Wy bo ry or ga nów kra jo wych Związ ku
– Kra jo wej Ra dy
– Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
– Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej

15. Spra woz da nie Ko mi sji Sta tu to wej. Pod ję cie uchwa ły.
16. Spra woz da nie Ko mi sji Uchwał i Wnio sków – roz pa -

trze nie zgło szo nych wnio sków. Pod ję cie uchwał i sta no wisk.
17. Spra wy róż ne.
18. Za koń cze nie Zjaz du.
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1. W Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD (zwa nym da -
lej Zjaz dem) uczest ni czą de le ga ci wy bra ni na okrę go wych
zjaz dach de le ga tów PZD, człon ko wie ustę pu ją cych or ga -
nów kra jo wych PZD, tj. Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

2. Ob ra dy Zjaz du trwa ją 2 dni.
3. Zjazd otwie ra Pre zes PZD.
4. Pre zes PZD pro po nu je dwóch Prze wod ni czą cych

Zjaz du. Prze wod ni czą cych Zjaz du mo że za pro po no wać
każ dy de le gat. Wy bór Prze wod ni czą cych Zjaz du prze pro -
wa dza Pre zes PZD w gło so wa niu jaw nym.

5. Prze wod nic two ob rad Zjaz du obej mu je je den z wy -
bra nych Prze wod ni czą cych Zjaz du.

6. Zjazd pro wa dzą Prze wod ni czą cy Zjaz du czu wa jąc
nad tym, aby prze bie gał on zgod nie z przy ję tym po rząd -
kiem, re gu la mi nem Zjaz du i sta tu tem PZD.

7. Ze Zjaz du spo rzą dza ny jest pro to kół. Pro to ko lan ta
wy zna cza Prze wod ni czą cy Zjaz du. Pro to kół ze Zjaz du
pod pi su ją obaj Prze wod ni czą cy Zjaz du oraz pro to ko lant.
Prze bieg Zjaz du mo że być po nad to utrwa lo ny za po mo cą
urzą dze nia re je stru ją ce go ob raz lub dźwięk. Za pis ob ra zu
lub dźwię ku sta je się za łącz ni kiem do pro to ko łu.

8. Prze wod ni czą cy Zjaz du po wo łu je 8 Se kre ta rzy Zjaz -
du, któ rych za da niem bę dzie li cze nie gło sów w trak cie
prze pro wa dza nia wszyst kich gło so wań. Se kre ta rze Zjaz -
du przed kła da ją Prze wod ni czą ce mu Zjaz du wy ni ki gło -
so wań, z przy na leż ne go każ de mu Se kre ta rzo wi sek to ra
sa li ob rad, w po sta ci pi sem nej in for ma cji. In for ma cja win -
na za wie rać na zwę gło so wa nia, któ re go do ty czy, ilość gło -
sów „za” i „prze ciw” oraz wstrzy mu ją cych się od gło -
so wa nia.

9. Wszel kie de cy zje Zjazd po dej mu je w gło so wa niu
jaw nym zwy kłą więk szo ścią gło sów, o ile sta tut PZD nie
sta no wi ina czej. Gło so wa nia prze pro wa dza Prze wod ni -
czą cy Zjaz du. 

10. Pra wo do gło so wa nia na Zjeź dzie ma ją wy łącz nie
de le ga ci, któ rzy gło su ją przy uży ciu man da tów.

11. Za zwy kłą więk szość gło sów uzna je się więk szą
ilość od da nych gło sów „za” niż „prze ciw”.

12. Wy ni ki po szcze gól nych gło so wań ogła sza Prze wod -
ni czą cy Zjaz du.

13. Prze wod ni czą cy Zjaz du pro po nu je skład Pre zy dium,
któ ry za twier dza w gło so wa niu Zjazd. Kan dy da tów do
Pre zy dium Zjaz du mo że zgła szać każ dy de le gat.

14. Zjazd za twier dza po rzą dek i re gu la min ob rad Zjaz du.
15. Zjazd wy bie ra na stę pu ją ce ko mi sje zjaz do we: Man -

da to wą w skła dzie 22 oso bo wym, Wy bor czą w skła dzie 

20 oso bo wym, Sta tu to wą w skła dzie 20 oso bo wym oraz
Uchwał i Wnio sków w skła dzie 22 oso bo wym. Pre zes al -
bo wi ce pre zes okrę go we go za rzą du zgła sza na pi śmie do
Prze wod ni czą ce go Zjaz du uzgod nio nych przez de le ga tów
z okrę gu kan dy da tów z da ne go okrę gu do po szcze gól nej
ko mi sji. Po zgło sze niu kan dy da tur przez wszyst kie de le ga -
cje Zjazd mo że prze gło so wać za mknię cie li sty kan dy da tów
do ko mi sji. W przy pad ku bra ku de cy zji o za mknię ciu li sty
kan dy da tów, ko lej nych kan dy da tów do ko mi sji mo że zgła -
szać każ dy z de le ga tów. W przy pad ku zgło sze nia licz by
kan dy da tów rów nej licz bie miejsc w ko mi sji, zjazd mo że
gło so wać za li stą kan dy da tów do ko mi sji.

16. Wy bo ry ko mi sji zjaz do wych prze pro wa dza Prze -
wod ni czą cy Zjaz du. Każ da z ko mi sji wy bie ra ze swe go
gro na prze wod ni czą ce go oraz se kre ta rza ko mi sji. 

17. Zgło sze nie do dys ku sji zjaz do wej skła da się na pi -
śmie do Prze wod ni czą ce go Zjaz du po da jąc imię, na zwi -
sko, okręg oraz te ma ty, któ re zo sta ną pod ję te w wy s-
tą pie niu. Prze wod ni czą cy Zjaz du usta la ko lej ność wy stą -
pień w dys ku sji zjaz do wej oraz udzie la gło su. Czas wy stą -
pie nia w dys ku sji zjaz do wej nie mo że prze kra czać 
8 mi nut.

18. Prze wod ni czą cy Zjaz du mo że udzie lić gło su po za
ko lej no ścią Go ściom Zjaz du. Go ście Zjaz du ma ją nie ogra -
ni czo ny czas wy stą pie nia.

19. Prze wod ni czą cy Zjaz du udzie la gło su po za ko lej no -
ścią człon kom ustę pu ją cych or ga nów kra jo wych PZD 
w ce lu udzie le nia wy ja śnień i od po wie dzi na py ta nia.
Człon ko wie ustę pu ją cych or ga nów kra jo wych Polskiego
Związku Działkowców od po wia da ją cy na py ta nia ma ją
nie ogra ni czo ny czas wy stą pień.

20. Prze wod ni czą cy Zjaz du mo że udzie lić gło su po za
ko lej no ścią uczest ni kom Zjaz du w spra wach for mal nych.
Wy stą pie nie w spra wach for mal nych nie mo że trwać dłu -
żej niż 2 min.

21. W uza sad nio nych przy pad kach, w szcze gól no ści
prze kro cze nia cza su wy stą pie nia, Prze wod ni czą cy Zjaz -
du mo że ode brać głos oso bie wy stę pu ją cej. 

22. Ko mi sja Man da to wa usta la fre kwen cję de le ga tów
na Zjeź dzie i stwier dza pra wo moc ność ob rad Zjaz du.
Prze wod ni czą cy Ko mi sji skła da Zjaz do wi spra woz da nie 
z pra cy Ko mi sji i ogła sza jej wy ni ki. Zjazd jest pra wo -
moc ny, gdy obec nych jest po nad 50% de le ga tów wy bra -
nych na okrę go wych zjaz dach de le ga tów PZD. Pro to kół 
z pra cy Ko mi sji, pod pi sa ny przez Prze wod ni czą ce go oraz
Se kre ta rza Ko mi sji, Prze wod ni czą cy Ko mi sji Man da to -
wej skła da Prze wod ni czą ce mu Zjaz du.

3. Regulamin obrad

REGULAMIN OBRAD
IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

16-17grud nia 2011 r. War sza wa
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23. Pre zes al bo wi ce pre zes okrę go we go za rzą du zgła -
sza na pi śmie do Ko mi sji Wy bor czej uzgod nio nych przez
de le ga tów z okrę gu kan dy da tów z da ne go okrę gu do or ga -
nów kra jo wych Polskiego Związku Działkowców (Kra -
jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej)w licz bie od po wied niej dla za cho -
wa nia za sa dy re pre zen ta tyw no ści te ry to rial nej w or ga nach
kra jo wych.

24. W opar ciu o zgło sze nia do ko na ne przez pre ze sów
al bo wi ce pre ze sów okrę gów Ko mi sja Wy bor cza spo rzą -
dza li sty kan dy da tów do po szcze gól nych or ga nów kra jo -
wych PZD pod pi sa ne przez Prze wod ni czą ce go oraz Se-
kre ta rza Ko mi sji, któ re przed kła da Zjaz do wi. Zjazd mo że
pod jąć de cy zję o za mknię ciu li sty kan dy da tów. W przy -
pad ku bra ku de cy zji o za mknię ciu li sty kan dy da tów, ko -
lej nych kan dy da tów mo że zgła szać każ dy z de le ga tów na
pi śmie do Ko mi sji Wy bor czej. W opar ciu o tak do ko na ne
zgło sze nia Ko mi sja Wy bor cza spo rzą dza uzu peł nio ne li -
sty kan dy da tów do po szcze gól nych or ga nów kra jo wych
Polskiego Związku Działkowców, któ re po pod pi sa niu
przez Prze wod ni czą ce go oraz Se kre ta rza Ko mi sji przed -
kła da Zjaz do wi. 

25. Każ dy kan dy dat do or ga nu kra jo we go PZD mu si
wy ra zić zgo dę na kan dy do wa nie.

26. Do pusz cza się kan dy do wa nie nie obec ne go na Zjeź -
dzie de le ga ta wy łącz nie w przy pad ku zło że nia do Ko mi -
sji Wy bor czej pi sem nej zgo dy de le ga ta na kan dy do wa nie.

27. W przy pad ku gdy li sta kan dy da tów do or ga nu jest
rów na licz bie miejsc w da nym or ga nie, wy bo ry mo gą od -
by wać się po przez gło so wa nie przez Zjazd na peł ną li stę
kan dy da tów do po szcze gól ne go or ga nu.

28. Wy ni ki wy bo rów do po szcze gól nych or ga nów kra -
jo wych PZD sta no wią za łącz nik do pro to ko łu ze Zjaz du,

któ ry pod pi su ją: Prze wod ni czą cy Zjaz du oraz Prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Wy bor czej .

29. Ko mi sja Sta tu to wa oce nia zgło szo ne pro po zy cje
zmian do sta tu tu PZD i przed sta wia Zjaz do wi sto sow ne
wnio ski. Pro to kół z pra cy Ko mi sji, pod pi sa ny przez Prze -
wod ni czą ce go i Se kre ta rza Ko mi sji, jej Prze wod ni czą cy
skła da Prze wod ni czą ce mu Zjaz du.

30. Zmia ny sta tu tu PZD lub uchwa le nie no we go sta tu -
tu PZD Zjazd mo że do ko nać więk szo ścią dwóch trze cich
gło sów w obec no ści co naj mniej po ło wy de le ga tów.

31. Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
przed sta wia w imie niu Ko mi sji pro jek ty uchwał, w tym
uchwa łę pro gra mo wą oraz pro jek ty in nych ofi cjal nych do -
ku men tów Zjaz du. Pro to kół z pra cy Ko mi sji pod pi su je
Prze wod ni czą cy i Se kre tarz Ko mi sji. Pro to kół Prze wod ni -
czą cy Ko mi sji skła da Prze wod ni czą ce mu Zjaz du.

32. Zjazd przyj mu je uchwa ły oraz in ne ofi cjal ne do ku -
men ty w dro dze gło so wa nia.

33. Wszel kie do ku men ty zjaz do we, w tym uchwa ły,
pod pi su ją Prze wod ni czą cy Zjaz du.

34. Po ogło sze niu wy ni ków wy bo rów Prze wod ni czą cy
Zjaz du ogła sza prze rwę ce lem ukon sty tu owa nia się or ga -
nów kra jo wych PZD. Po prze rwie Prze wod ni czą cy Zjaz -
du ogła sza wy ni ki ukon sty tu owa nia się or ga nów kra -
jo wych PZD i udzie la gło su wy bra ne mu Pre ze so wi PZD.

35. Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Zjaz du Prze wod ni -
czą cy Zjaz du od da je głos Pre ze so wi PZD. Pre zes PZD
ogła sza za koń cze nie Zjaz du, po czym Zjazd ule ga roz wią -
za niu i z tą chwi lą wy ga sa ją man da ty de le ga tów wy bra -
nych na Zjazd.

36. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szym re gu la -
mi nem, ani prze pi sa mi związ ko wy mi roz strzy ga Prze -
wod ni czą cy Zjaz du w po ro zu mie niu z Pre zy dium Zjaz du.

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 16 grud nia 2011 r.

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

4. Przewodniczàcy obrad

Na Prze wod ni czą cych IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD zo sta li wy bra ni:
Iza be la Oże gal ska – Pre zes Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD,
Ta de usz Ja rzę bak – Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie.



Obrady

Prezes KR PZD E. Kondracki składa sprawozdanie 
z działalnoÊci Krajowej Rady 

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt 
składa sprawozdanie z pracy komisji  

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk 
składa sprawozdanie z pracy komisji 



Prezydium Zjazdu

Ryszard Kalisz pose∏ SLD

Przewodniczàca Zjadu Izabela O˝egalska

Przewodniczàcy Zjadu Tadeusz Jarz´bak





Konferencja prasowa
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Prze wod ni czą cy Zjaz du
1. Iza be la Oże gal ska – Pre zes OZ Łódz kie go
2. Ta de usz Ja rzę bak – Pre zes OZ w Szcze ci nie

Pre zy dium Zjaz du
1. Eu ge niusz Kon drac ki – Pre zes PZD
2. Ma ria Fojt – Prze wod ni czą ca K. Kom. Re wi zyj nej
3. Ol ga Ochry miuk – Prze wod ni czą ca K. Kom. Roz jem czej
4. Sta ni sław Cho dak – Wi ce pre zes KR, Pre zes OZ w Lu bli nie
5. Win cen ty Ku lik – Wi ce pre zes KR, Pre zes OZ Su dec kie go
6. An to ni Ko strze wa – Wi ce pre zes KR, OZ Ma zo wiec ki
7. Ma rian Pa siń ski – Skarb nik KR, Pre zes OZ w Zie lo nej Gó rze
8. Syl we ster Chę ciń ski – Czło nek Pre zy dium KR, Wi ce pre zes OZ w Po zna niu
9. Je rzy Le śniak – Czło nek Pre zy dium KR, Pre zes OZ Ślą skie go
10. Bar ba ra Ko kot – Pre zes OZ w Byd gosz czy
11. Ja nusz Mosz kow ski – Pre zes OZ we Wro cła wiu
12. Cze sław Smo czyń ski – Pre zes OZ w Gdań sku

1. Sta ni sław Za wad ka Ma zo wiec ki
2. Bar ba ra Ma ko wiec ka Byd goszcz
3. Ur szu la Za su wa El bląg
4. Mi ro sław Za wadz ki Gdańsk
5. Bo że na Zyg mun to wicz Go rzów Wlkp.
6. Ste fan Pera Ko sza lin
7. Jo lan ta Ko zu bal Le gni ca
8. Jan Pro kop Lu blin
9. An na Ko zy ra Ma ło pol ski
10. Zdzi sław Mi cha el Opol ski
11. Edward Ma met Pi ła

5. Prezydium Zjazdu

6. Komisja Mandatowa

7. Komisja Wyborcza

PREZYDIUM
IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW PZD

PROTOKÓŁ ZE ZJAZDU
Bar ba ra Ko rol czuk – OZ we Wro cła wiu

12. Ka zi mierz To toń Pod kar pac ki
13. Woj ciech Fu giel Pod la ski
14. Ma rian Kacz ma rek Po znań
15. Ma rek Adam ski Słupsk
16. Jan Koł tok Su dec ki
17. Kry sty na Urzyk Szcze cin
18. Jan Ja wo rek Ślą ski
19. Wie sła wa Gwa rek Świę to krzy ski
20. Ire na Zdro jew ska To ruń sko -Wło cław ski
21. Ro man Grze gorz War miń sko -Ma zur ski
22. Gra ży na Wa tras Wro cła

1. Win cen ty Ku lik Su dec ki
2. Lech Urbań ski Byd goszcz

3. Zdzi sław Ka miń ski Gdańsk
4. Ry szard No wak Ko sza lin
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5. Jó zef Jan kow ski Le gni ca
6. Edward Tro ja now ski Lu blin
7. An drzej Skup Łódz ki
8. Zo fia Mróz Ma ło pol ski
9. An to ni Ko strze wa Ma zo wiec ki
10. An to ni na Bo roń Opol ski
11. Ewa Za włoc ka Pi ła
12. Jan Lis Pod kar pac ki

13. Sta ni sław Ża ło biń ski Pod la ski
14. Kry sty na Kna pik Po znań
15. Zbi gniew Ba ran Szcze cin
16. Sta ni sław Ste fa niak Ślą ski
17. Jó zef Sta ni szew ski Świę to krzy ski
18. Cze sław Ko zi kow ski To ruń sko - Wło cław ski
19. An drzej Urba niak War miń sko -Ma zur ski
20. Jó zef Smo lis Wro cław

1. Zdzi sław Śli wa Po znań
2. Zbi gniew Ka nia Byd goszcz
3. Bog dan Dą brow ski Gdańsk
4. Ire na Krzy ża now ska Go rzów Wlkp.
5. Je rzy Mar ci niak Ka lisz
6. Bro ni sła wa Sza ful ska Ko sza lin
7. Hen ryk Lem ka Le gni ca
8. Ro mu ald Tar go siń ski Lu blin
9. Je rzy Adam ski Łódz ki
10. An drzej Dycz ko Ma ło pol ski
11. Grze gorz Oracz Ma zo wiec ki

12. Te re sa Strze lec Opol ski
13. Zyg munt Czar ny Pi ła
14. Ja ni na Po rę ba Pod kar pac ki
15. Sta ni sław Sien nic ki Pod la ski
16. Sta ni sław Ko siń ski Słupsk
17. Ro man Kremp ski Szcze cin
18. Zbi gniew Łuń Ślą ski
19. Ro man Ję drze jew ski To ruń sko -Wło cław ski
20. Cze sław Woj sław War miń sko -Ma zur ski
21. Zbi gniew Kna pek Wro cław
22. Jo an na Mi ko łaj czyk Zie lo na Gó ra

8. Komisja Uchwa∏ i Wniosków

9. Komisja Statutowa

1. Ja nusz Mosz kow ski Wro cław
2. Bar ba ra Ko kot Byd goszcz
3. An to ni Da lak El bląg
4. Cze sław Smo czyń ski Gdańsk
5. Zbi gniew Krzy wak Go rzów Wlkp.
6. Ro man Fi li piak Ka lisz
7. Je rzy Anu le wicz Le gni ca
8. Zbi gniew Mar ku szew ski Lu blin
9. Ta de usz Mań ko Łódz ki
10. Ha li na Kmie ciak Ma ło pol ski

11. Gra ży na Fran ke Ma zo wiec ki
12. Ste fan Cho cho ło wicz Opol ski
13. Agniesz ka Sycz Pod kar pac ki
14. Ol ga Ochry miuk Pod la ski
15. Syl we ster Chę ciń ski Po znań
16. Ma ria Klim ków Su dec ki
17. Ka zi mie ra Wa dow ska Szcze cin
18. Mi chał Kraw czyk Ślą ski
19. Hen ryk Ka sprzyc ki To ruń sko - Wło cław ski
20. Je rzy Te luk Zie lo na Gó ra
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Sza now ni De le ga ci, Sza now ni Go ście Zjaz du!
Dzi siaj koń czy my naj bo gat szą w wy da rze nia ka den cję

Związ ku w je go hi sto rii. Koń czy my ją w ro ku Ju bi le uszu
30-le cia PZD. Mi ja ją ce 30 lat to ogrom ny roz wój ogrod -
nic twa dział ko we go. To tak że 22 la ta wal ki o za cho wa nie
ogro dów. W tej wal ce je ste śmy sku tecz ni, bo wal czy ca ły
Zwią zek i wszy scy dział kow cy. Sku tecz nie bro ni my swo -
ich praw, nie za leż no ści i sa mo dziel no ści, bo je ste śmy zin -
te gro wa ni wo kół wspól nych ce lów i w na szych spra wach
mi lion ro dzin mó wi jed nym gło sem.

W mi nio nej ka den cji głów ny wy si łek Związ ku skie ro -
wa ny był na od pie ra nie ata ków na usta wę o ROD, pra wa
dział kow ców i na Zwią zek. Po raz pierw szy od by li śmy
dwa kon gre sy – I Kon gres 14 lip ca 2009 roku w obro nie
ogro dów dział ko wych i na sze go ru chu przed pro jek tem
usta wy po słów PiS. Dwa dni po Kon gre sie Sejm od rzu cił
w pierw szym czy ta niu ten pro jekt. Wów czas wy da wa ło
nam się, że na dej dzie choć chwi la spo ko ju. My li li śmy się.
Na sze suk ce sy w obro nie ogro dów i praw dział kow ców
do pro wa dzi ły do cał ko wi tej zmia ny tak ty ki. Na nas sku -
pi ły swo ją uwa gę naj waż niej sze in sty tu cje Pań stwa, któ -
re nie pod le ga ją oce nie wy bor ców. Pró bo wa no wy ka zać,
że Zwią zek nie na da je się do pro wa dze nia ogro dów, że
usta wa o ROD jest win na nie pra wi dło wo ściom w ogro -
dach. Naj wyż sza Izba Kon tro li, pod po zo rem kon tro li
gmin, fak tycz nie skon tro lo wa ła wy bra ne ogro dy i Zwią -
zek. Ogło szo ne wy ni ki oraz wnio ski z kon tro li by ły szo -
ku ją ce. Zwią zek opra co wał ana li zę ra por tu NIK. Wy ka zał,
że jest on nie rze tel ny, usta le nia są sprzecz ne ze sta nem
fak tycz nym, a wnio ski NIK o po trze bie grun tow nej zmia -
nie usta wy o ROD, są wręcz nie do rzecz ne. Sta no wi sko
Związ ku po dzie li ły dwie ko mi sje sej mo we. 

By ło to tyl ko pre lu dium dal szych wy da rzeń. Oto jesz cze
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich bez pod staw nie za żą dał
zmia ny usta wy. Kie dy to nie po skut ko wa ło, to I Pre zes
Są du Naj wyż sze go naj pierw za skar żył do Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go kil ka ar ty ku łów usta wy o ROD, a po ma so -
wych pro te stach dział kow ców, ca łą usta wę. Do te go
na le ży do dać wnio sek WSA w Bia łym sto ku do Try bu na -
łu w spra wie art. 24 na szej usta wy. Ta sy tu acja, spo tę go -
wa na wy stą pie niem do Try bu na łu Mar szał ka Sej mu 
i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go, któ rzy we wnio skach koń co -
wych stwier dza ją, że na le ży do ko nać grun tow nej zmia ny
pra wa re gu lu ją ce go funk cjo no wa nie ROD, spo wo do wa ła,
że zwo ła ny zo stał II Kon gres PZD, któ ry wy po wie dział
się w tych spra wach oraz przy szło ści ROD.

Sza now ni De le ga ci,
Upły wa ją cą ka den cję zdo mi no wa ła wal ka o za cho wa nie

usta wy, praw dział kow ców oraz ist nie nie ogro dów 
i Związ ku. Zwią zek jed nak re ali zo wał tak że za da nia wy -
ni ka ją ce ze sta tu tu oraz z przy ję te go na VIII Zjeź dzie pro -
gra mu. Przez czte ry la ta pro wa dzi li śmy sze ro ką dzia-
łal ność w wie lu dzie dzi nach, za rów no tych sta łych, jak 
i prze kro jo wych za gad nień zwią za nych z funk cjo no wa -
niem ROD. 

Szcze gól ną uwa gę po świę co no spra wom za go spo da ro -
wa nia i wy ko rzy sty wa nia ROD i dzia łek. Cho dzi głów nie
o bu dow nic two po nadnor ma tyw ne, za miesz ki wa nie i za -
mel do wa nie oraz wy ko rzy sty wa nie dzia łek nie zgod nie 
z ich prze zna cze niem, a tak że przy dział dzia łek oso bom
za miesz ku ją cym od le głe re gio ny kra ju. Prze pro wa dzo no
te ma tycz ne prze glą dy. Kra jo wa Ra da wy da ła uchwa ły 
z kon kret ny mi wy tycz ny mi, któ re są obec nie stop nio wo
wpro wa dza ne w ży cie.

Pro wa dzo na by ła rów nież kon se kwent na po li ty ka in we -
sty cyj na skie ro wa na na uno wo cze śnie nie ogro dów. 
Nie ste ty pla ny po krzy żo wa ły tra gicz ne po wo dzie. Ale 
w ob li czu tej klę ski dział kow cy znów po ka za li swą so li -
dar ność i ze środ ków wpła ca nych na spe cjal ne kon to 
i przy du żym za an ga żo wa niu, tak że fi nan so wym, okrę go -
wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy, moż na by ło w więk szo -
ści przy pad ków od bu do wać znisz czo ne ogro dy.

W wie lu dzie dzi nach Kra jo wa Ra da roz wi nę ła dzia łal -
ność da le ko wy kra cza ją cą po za przy ję te na po przed nim
Zjeź dzie za da nia. By ło też wie le za dań i prac, któ re choć
mniej spek ta ku lar ne, by ły bar dzo waż ne dla ogro dów 
i dział kow ców. Do ta kich spraw na le żą pra ce nad ure gu -
lo wa niem sta nu praw ne go ROD, obro na ogro dów i dział -
kow ców przed rosz cze nia mi, eg ze kwo wa nie praw 
w ra zie li kwi da cji ROD. Spra wy li kwi da cji są do brze ure -
gu lo wa ne w na szej usta wie. Jed nak cią gle są pró by ne go -
wa nia praw dział kow ców. Tak by ło przy ba ta lii o za pi sy
spe cu sta wy dro go wej. Obro ni li śmy swo je pra wa, ale już
wów czas nie któ rzy po li ty cy ujaw ni li swe praw dzi we za -
mia ry, co do dal szych lo sów ogro dów i usta wy o ROD.

Gdy spoj rzy my na mi ja ją cą ka den cję, na to co wy pra co -
wa li śmy, co osią gnę li śmy, mo że my z więk szym opty mi -
zmem pa trzeć na przy szłość ru chu ogrod nic twa dział-
ko we go, bo wiem nie za leż nie od prze ciw no ści lo su po tra -
fi my na wszyst kich szcze blach wy ko ny wać swo je obo -
wiąz ki i za da nia na rzecz dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku.

II. REFERATY

1. Re fe rat spra woz daw czo -pro gra mo wy Pre ze sa PZD 
Eu ge niu sza Kon drac kie go
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Sza now ni De le ga ci!
Oce na mi nio nej ka den cji oraz bie żą cej sy tu acji pro wa -

dzi do wnio sku, że dzia łal ność Związ ku mu si być skie ro -
wa na przede wszyst kim na obro nę usta wy o ROD, ogro-
dów oraz na szej or ga ni za cji. Jest to na sze zo bo wią za nie,
któ re wy ni ka głów nie z 620 tys. pod pi sów zło żo nych
przez pol skich dział kow ców w spra wie za cho wa nia usta -
wy, ale rów nież z dzie sią tek ty się cy ape li, pro te stów i in -
nych wy stą pień dział kow ców. Pol scy dział kow cy nie us-
tan nie da ją wy raz swo im po glą dom i ocze ki wa niom. Żą -
da ją za prze sta nia ata ków na ich pra wa, żą da ją za cho wa nia
usta wy. Zwią zek mu si zro bić wszyst ko, aby speł nić te
ocze ki wa nia. Usta wa to prze cież nic in ne go jak pra wa
dział kow ców oraz ist nie nie oraz przy szłość ogro dów. Dla -
te go bro niąc usta wy, bro ni my war to ści ru chu dział ko we -
go, któ ry od po nad 110 lat słu ży pol skim ro dzi nom,
mia stom oraz ca łym spo łecz no ściom lo kal nym. Nie po -
zwo li my te go znisz czyć!

Nie po zwo li my tak że wmó wić so bie i ca łe mu spo łe -
czeń stwu, że usta wa jest nie kon sty tu cyj na. W ten spo sób
moż na za kwe stio no wać każ dą usta wę i wszyst kie pra wa –
w za leż no ści od za po trze bo wań po li tycz nych. Dla te go
pró bę uchy le nia usta wy i praw dział kow ców – z po mi nię -
ciem dro gi par la men tar nej – po strze ga my ja ko cy nicz ne
dzia ła nie po li tycz ne. Tak pró bu je się po zba wić dział kow -
ców ich za sad ni czych praw, wy pra co wa ne go do rob ku,
wła snej re pre zen ta cji oraz gło su w naj istot niej szych spra -
wach. Dą ży się do po zba wie nia mi lio na ro dzin ich nie -
zby wal nej pod mio to wo ści. I to wszyst ko w imię zgod no ści
z Kon sty tu cją! Zwią zek mu si te mu prze ciw dzia łać!

Ko le żan ki i Ko le dzy, 
Do Pol ski zbli ża się kry zys go spo dar czy. Jak zwy kle

ude rzy on głów nie w naj bied niej szych. Wła dze już za czy -
na ją szu kać do dat ko wych do cho dów. Zwięk szy to de ter -
mi na cję w od bie ra niu zie mi od dział kow ców. Dzia ła nia
prze ciw ko nam za pew ne ule gną przy spie sze niu oraz za -
ostrze niu. 

Zwią zek mu si być na to przy go to wa ny. Ale wła śnie 
w cza sach kry zy su ogro dy i dział ki sta no wią od po wiedź
na bo lącz ki spo łecz ne. Po pyt na dział ki bę dzie rósł, więc
na le ży wyjść te mu na prze ciw i da lej bro nić ty się cy ogro -
dów dla spo łe czeń stwa. Szcze gól nie te raz zie mia mu si
słu żyć lu dziom i ro dzi nom!

Nie wierz my tym, któ rzy żą da ją uchy le nia usta wy 
i obie cu ją no wy, lep szy po rzą dek. Im nie cho dzi o do bro
dział kow ców i roz wój ogro dów. Oni zu peł nie nie zna ją
zna cze nia i za sad funk cjo no wa nia dzia łek, ogro dów i sa -
mo rzą du dział kow ców. Ta ki jest dzi siaj sto su nek wła dzy
do na sze go śro do wi ska. Przy po mi na mi nio ną epo kę, kie -
dy wła dza naj le piej wie dzia ła, cze go pra gnie oby wa tel.
Wła dza za wsze jest mą drzej sza od spo łe czeń stwa. Kto
wy ra ża in ne zda nie, ten jest igno ro wa ny al bo kre owa ny
na za co fa ne go wro ga in te re su pu blicz ne go. Tu praw da 
i ar gu men ty nie ma ją zna cze nia – wszak Try bu nał od ma -

wia Związ ko wi udzia łu w po stę po wa niu, mi mo że staw -
ką są pra wa dział kow ców. Tu nie cho dzi o do bro mi lio na
ro dzin, ale o wy rwa nie te re nów za ję tych przez ty sią ce
ogro dów. Nie waż ne, że te re ny te by ły kie dyś wy sy pi ska -
mi i nie użyt ka mi, że tyl ko dzię ki pra cy i na kła dom dział -
kow ców za mie ni ły się w pięk ne, zie lo ne ogro dy, któ re
słu żą mia stom i spo łecz no ściom. Waż na jest war tość tych
te re nów oraz ko lo sal ne zy ski, ja kie przy nio są. W tym my -
śle niu czło wiek – a zwłasz cza star szy, ubo gi i scho ro wa -
ny – nie przed sta wia żad nej war to ści, sta no wi zbęd ny
ba last. Wszyst ko spro wa dza się do pie nią dza, war tość
mie rzy się we dług po ten cja łu eko no micz ne go. Naj wy raź -
niej dział kow cy nie pa su ją do ta kie go świa ta. Dla nas
praw dzi wa war tość jest w czło wie ku, je go pra cy oraz zie -
mi, któ rą upięk sza dla do bra ogó łu. My ni gdy nie bę dzie -
my po strze gać zie mi ja ko ko lej ne do bro in we sty cyj ne, ale
ja ko dar, ja ko na sze dzie dzic two, za któ re wszy scy je ste -
śmy od po wie dzial ni, któ re ma słu żyć obec nym i przy -
szłym po ko le niom. To jest praw dzi wy sens na szej wal ki!

Usta wa o rodzinnych ogrodach działkowych zo sta ła
zbu do wa na wła śnie na war to ściach ta kich jak Czło wiek,
Ro dzi na, Zie mia i Pra ca. Stąd usta wa po zwa la li kwi do -
wać ogro dy tyl ko pod ce le pu blicz ne. Ale dla nie któ rych
rów nież to jest nie kon sty tu cyj ne. Bo tyl ko nie ogra ni czo -
na i dzi ka li kwi da cji ogro dów bę dzie zgod na z Kon sty tu -
cją. Szo ku ją cym jest, że ta ki jest po gląd I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go. Po co za pew niać te re ny za stęp cze, po co
od szko do wa nia za utra co ną wła sność, po co ogra ni czać
li kwi da cje do ce lów pu blicz nych, kie dy moż na szyb ko 
i dar mo za brać wszyst ko. Trze ba tyl ko uchy lić usta wę 
i zmar gi na li zo wać Zwią zek.

Obec nie za sad ni cze py ta nia brzmią: Ja ka przy szłość
cze ka nasz ruch? Ja ki bę dzie wy rok Try bu na łu? Co zro bi
Sejm z pra wa mi dział kow ców? Dzi siaj trud no od po wie -
dzieć na te py ta nia. Jed nak nie roz pę ta no tej kam pa nii, że -
by za cho wać usta wę w obec nym kształ cie. Po win ni śmy
przy go to wać się na ne ga tyw ny sce na riusz. Gra to czy się 
o ty sią ce hek ta rów grun tów. Na prze szko dzie stoi usta wa
i Zwią zek, więc chce się je usu nąć – po zba wić dział kow -
ców praw, a ich or ga ni za cję spro wa dzić do ro li zwy kłe go
i bez wol ne go sto wa rzy sze nia. Był by to po czą tek koń ca
po nad stu let nie go ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Nie
mo że my na to po zwo lić!

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Re pre zen tu je my mi lion ro dzin, któ re nam za wie rzy ły.

Spo czy wa na nas ogrom na od po wie dzial ność. Dla te go
mu si my pa trzeć w dal, wi dzieć praw dzi we ob li cze tych
dzia łań oraz do strze gać za gro że nie dla na sze go ru chu 
i ogro dów. Nie ma my wyj ścia. Trze ba na dal wal czyć 
o usta wę i pra wa dział kow ców.

Dzi siaj cho dzi o in te re sy każ de go dział kow ca. Ro lą ca -
łe go Związ ku jest uświa do mie nie dział kow com po wa gi
za gro że nia i włą cze nie ich do ak tyw nej obro ny usta wy.
Każ dy ma pra wo i obo wią zek wy ra zić wo bec władz swój
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po gląd co do ata ku na je go pra wa. Każ dy po wi nien wy stą -
pić do Sej mu, Ra dy Mi ni strów, Try bu na łu i Są du Naj wyż -
sze go, aby się wy po wie dzieć o pró bie znisz cze nia ogro-
dów i ru chu dział ko we go. 

W tej trud nej sy tu acji po win ni śmy li czyć przede wszyst -
kim na sie bie. Dla te go mu si my dzia łać ra zem, być zjed no -
cze ni wo kół obro ny usta wy i praw dział kow ców. Mu si to
być wspól ne dzia ła nie or ga nów Związ ku i dział ko wych
ro dzin. Bez te go nie obro ni my na sze go do rob ku i ogro -
dów. Dzia łaj my ra zem! Po każ my, że Po lak nie mu si być
mą dry po szko dzie!

Ogrom ną ro lę ma ją za rzą dy ROD. Po win ny do trzeć do
wszyst kich po słów i uświa do mić im, co dział kow cy my -
ślą o pró bie pod wa że nia usta wy. Trze ba przed sta wić na sze
sta no wi sko i praw dzi we po wo dy ata ko wa nia ogro dów 
i usta wy. Tu ini cja ty wę mu szą wy ka zać tak że okrę go we
za rzą dy, ma ją ce do świad cze nia i moż li wo ści, któ re na le -
ży wy ko rzy stać. War to zde rzyć po glą dy dział kow ców 
i po słów pod czas gru po wych spo tkań z par la men ta rzy sta -
mi, któ rzy mu szą po znać ocze ki wa nia swo ich wy bor ców.
Prze cież to są re pre zen tan ci na ro du, dla te go mu szą wie -
dzieć, co na ród my śli. 

Na le ży wy raź nie po wie dzieć, że w tej wal ce mo że my
li czyć na przy ja zne nam par tie i klu by par la men tar ne oraz
wie lu po słów ze wszyst kich ugru po wań. 

Na le ży le piej roz po wszech niać po glą dy dział kow ców.
Przy no wo cze snych środ kach łącz no ści, zwłasz cza In ter -
ne tu, ła two się ko mu ni ko wać i prze ka zy wać na sze zda nie
na ze wnątrz do me diów i opi nii pu blicz nej. 

Mu si my rów nież być przy go to wa ni na roz strzy gnię cie
Try bu na łu. Po trzeb na bę dzie peł na mo bi li za cja i no we for -
my dzia ła nia wraz z szyb kim do cie ra niem z in for ma cją.
Stąd na le ży roz wi jać środ ki szyb kiej łącz no ści mię dzy
jed nost ka mi PZD. Gdy by zaś po ja wił się pro jekt no wej
usta wy, to Kra jo wa Ra da po win na ta ki do ku ment prze ka -
zać do struk tur Związ ku oraz dział kow ców wraz z ko men -
ta rzem praw nym. W przy pad ku ta kie go pro jek tu wy po-
wie dzieć bę dzie się mu siał naj wyż szy or gan Związ ku,
czy li nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów. Moż li we,
że dział kow cy uzna ją rów nież za ko niecz ne zwo ła nie 
III Kon gre su PZD ja ko więk sze fo rum, mo gą ce za brać
głos w tak do nio słej spra wie. Nie wy klu czo ne, że w ta kiej
sy tu acji ko niecz ne bę dą in ne me to dy wy ra że nia po glą dów
dział kow ców. 

Dla te go ogrom na ro la spo czy wa na Kra jo wej Ra dzie,
któ ra w ostat nich la tach pro wa dzi ła spraw ny mo ni to ring
sy tu acji, wy da wa ła wy so kiej ja ko ści ko men ta rze praw ne,
a tak że ini cjo wa ła oraz kie ro wa ła dzia ła nia mi obron ny mi
na wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj nych. Ja kie bę dą
osta tecz ne skut ki tych wszyst kich dzia łań – trud no dziś
po wie dzieć, zwłasz cza z uwa gi na bez względ ność ata ków
na na sze śro do wi sko. Jed nak mi mo tych ogrom nych prze -
ci wieństw, mu si my da lej wal czyć i bro nić war to ści i do -
rob ku na sze go ru chu, mu si my zro bić wszyst ko, aby 
z czy stym su mie niem móc po wie dzieć, że pod ję li śmy każ -

de moż li we dzia ła nie, aby uchro nić na sze pra wa i ogro dy
dla mi lio na pol skich ro dzin. Tym kie ruj my się w na szych
dzia ła niach!   

Sza now ni De le ga ci,
Pro po nu je my, że by Zjazd zde fi nio wał swo je sta no wi ska

w naj waż niej szych spra wach dla ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce. W szcze gól no ści do ty czą cych obro ny
usta wy i praw dział kow ców oraz okre śle nia pro gra mu dzia -
ła nia dla ca łe go Związ ku na przy szłą ka den cję. 

Zjazd po wi nien się wy po wie dzieć co do obec nej sy tu -
acji Związ ku i ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol -
sce. Naj wyż szy or gan PZD nie mo że mil czeć, gdy pró bu je
się pod wa żyć pod sta wo we pra wa dział kow ców i po sta wić
pod zna kiem za py ta nia dal sze ist nie nie ogro dów. Ro lą
Związ ku – ja ko sa mo rzą du dział kow ców – jest sta nie na
stra ży ich praw. Stąd pro po zy cja osob ne go do ku men tu, w
któ rym Zjazd wy po wie się o ro li i zna cze niu PZD w obro -
nie ogro dów i praw dział kow ców. Nie tyl ko hi sto ria, ale 
i stan obec ny do wo dzą, że ist nie nie sil ne go, ogól no pol -
skie go sa mo rzą du dział kow ców jest wa run kiem ko niecz -
nym dla za cho wa nia ogro dów dla ko lej nych po ko leń. 

Si łą na sze go ru chu jest jed ność. Wspól no ta dział kow -
ców za wsze po tra fi ła się zjed no czyć i sku tecz nie wal czyć
o swo je ogro dy. Dla cze go w świe cie, w któ rym wszy scy
dą żą do in te gra cji, dział kow com czy ni się z te go po wo du
za rzu ty? Dla te go, że roz bi ci i po zba wie ni wła snej re pre -
zen ta cji, nie by li by śmy w sta nie sku tecz nie bro nić swych
ogro dów. Dla te go na le ży za jąć sta no wi sko na te mat zna -
cze nia, ja ką ma jed ność ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. 

Zwią zek oraz usta wa o ROD są nie zbęd ne dla za cho -
wa nia ogro dów. Ze bra ne w ogro dach 235 tys. pod pi sów
pod pro jek tem usta wy, a póź niej 620 tys. w jej obro nie,
świad czy, że cie szy się ona po wszech nym uzna niem
dział kow ców. Roz wią za nia w niej przy ję te są opty mal -
ne. Nie rób my so bie złu dzeń, lep szej usta wy dział kow cy
ni gdy nie do sta ną. Bez usta wy więk szość z nas bę dzie
mu sia ła opu ścić swo je dział ki. Dla te go Zjazd po wi nien
wy po wie dzieć się o zna cze niu usta wy dla ist nie nia i przy -
szło ści ogro dów.

W pa mię ci wszyst kich za pi sa ły się I i II Kon gres PZD.
Ol brzy mie zgro ma dze nia – w któ rych udział wzię ło łącz nie
bli sko 8000 uczest ni ków – re pre zen tu ją cych ogro dy z każ -
de go za kąt ka Pol ski, do wio dły po ten cja łu na sze go ru chu.
Zjazd, ja ko naj wyż szy or gan Związ ku, po wi nien po twier -
dzić do ro bek i zna cze nie obu kon gre sów. Zjazd wi nien tak -
że zwró cić się z ape lem do dział kow ców o ma so wy udział
w obro nie usta wy. Nie ule ga wąt pli wo ści, iż wy da rze nia,
ja kie bę dą mia ły miej sce w naj bliż szym cza sie, w szcze gól -
no ści roz pra wa przed Try bu na łem, mo gą rzu to wać na przy -
szłość ogro dów w Pol sce. Dział kow cy nie po win ni więc
bier nie cze kać na de cy zje, któ re in ni im na rzu cą.

Ko niecz ne jest też sfor mu ło wa nie ja snej pro po zy cji, ja -
ką ma ją ogro dy dla pol skie go spo łe czeń stwa i miast.
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Ogro dy to nie tyl ko miej sca upraw ogrod ni czych i wy po -
czyn ku, ale rów nież te re ny zie lo ne i miej sca bu do wa nia
wię zi spo łecz nych – to do sko na łe re me dium na bo lącz ki
współ cze sne go świa ta. Mu si my też pro mo wać i roz wi jać
eko lo gicz ne aspek ty ogro dów. O tym po win ni śmy się wy -
po wie dzieć w sta no wi sku do ty czą cym przy szło ści ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w Pol sce. 

Wy ko rzy sta nie po ten cja łu ogro dów wy ma ga otwar cia
się na no we śro do wi ska – or ga ni za cje po za rzą do we,
ośrod ki edu ka cyj ne i wy cho waw cze. Waż ne jest tak że po -
głę bie nie współ pra cy z wła dza mi pań stwo wy mi i sa mo -
rzą do wy mi. Stąd pro po zy cja przy ję cia przez Zjazd ofi c-
jal nych do ku men tów do ty czą cych współ pra cy z sa mo rzą -
da mi oraz z wła dza mi pań stwo wy mi i par la men tem. 

Na le ży tak że pod kre ślić, iż so lą Związ ku są dzie siąt ki
ty się cy spo łecz nych dzia ła czy w ogro dach. Ich co dzien ny
wy si łek ma fun da men tal ne zna cze nie. To dzię ki nim za -
spo ka ja ne są po trze by dział kow ców i re ali zo wa na funk cja
spo łecz na ogro dów. Dla te go Zjazd po wi nien wy po wie -
dzieć się w spra wie ro li i zna cze nia or ga nów ogro do wych
dla funk cjo no wa nia i roz wo ju rodzinnych ogrodów dział-
kowych – uka zu jąc zna cze nie sa mo rzą du na szcze blu
ogro do wym i wska zu jąc za sa dy, ja kie w je go dzia ła niu
ma ją mieć pod sta wo we zna cze nie.

Sza now ni Pań stwo, 
Dro gie Ko le żan ki i Ko le dzy! 
Za da niem Zjaz du jest rów nież wska za nie kie run ków, 

w któ rych po wi nien iść ca ły ruch ogrod nic twa dział ko we -
go w Pol sce. Słu ży te mu pro gram dzia ła nia Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. 

Jed nym z naj istot niej szy za dań w nad cho dzą cej ka den -
cji wi nien być roz wój or ga ni za cji. Trze ba wy ko rzy stać
moż li wo ści, ja kie da je sta tut PZD i do pro wa dzić do te go,
aby obo je mał żon ko wie w ca łym Związ ku by li człon ka mi
PZD. Ideą Związ ku win no być otwar cie na spo łe czeń stwo,
a więc w dal szej per spek ty wie na le ży umoż li wić przy na -
leż ność do Związ ku tak że in nym oso bom. Ko niecz ne jest
pro mo wa nie ta kich form, któ re umoż li wią spo łecz no -
ściom ko rzy sta nie z ogro dów.

Więk szy na cisk na le ży po ło żyć na szko le nia. Szcze gól -
ne zna cze nie ma szko le nie kan dy da tów na dział kow ców,
gdyż od te go, jak ro zu mie ją funk cję i ro lę dział ki i ogro -
du za le ży ich po dej ście do obo wią zu ją cych w na szych
ogro dach za sad. Na to miast szko le nie człon ków or ga nów
ogro do wych ma ogrom ne zna cze nie dla wła ści we go za -
rzą dza nia ogro dem, co wy ma ga wie dzy w róż nych dzie -
dzi nach. Waż nym za da niem win no być tak że szko le nie
ak ty wu pio nu re wi zyj ne go i roz jem cze go. W tym za kre sie
ogrom ną ro lę ma ją do speł nie nia Kra jo wa Ko mi sja Re wi -
zyj na i Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza, bo to pod ich kie run -
kiem win no od by wać się to szko le nie.

Nie zmier nie waż ne jest kon ty nu owa nie dzia łań za po -
bie ga ją cych nie pra wi dło wo ściom w za go spo da ro wa niu 
i ko rzy sta niu z dzia łek. Do ty czy to za miesz ki wa nia na

dział kach, bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, a tak że
wy ko rzy sty wa nia dzia łek nie zgod nie z ich funk cją. Na le -
ży w tym za kre sie do ko nać prze glą du ogro dów i dzia łek.
Po zwo li to zdia gno zo wać sy tu ację i przy stą pić do sku tecz -
ne go przy wra ca nia po rząd ku praw ne go.

Mu si my do strzec pro blem wol nych dzia łek i te re nów.
Ko niecz ne są dzia ła nia w ce lu ich za go spo da ro wa nia al -
bo zwró ce nia, gdyż źle wpły wa ją na wi ze ru nek Związ ku.
Są to prze waż nie te re ny za nie dba ne, przy spa rza ją ce kło -
po tów za rzą dom i dział kow com. Wol ne dział ki to brak od -
po wied nie go roz pro pa go wa nia w miej sco wym spo łe -
czeń stwie ist nie ją cych tam ogro dów. 

Pro mo cja ogro dów i Związ ku win na być sta łym ele men -
tem dzia łal no ści struk tur Związ ku. Ma my się czym po -
chwa lić, ma my pięk ne tra dy cje i bo ga te do świad cze nie.
Jak że ubo gie by ło by ży cie mi lio na ro dzin bez dział ki 
i ogro du, w któ rym spę dza ją ogrom ną część swe go ży cia.
Dla te go każ da jed nost ka Związ ku win na wy pra co wać
wła sne me to dy pro mo cji do sto so wa ne do miej sco wych
wa run ków i po trzeb.

Skar gi dział kow ców są wy ra zem de mo kra cji w Związ -
ku i na le ży je trak to wać po waż nie na każ dym szcze blu
Związ ku. Pro ble my zgła sza ne przez dział kow ców na le ży
roz wią zy wać, a nie prze mil czać. Je ste śmy Związ kiem
dział kow ców i to dział kow cy są pod mio tem dzia ła nia
wszyst kich struk tur.

Ca ła dzia łal ność Związ ku jest opar ta o środ ki po cho dzą -
ce ze skła dek. Utrzy mu ją się z nich wszyst kie in stan cje
Związ ku. W ogro dach na funk cjo no wa nie ROD w ca ło ści
prze zna czo na jest opla ta na rzecz ogro du uchwa lo na przez
wal ne ze bra nie. Zwią zek pro wa dzi bar dzo oszczęd ną 
i roz sąd ną go spo dar kę fi nan so wą. Obec ny kry zys zo bo -
wią zu je nas do jesz cze bar dzie ra cjo nal nej go spo dar ki po -
sia da ny mi środ ka mi.

Wie le na szych ogro dów z ra cji swe go po ło że nia czer pie
do dat ko we ko rzy ści. Pro blem ten jest bar dzo trud ny. Dla te -
go wy ma ga po waż ne go po trak to wa nia pod wzglę dem
praw nym i eko no micz nym przez Kra jo wą Ra dę i okrę go -
we za rzą dy ze wzglę du na od po wie dzial ność, ja ka cią ży na
Związ ku z te go po wo du. Na le ży się za sta no wić, czy szcze -
gól ne po ło że nie ogro du nie po win no rów nież pro wa dzić do
so li da ry zmu z in ny mi ogro da mi dział ko wy mi.

Szcze gól ną opie ką or ga nów Związ ku na le ży ob jąć Spo -
łecz ną Służ bę In struk tor ską i in struk to rów eta to wych 
w okrę gach po przez sta łe pod no sze nie ich wie dzy, a tak -
że wy po sa ża nie w ak tu al ną li te ra tu rę i sprzęt umoż li wia -
ją cy pro wa dze nie po ka zów i szko leń w spo sób no wo -
cze sny.

Szcze gól nie po zy tyw ną ro lę speł nia Fun dusz Oświa to -
wy w za kre sie sze rze nia oświa ty i funk cjo no wa nie SSI
oraz in struk to rów eta to wych. Ko niecz ne jest więk sze ko -
rzy sta nie z te go Fun du szu w ROD i okrę gach na oświa tę,
li te ra tu rę, na za kup po mo cy dla in struk to rów oraz wy po -
sa ża nie w no wo cze sne urzą dze nia do pro wa dze nia szko -
leń i po ka zów.
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Mi nio na ka den cja cha rak te ry zo wa ła się in ten syw ną
dzia łal no ścią praw ną, szcze gól nie na po zio mie Kra jo wej
Ra dy. Jest ona waż na dla przy szło ści ROD i kształ to wa -
nia pra wa w Związ ku. Dla te go na le ży ją roz wi jać i do sko -
na lić, gdyż za po trze bo wa nie na tą dzia łal ność jest
ogrom ne, a bę dzie jesz cze więk sze.

Kra jo wa Ra da pro wa dzi in ten syw ne pra ce w re gu lo wa -
niu sta nów praw nych grun tów ROD. W tej ka den cji win -
ny w tej pra cy in ten syw nie uczest ni czyć wszyst kie okrę gi
i ogro dy. Stan praw ny grun tów za pi sa nych w księ gach
wie czy stych, pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
jest gwa ran tem bez pie czeń stwa praw dział kow ców. Skut -
ki bra ku za bez pie cze nia praw ne go do ty czą rosz czeń, któ -
re na dzień dzi siej szy obej mu ją 1100 hek ta rów i oko ło 
25 000 dział kow ców. Dla te go pra ce nad ure gu lo wa niem
sta nu praw ne go win ny być w Związ ku kon ty nu owa ne 
i in ten sy fi ko wa ne. 

Je ste śmy człon ka mi Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro -
dów Dział ko wych i Ro dzin nych. Je ste śmy li czą cym się
part ne rem we współ pra cy mię dzy na ro do wej, gdyż obok
Niem ców je ste śmy naj licz niej szym Związ kiem w Eu ro -
pie. Na pew no je ste śmy Związ kiem naj bar dziej do świad -
czo nym i ak tyw nym w obro nie ogro dów i dział kow ców.
Tę współ pra cę na le ży kon ty nu ować, a na wet roz wi jać
uzy sku jąc part ne rów do współ pra cy bi la te ral nej.

Szcze gól nym za da niem Związ ku, zwłasz cza Kra jo wej
Ra dy, bę dzie po li ty ka me dial na Związ ku. Te mu po wi nien
słu żyć przede wszyst kim in ter net. Obec nie opra co wy wa -
ne są dwie no we stro ny – in for ma cyj na i edu ka cyj na na
po zio mie ogrod nic twa. Du żą wa gę przy wią zu je my do
stron okrę go wych za rzą dów. Je ste śmy w sta nie udzie lić
po mo cy w tej spra wie. Na le ży tak że pro mo wać stro ny
ogro dów. Te stro ny mu szą być na bie żą co ak tu ali zo wa ne
o wy da rze nia i in for ma cje do ty czą ce da nej jed nost ki, 
a tak że ca łe go Związ ku. Te stro ny mu szą być ak tyw ne,
tyl ko wte dy speł nią swą ro lę.

Uwa ża my, że do brą ro lę speł nia Biu le tyn In for ma cyj ny
wy da wa ny przez Kra jo wą Ra dę. Na le ży kon ty nu ować
wy pra co wa ny kie ru nek, gdyż jest to wy daw nic two do cie -
ra ją ce re gu lar nie do wszyst kich ROD z peł ną wie dzą 
o pra cy or ga nów kra jo wych, po dej mo wa nych uchwa łach,
a tak że za wie ra cen ne po ra dy or ga ni za cyj ne i praw ne po -
trzeb ne do funk cjo no wa nia ogro dów. 

Kra jo wa Ra da wy da je rów nież Biu le tyn Spe cjal ny, za -
wie ra ją cy wszyst kie sta no wi ska i li sty struk tur i dział kow -
ców w spra wach obro ny usta wy i Związ ku. Jest to je dy ny
spo sób, po za in ter ne tem, na upo wszech nie nie po glą dów
dział kow ców w naj waż niej szych spra wach. Moż li we, że
trze ba bę dzie wpro wa dzić no we for my upo wszech nia nia
tych po glą dów.

Uwa ża my, że do tych cza so we dzia ła nia w upo wszech -
nia niu wie dzy w po sta ci wy da ne go Zbio ru Praw, czy za -
pre zen to wa ne go dzi siaj Po rad ni ka Pre ze sa, są bar dzo
po ży tecz ne i spo ty ka ją się z do brym przy ję ciem w ROD,
a tak że są ocze ki wa ne, ja ko po moc w wy peł nia niu obo -

wiąz ków sta tu to wych. Dla te go na le ży te for my kon ty nu -
ować i roz wi jać.

Waż nym za da niem jest no wo cze sne, na mia rę XXI wie -
ku, za go spo da ro wa nie ogro dów. Win ni śmy po sta wić to
za da nie przed ca łym Związ kiem. Ogro dy mu szą stać się
no wo cze sne, bo prze gra ją, za pad ną się w ma ra zmie i za -
co fa niu. Mu si my spro stać wy ma ga niom spo łecz nym, aby
na sze ogro dy by ły atrak cyj ne oraz funk cjo nal ne. Ko niecz -
ne jest wy kre owa nie spój nej po li ty ki in we sty cyj nej słu żą -
cej mo der ni za cji ROD po przez bu do wę no wo cze snej 
i funk cjo nal nej in fra struk tu ry na mia rę współ cze snych po -
trzeb i ocze ki wań dział kow ców dzi siaj i ju tro.

Pro po zy cje pro gra mu Związ ku na ka den cję są bar dzo
sze ro kie. Jak uczy do świad cze nie po tra fi my spro stać naj -
trud niej szym na wet za da niom, dla te go głę bo ko wie rzę, że
zre ali zu je my za pro po no wa ny pro gram i na na stęp ny Zjazd
przyj dzie my z dum nie pod nie sio ną gło wą. Na le ży tak że
ocze ki wać, że ży cie przy nie sie wie le pro ble mów do roz -
wią za nia, któ rych w pro gra mie nie ma, ale nie wszyst ko
moż na prze wi dzieć.

Ko le żan ki i Ko le dzy!
Gdy w 2007 r. pod czas ostat nie go Zjaz du pla no wa li -

śmy ka den cję, peł ni na dziei po otrzy ma niu no wej usta -
wy o ROD, li czy li śmy na sta bi li za cję, któ ra po zwo li
sku pić się na pra cy na rzecz dział kow ców. Tym cza sem
przy szło nam zno wu wal czyć o prze trwa nie ogro dów. Te -
raz mo że być po dob nie. Na dal nie bra ku je wpły wo wych
po li ty ków go to wych po świę cić do bro mi lio na dział ko -
wych ro dzin dla po zy ska nia przy chyl no ści śro do wisk,
ma rzą cych o wy rzu ce niu dział kow ców z ogro dów i ko -
mer cja li za cji ich te re nów. 

Mi mo to wie rzę, że – tak jak do tych czas – uda się nam
obro nić pra wa dzia łow ców i ogro dy. Wia ry tej do da ją mi
wła śnie cięż kie do świad cze nia z mi nio nych lat. Wie lu już
my śla ło, że nas po ko na li, ale za wsze wy cho dzi li śmy 
z opre sji zwy cię sko. Bo mi lion lu dzi zjed no czo nych wo -
kół słusz nej idei jest zdol nych po ko nać wszel kie prze ciw -
no ści. Dla te go jesz cze raz pra gnę po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy za an ga żo wa li się w wal kę o pra wa dział kow -
ców – licz nym par la men ta rzy stom i sa mo rzą dow com,
dzia ła czom or ga ni za cji spo łecz nych i dzien ni ka rzom przy -
ja znym ogro dom. Osob ne sło wa po dzię ko wa nia prze sy -
łam do eu ro pej skich dział kow ców, któ rzy wspie ra li nas
li sta mi po par cia i so li dar no ści po przez Mię dzy na ro do we
Biu ro w Luk sem bur gu, a nie któ rzy z nich by li go ść mi 
II Kon gre su PZD. 

Naj więk sze po dzię ko wa nia skła dam dzia ła czom z ogro -
dów, okrę gów i sze re go wym dział kow com. Bez ich pra cy,
za an ga żo wa nia i wspar cia sta rań Związ ku, nasz suk ces
był by nie moż li wy. Ich po sta wa jest naj lep szym do wo dem,
że do pol skich dział kow ców ma się ni jak po wie dze nie 
– „Po lak mą dry po szko dzie”. Pol ski ruch ogrod nic twa
dział ko we go, któ ry po tra fił się zjed no czyć i obro nić swo -
je pra wa, za prze czył te mu sta re mu lu do we mu przy sło wiu.



16

Bo na sza mą drość jest rów nie sta ra. Już w 1936 r. jed ną 
z re guł z de ka lo gu dział kow ca opra co wa nym przez pro to -
pla stów na sze go Związ ku,  by ło – „Pa mię taj, że w łącz no -
ści si ła”. By li śmy, je ste śmy i bę dzie my wier ni tra dy cji
na szych po przed ni ków, bo wie my, że gdy je ste śmy ra zem

to nic, ani nikt nas nie po ko na. Ta wie dza po zwa la nam 
z na dzie ją pa trzeć w przy szłość. 

Pa nie i Pa no wie De le ga ci!
Po wsze cza sy nich ży je Zie lo na Rzecz po spo li ta! 

Sza now ny Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku 
Dział kow ców! 
Sza now ne Pre zy dium Zjaz du! Sza now ni go ście!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców wy bra na na ostat nim Kra jo wym Zjeź dzie De le -
ga tów, spra woz da nie ze swo jej dzia łal no ści w la tach
2007–2011 przed ło ży ła de le ga tom na dzi siej szy Zjazd.
Spra woz da nie to za twier dzo ne na po sie dze niu w dniu 
14 li sto pa da 2011 ro ku za wie ra wszyst kie kie run ki dzia łal -
no ści Ko mi sji zgod ne z Usta wą o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku i Sta tu tem PZD.

W okre sie ka den cji Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD
od by ła 11 sta tu to wych po sie dzeń w peł nym skła dzie oraz
10 po sie dzeń w nie peł nym skła dzie oso bo wym w cza sie,
któ rych do ko ny wa no omó wie nia wy ni ków wy ko na nych
kon tro li w Kra jo wej Ra dzie PZD, Okrę go wych Za rzą dach
PZD, Okrę go wych Ko mi sjach Re wi zyj nych PZD i Ro -
dzin nych Ogro dach Dział ko wych. Oma wia no tak że za -
gad nie nia zwią za ne z wy ko ny wa niem kon tro li przez
człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD i wy ni ka ją -
cych z nich obo wiąz ków.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w prak tycz ny spo sób
współ pra co wa ła z Okrę go wy mi Ko mi sjach Re wi zyj ny mi
PZD, od by wa jąc w okre sie ka den cji 4 na ra dy wspól ne
człon ków Ko mi sji z Prze wod ni czą cy mi Okrę go wych Ko -
mi sji Re wi zyj nych PZD lub z udzia łem upo waż nio nych
przed sta wi cie li tych Ko mi sji.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w swo jej dzia łal no -
ści kie ro wa ła się za sa da mi za war ty mi w prze pi sach związ -
ko wych oraz pro gra mem dzia łal no ści Związ ku uchwa-
lo nym przez VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

Pod sta wo wym za da niem Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
– or ga nu nie za leż ne go i sa mo rząd ne go Związ ku zgod nie
z wy mo ga mi Sta tu tu PZD i Uchwa łą VIII Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów by ła dzia łal ność kon tro l na, spra wo wa -
na nad dzia łal no ścią sta tu to wą i fi nan so wą Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

W okre sie ka den cji Ko mi sja pra co wa ła w opar ciu 
o uchwa lo ne swo je pla ny pra cy, któ re obej mo wa ły zgod -
nie ze Sta tu tem PZD do ko ny wa nie kon tro li w Kra jo wej
Ra dzie PZD, Okrę go wych Za rzą dach PZD i Okrę go wych
Ko mi sjach Re wi zyj nych PZD.

Prze pro wa dza li śmy kon tro le w or ga nach ogro do wych 
i okrę go wych na wnio ski Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
oraz w wy ni ku wpły wa ją cych do Kra jo wej Ko mi sji skarg
od człon ków Związ ku na nie pra wi dło wo ści w za rzą dza niu
Ogro da mi oraz na po dej mo wa ne dzia ła nia nie zgod ne 
z prze pi sa mi związ ko wy mi i usta wą o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych przez or ga ny za rzą dza ją ce ogro da mi
oraz or ga ny kon tro le.

Prze pro wa dza li śmy rów nież kon tro le na proś bę or ga -
nów ze wnętrz nych ta kich jak Urzę dy Skar bo we, Urząd
Kon tro li Skar bo wej oraz Po li cji. 

Kra jo wa Ko mi sja w mi ja ją cej ka den cji prze pro wa dzi ła
66 kon tro li z te go: 18 w Kra jo wej Ra dzie PZD, 18 w Okrę-
go wych Za rzą dach PZD, 16 w Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych oraz z ty tu łu peł ne go nad zo ru w 14 Okrę -
go wych i Ogro do wych Ko mi sjach Re wi zyj nych.

Wie le kon tro li do ty czą cych szcze gól nie ba da nia skarg
wpły wa ją cych do Kra jo wej Ko mi sji prze ka za li śmy, zgod -
nie z po sia da ny mi kom pe ten cja mi, do roz po zna nia przez
Okrę go we Ko mi sje Re wi zyj ne PZD, któ re z na le ży tą sta -
ran no ścią je wy ko ny wa ły.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że gros 
z tych skarg ni gdy nie po win na tra fić do or ga nów kra jo -
wych, gdy by sta tu to we or ga ny ROD i Okrę gów w po rę
od po wied nio na nie re ago wa ły i od po wia da ły skar żą cym
się bez zbęd nej zwło ki.

Stwier dza my, że spo sób i ter mi no wość roz pa try wa nia
skarg win na ulec na tych mia sto wej zmia nie w re ago wa niu
na zgła sza ne pro ble my, a w przy pad kach dal sze go lek ce -
wa że nia w roz pa try wa niu skarg ko niecz nym sta je się pod -
ję cie dzia łań sta tu to wych w sto sun ku do osób od po wie -
dzial nych za tą pro ble ma ty kę.

Sza now ni De le ga ci!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na stwier dza, że Kra jo wa Ra -

da PZD w ka den cji 2007–2011 dzia łal ność fi nan so wą pro -
wa dzi ła zgod nie z prze pi sa mi za war ty mi w Usta wie o Ro-
dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 8 lip ca 2005 ro ku, Sta -
tu cie Polskiego Związku Działkowców, Za kła do wym Pla -
nie Kont PZD, uchwa ła mi pro gra mo wy mi Kra jo wej Ra dy
Polskiego Związku Działkowców oraz prze pi sa mi po -
wszech nie obo wią zu ją cy mi.

2. Re fe rat spra woz daw czy Prze wod ni czà cej Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
Ma rii Fojt
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Zgod nie z prze pi sa mi Sta tu tu PZD pre li mi na rze oraz
spra woz da nia fi nan so we Kra jo wej Ra dy oraz Związ ku
każ de go ro ku ka den cji pod le ga ły ba da niu przez Kra jo wą
Ko mi sję Re wi zyj ną PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że pla ny
pra cy i pre li mi na rze fi nan so we za bez pie cza ją ce środ ki na
re ali za cję za dań za twier dza ne, zgod nie z § 150 ust. 2 
pkt 6 Sta tu tu PZD, by ły pod sta wą do uru cha mia nia środ -
ków fi nan so wych w każ dym ro ku ka den cji.

Sy tu acja fi nan so wa Kra jo wej Ra dy PZD w okre sie mi -
ja ją cej ka den cji zo sta ła szcze gó ło wo przed sta wio na 
w spra woz da niu przed ło żo nym Zjaz do wi przez Kra jo wą
Ra dę PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w trak cie do ko ny wa -
nych kon tro li nie stwier dzi ła po no sze nia nie uza sad nio -
nych kosz tów.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na stwier dza, że Kra jo wa Ra -
da PZD środ ki fi nan so we prze zna czo ne na dzia łal ność sta -
tu to wą wy dat ko wa ła oszczęd nie prze zna cza jąc je na
za da nia przy ję te w pla nach pra cy. Głów ne wy dat ki zwią -
za ne z tą dzia łal no ścią zwią za ne by ły z or ga ni zo wa niem 
i od by wa niem po sie dzeń Kra jo wej Ra dy i jej Pre zy dium,
Kra jo wych Ko mi sji Sta tu to wych, or ga ni za cją szko leń 
i na rad in struk ta żo wo szko le nio wych. Ze środ ków sta tu -
to wych fi nan so wa na by ła tak że dzia łal ność kon kur so wa
dla ogro dów i in dy wi du al nych dzia łek oraz wy da wa ne
bar dzo po trzeb ne do pra cy Za rzą dom ogro dów i Okrę go -
wym Za rzą dom ma te ria ły szko le nio we, wy tycz ne, biu le -
tyn PZD, in for ma tor dział kow ca do ta blic ogro do wych,
ulot ki i bro szu ry. 

Ze środ ków sta tu to wych fi nan so wa no rów nież kosz ty
funk cjo no wa nia Biu ra Kra jo wej Ra dy PZD oraz kosz ty
zwią za ne z ko mu ni ko wa niem się z ro dzin ny mi ogro da mi
dział ko wy mi, ak ty wem Związ ku i Kra jo wych Ko mi sji
Sta tu to wych. Kra jo wa Ra da PZD ze środ ków bu dże to -
wych udzie la ła do ta cje dla ogro dów i Okrę go wych Za rzą -
dów PZD oraz do ko ny wa ła od pi sów na Fun du sze ce lo we.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na stwier dza, że osią gnię te
wy ni ki fi nan so we po zwo li ły Kra jo wej Ra dzie PZD na
prze ka za nie w la tach 2007–2011 do ta cji:

• z Fun du szu Roz wo ju na in we sty cje i re mon ty w ROD
w kwo cie 1.419.924,00 zło tych dla 298 Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych z 24 Okrę go wych Za rzą dów PZD, 

• z bu dże tu Kra jo wej Ra dy PZD na in we sty cje i re mon -
ty w kwo cie 734.401,00 zło tych dla 161 Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych z 21 Okrę go wych Za rzą dów PZD, 

• z utwo rzo ne go Uchwa łą Pre zy dium KR PZD w 2010 r.
kon ta „Po wódź – 2010” udzie lo no do ta cji dla 170 Ro dzin -
nych Ogro dów Dział ko wych do tknię tych po wo dzią z 14
Okrę go wych Za rzą dów PZD w kwo cie 1.810.326,00 zło -
tych.

Po nad to Kra jo wa Ra da PZD z Fun du szu Roz wo ju
ROD, bu dże tu i Fun du szu Obro ny ROD udzie li ła do ta cji
na kwo tę 725.701,43 zło te dla 15 Okrę go wych Za rzą dów
Polskiego Związku Działkowców.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że Kra jo -
wa Ra da PZD wy cho dząc na prze ciw po trze bom dział -
kow ców i ich sa mo rzą dom, w okre sie mi ja ją cej ka den cji,
stwo rzy ła sze reg istot nych ak tów praw nych ma ją cych na
ce lu po moc w po pra wie i uno wo cze śnia niu sta nu za go -
spo da ro wa nia ROD, usu wa niu skut ków po wo dzi i wy stę -
pu ją cych rosz czeń do grun tów. 

Nasz Zwią zek od wie lu lat jest je dy nym pod mio tem
wal czą cym w obro nie in te re sów dział kow ców i ogro dów
we wszyst kich spra wach rosz cze nio wych, pro wa dząc set -
ki po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych w wy ni ku
zgła sza nych żą dań by łych wła ści cie li lub ich spad ko bier -
ców żą da ją cych za pła ty wie lo mi lio no wych od szko do wań
za bez u mow ne ko rzy sta nie z te re nu użyt ko wa ne go przez
ogro dy. Rosz cze nia te prze kra cza ją moż li wo ści fi nan so -
we po szcze gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych Polskiego
Związku Działkowców i w związ ku z tym Kra jo wa Ko mi -
sja Re wi zyj na uzna ła de cy zję Kra jo wej Ra dy Polskiego
Związku Działkowców o po wo ła niu Fun du szu Obro ny
ROD i kon ta ban ko we go „Po wódź 2010” za za sad ne i nie -
zbęd ne.

Od 2002 ro ku w Związ ku funk cjo nu je Fun dusz Sa mo -
po mo co wy PZD ad re so wa ny do Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych re ali zu ją cych in we sty cje lub pro wa dzą cych
mo der ni za cje ist nie ją cej in fra struk tu ry. 

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Polskiego Związku Dział-
kowców stwier dza, że wszyst kie Ogro dy, któ re otrzy ma -
ły po życz ki spła ca ją je zgod nie z har mo no gra mem spłat 
i Fun dusz ten speł nia swo je za da nie.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD uzna je wszyst kie
funk cjo nu ją ce w Związ ku Fun du sze ce lo we za za sad ne,
bo wiem speł nia ją one bar dzo do brze swo ją ro lę. Ich po -
wo ła nie przez Kra jo wą Ra dę PZD uzna je my za de cy zje
traf ne i nie zbęd ne dla funk cjo no wa nia Ogro dów i wy peł -
nia nia obo wiąz ków usta wo wych.

Fun dusz Roz wo ju ROD i Fun dusz Oświa to wy był w ka -
den cji fi nan so wa ny rów nież ze środ ków uzy ska nych 
z Wy daw nic twa „dział ko wiec” z ty tu łu dy wi den dy.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na za uwa ża, że wo bec wy stę -
po wa nia fak tycz ne go bra ku udzie la nia po mo cy przez or ga -
ny sa mo rzą du te ry to rial ne go ist nie nie Fun du szy ce lo wych
jest prak tycz nie je dy nym wspar ciem dział kow ców i ich sa -
mo rzą dów przy re ali za cji in we sty cji i re mon tów.

Pre li mi na rze, spra woz da nia fi nan so we oraz bi lan se Fun -
du szy ce lo wych każ de go ro ku pod le ga ły kon tro li wy ko ny -
wa nej przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną PZD.

Sza now ni De le ga ci!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w opar ciu o prze pro -

wa dzo ne kon tro le, ich wy ni ki oraz do ko na ne ana li zy
stwier dza, że ustę pu ją ca Kra jo wa Ra da PZD zre ali zo wa -
ła wszyst kie za da nia wy ni ka ją ce z pro gra mu dzia ła nia
uchwa lo ne go przez VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD w swej co rocz nej
dzia łal no ści od no si ła się rów nież do uchwa la nych przez
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Kra jo wą Ra dę PZD pla nów pra cy oraz do ko ny wa ła oce -
ny ich wy ko na nia.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców stwier dza, że czte ry la ta mi ja ją cej ka den cji by ły
naj trud niej szy mi i wy jąt ko wy mi w dzia łal no ści Związ ku,
gdyż ni gdy w hi sto rii Związ ku nie by li śmy ata ko wa ni
przez naj waż niej sze Or ga ny Pań stwa.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na stwier dza, że człon ko wie
Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Działkowców i jej Pre -
zy dium god nie i z de ter mi na cją wy peł nia li swo je obo -
wiąz ki sta tu to we w obro nie praw na by tych dział kow ców,
Ogro dów, Związ ku i Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach
Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku. 

Po nad to, Kra jo wa Ra da PZD i jej Pre zy dium wspie ra ni
przez sze ro kie rze sze człon ków Związ ku i dzia ła czy
wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych Związ ku, wy ko na -
ła ogrom ną pra cę na rzecz obro ny Usta wy o Ro dzin nych
Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku i praw
na by tych dział kow ców a prze ciw ko za ma chom na dal sze
ist nie nie ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Polskiego Związku Dział-
kowców uwa ża za za sad ne i ko niecz ne uzna nie, że utrzy -
ma nie jed no ści związ ko wej w wal ce o ochro nę na szych
praw gwa ran to wa nych Kon sty tu cją RP i Usta wą o ROD 
z 2005 ro ku win no być jed nym z prio ry te tów dzia łań po -
dej mo wa nych w na stęp nej ka den cji. 

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD stwier dza, że naj -
więk sze zdo by cze na sze go Związ ku, zwłasz cza w ostat -
niej bar dzo trud nej ka den cji, nie by ły by moż li we bez
udzia łu w na szych sze re gach wie lu od da nych dział kow -
ców i dzia ła czy Związ ku z Pre ze sem Eu ge niu szem Kon -
drac ki na cze le, któ rym ogro dy dział ko we i ruch ogrod-
nic twa dział ko we go nie jest obo jęt ny. 

Pa na Pa nie Pre ze sie ogrom ne od da nie idei ro dzin ne go
ogrod nic twa dział ko we go, mą dre kie ro wa nie, umie jęt ność

wy czu wa nia za gro żeń i po dej mo wa nie traf nych de cy zji
skut ko wa ło i na dal skut ku je fak tem, że nasz Zwią zek jest
sil ną or ga ni za cją sku tecz nie dzia ła ją cą, któ ra wła ści wie 
i słusz nie speł nia swo ją ro lę chro niąc i za pew nia jąc po -
moc dla naj uboż szych spo łecz no ści lo kal nych.

Kra jo wa Ra da PZD pod kie row nic twem Pre ze sa PZD
wy ko na ła i wy ko nu je ogrom ną pra cę tak w dzie dzi nie le -
gi sla cyj nej i or ga ni za cyj nej w za kre sie obro ny praw dział -
kow ców i oraz obro ny ogro dów przed li kwi da cją. 

Ma my pra wo twier dzić, że tak za an ga żo wa nej oso by 
w spra wy Związ ku i z tak du żym ta len tem or ga ni za cyj -
nym i za rzą dza ją cym nam po trze ba.

Sza now ni De le ga ci!
Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców zgod nie z § 157 pkt. 2 Sta tu tu PZD sta wia wnio -
sek do IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD o:

• za twier dze nie spra woz da nia Kra jo wej Ra dy PZD 
z dzia łal no ści sta tu to wej i fi nan so wej w la tach 2007–2011,

• udzie le nie Kra jo wej Ra dzie PZD i jej Pre ze so wi Eu ge -
niu szo wi Kon drac kie go szcze gól ne go uzna nia za wło żo -
ny wy si łek i de ter mi na cję w utrzy ma niu do tych cza so wej
po zy cji Związ ku, obro ny dział kow ców, Ogro dów i Usta -
wy przed po dej mo wa ny mi pró ba mi li kwi da cji na sze go
spo łecz ne go, oby wa tel skie go ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go,

• udzie le nie ustę pu ją cej Kra jo wej Ra dzie PZD ab so lu to -
rium.

Ustę pu ją ca Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na PZD ży czy no -
wo wy bra nym człon kom Kra jo wej Ra dy PZD, Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej i Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej kon -
ty nu owa nia dzia łal no ści dla do bra człon ków na szej spo -
łecz nej, sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji.

Dzię ku ję za uwa gę.

Sza now ne Pre zy dium,
Sza now ni De le ga ci,
Do stoj ni Go ście Zjaz du!
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców za my ka upły wa ją cą w tym ro ku 4-let nią ka den -
cję władz PZD, w tym: naj wyż sze go or ga nu orze ka ją ce go
i roz jem cze go ja kim jest Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza.
Upły wa ją ca ka den cja Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, 
z uwa gi na znacz ny wzrost ilo ści po dań i roz po zna nych
skarg wnie sio nych w try bie nad zwy czaj nym, by ła okre -
sem cięż kiej i wy tę żo nej pra cy, wy ma ga ją cej ogrom ne go
za an ga żo wa nia wszyst kich człon ków Ko mi sji w wy ko ny -
wa niu trud nych obo wiąz ków orzecz ni czych. 

Prze cho dząc do pod su mo wa nia i oce ny dzia łal no ści
Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej PZD za okres 2007–2011
pra gnę wska zać, że spra woz da nie za okres tej ka den cji,
zo sta ło przy ję te na po sie dze niu Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej w dniu 8 li sto pa da 2011 r. i do rę czo ne De le ga tom
na Zjazd wraz z in ny mi ma te ria ła mi zjaz do wy mi. Za tem,
w dzi siej szym wy stą pie niu chcę zwró cić szcze gól ną uwa -
gę tyl ko na nie któ re z pro ble mów, na któ re wska za łam 
w spra woz da niu, a któ re – mo im zda niem – są bar dzo
istot ne i mo gą mieć zna czą cy wpływ na ilość spraw roz -
po zna wa nych w po stę po wa niu roz jem czym, a przez to
mieć zna czą cy wpływ na kształ to wa nie wi ze run ku Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. 

3. Re fe rat spra woz daw czy Prze wod ni czà cej Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej 
Ol gi Ochry miuk
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Głę bo kie prze mia ny ustro jo we i spo łecz no -eko no micz -
ne oraz de mo kra ty za cja norm pra wa we wnątrz związ ko -
we go, w tym rów nież i w za kre sie po stę po wa nia roz-
jem cze go, wy ma ga ły uchwa le nia re gu la mi nu po stę po wa -
nia roz jem cze go PZD. Prze pi sy praw ne za war te w tym re -
gu la mi nie na da ją szcze gól ne zna cze nie ko mi sjom roz-
jem czym, sta no wią bo wiem o trój sz cze blo wym roz jem -
czym try bie od wo ław czym, umoż li wia ją cym sku tecz ne
do cho dze nie praw we wnątrz Związ ku. Nie za my ka ją jed -
no cze śnie dro gi do cho dze nia praw przed są dem po -
wszech nym, wa run ku jąc wszczę cie po stę po wa nia są do-
we go wy czer pa niem dro gi we wnątrz związ ko wej. Jest to
ure gu lo wa nie usta wo we (§ 32 usta wy o ROD) i do ty czy
spraw z za kre su na by cia lub utra ty człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym.
Na le ży przy tym przy po mnieć, że w sy tu acji za sad no ści
po wódz twa są do we go, ta ki pro ces mo że być szcze gól nie
do tkli wym Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców z uwa gi
na za są dza nie przez są dy dość wy so kich od szko do wań na
rzecz człon ka Związ ku bez za sad nie po zba wio ne go człon -
ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Aby za po biec ta kim
pro ce som jest nie odzow na zna jo mość za sad praw nych
obo wią zu ją cych w Związ ku i pra wi dło we ich sto so wa nie
przez or ga ny PZD. Trud no bo wiem bro nić ogro dy i Zwią -
zek, po zy ski wać spo łecz ną ak cep ta cję Związ ku, w sy tu -
acji igno ro wa nia prze pi sów i za sad obo wią zu ją cych 
w PZD nie tyl ko przez dział kow ców, ale przez nie któ rych
człon ków or ga nów Związ ku. Znacz ny wzrost ilo ści skarg
i spraw spor nych ob ra zu je ska lę na ru sza nia pra wa we -
wnątrz związ ko we go. Nie wąt pli wym jest, że sku tecz ność
po dej mo wa nych uchwał przez za rzą dy ROD, a tym sa -
mym ilość roz po zna wa nych spraw w po stę po wa niu roz -
jem czym za leż na jest od zna jo mo ści prze pi sów praw nych
obo wią zu ją cych w Związ ku i zgod ne go z pra wem ich sto -
so wa nia.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją spo łecz -
ną zrze sza ją cą po nad mi lio no wa rze szę dział kow ców. Ist -
nie nie za tem spo rów zwłasz cza w tak ogrom nej or ga-
ni za cji związ ko wej – jest nie unik nio ne. Za sad ni cze zna -
cze nie w tym kon tek ście ma spo sób ich roz wią zy wa nia. 
W tej mie rze istot na jest ro la ko mi sji roz jem czych ROD,
któ re obok roz po zna wa nia od wo łań od uchwał za rzą dów
ROD i orze ka nia w spra wach do ty czą cych wy mie rze nia
człon ko wi Związ ku ka ry re gu la mi no wej lub po zba wie nia
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, pro wa dzą me -
dia cje w spo rach po mię dzy człon ka mi Związ ku, po wsta -
łych na tle ko rzy sta nia z dział ki i urzą dzeń ogro du bę dą -
cych wła sno ścią Związ ku bądź po wsta łych w wy ni ku na -
ru sze nia za sad współ ży cia spo łecz ne go. Stwier dza nie nie -
waż no ści ugód za war tych w to ku me dia cji oraz roz po z-
na wa nie od wo łań od orze czeń ogro do wych ko mi sji roz -
jem czych jest w ge stii Okrę go wych Ko mi sji Roz jem czych
(II in stan cja roz jem cza).

Z do ku men ta cji roz jem czej wy ni ka, że naj częst szą przy -
czy ną po wsta wa nia spo rów jest nie prze strze ga nie przez

człon ków PZD – użyt kow ni ków dzia łek po sta no wień za -
war tych w re gu la mi nie ROD oraz w sta tu cie PZD. Od -
zwier cie dla się to w na ru sza niu za sad współ ży cia spo-
łecz ne go, dzia ła nia na szko dę współ użyt kow ni ków ogro -
du, jak też dzia ła nia na szko dę PZD. Nad to, od no to wu je
się co raz wię cej przy pad ków po sia da nia wię cej dzia łek
niż pra wo do pusz cza, co po zwa la na bez praw ne, po więk -
sza nie po wierzch ni dzia łek. Znacz nym pro ble mem sta ją
się sa mo wo le bu dow la ne, sta łe za miesz ki wa nie na dział -
kach, prze zna cza nie dzia łek na in ne ce le ani że li okre śla
re gu la min ROD, czy też wy naj mo wa nie czę ści lub ca łej
dział ki in nym oso bom. W tej ka den cji, wzro sła ilość spraw
do ty czą cych dzia ła nia człon ków Związ ku na szko dę PZD.
Dzia ła nia te naj czę ściej po le ga ją na bez za sad nym i bez -
praw nym szka lo wa niu i oczer nia niu człon ków or ga nów
PZD, na wo ły wa niu do nie pła ce nia na rzecz ogro dów na -
leż nych skła dek i opłat, po dej mo wa niu dzia łań zmie rza ją -
cych do po wo ła nia no wych struk tur dział ko wych, któ rych
ce lem jest roz bi cie ca łe go ru chu związ ko we go. 

Nie wąt pli wym jest, że cię żar czu wa nia nad prze strze -
ga niem przez człon ków Związ ku prze pi sów pra wa we -
wnątrz związ ko we go, a nie kie dy i nad człon ka mi ich
ro dzin, spa da na za rząd ROD. W ta kich oko licz no ściach
sku tecz ność uchwa ły za rzą du ROD o wy mie rze niu człon -
ko wi Związ ku ka ry re gu la mi no wej bądź ka ry szcze gól -
nej, ja ką jest po zba wie nie człon ko stwa i pra wa użyt-
ko wa nia dział ki, za leż na jest od prze strze ga nia i pra wi -
dło we go za sto so wa nia przez za rząd ROD prze pi sów pra -
wa ma te rial ne go oraz prze pi sów obo wią zu ją cej pro ce du ry
związ ko wej, na ru sze nie któ rej czę sto skut ku je uchy le niem
za skar żo nej uchwa ły ROD w to ku po stę po wa nia roz jem -
cze go. Czę sto bo wiem się zda rza, że czło nek Związ ku –
użyt kow nik dział ki w spo sób ewi dent ny i ra żą cy na ru szył
prze pi sy za war te w re gu la mi nie ROD, co w ca łej roz cią -
gło ści uza sad nia ło za sto so wa nie jed nej z kar okre ślo nych
w sta tu cie PZD, w tym po zba wie nia człon ko stwa i pra wa
użyt ko wa nia dział ki, jed nak że wo bec na ru sze nia przez za -
rząd ROD prze pi sów obo wią zu ją cej pro ce du ry we wnątrz -
związ ko wej, uchwa ła zo sta je uchy lo na w po stę po wa niu
roz jem czym I bądź II in stan cji roz jem czej. Czę sto, z uwa -
gi na prze ocze nie bądź nie uwzględ nie nie w po stę po wa niu
roz jem czym I i II in stan cji za sad nych w tym za kre sie za -
rzu tów stron, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza w po stę po wa -
niu nad zwy czaj nym, zmu szo na jest uchy lić orze cze nie 
I in stan cji roz jem czej i orze cze nie II in stan cji roz jem czej
oraz uchwa łę za rzą du ROD i prze ka zać spra wę te muż za -
rzą do wi do po now ne go roz po zna nia i tyl ko dla te go, że na -
ru sze nie prze pi sów pro ce du ral nych sta no wi ło o bez sku -
tecz no ści tej uchwa ły już w mo men cie jej po dej mo wa nia.
Naj częst szym na ru sze niem na tu ry pro ce du ral nej jest po -
dej mo wa nie przez za rząd ROD uchwa ły w nie obec no ści
za in te re so wa ne go człon ka Związ ku i przy bra ku do wo du
po twier dza ją ce go pra wi dło we je go za wia do mie nie o ter -
mi nie po sie dze nia Za rzą du, na któ rym roz pa try wa na by -
ła je go spra wa. Obok kwe stii pro ce du ral nych od no to wu je
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się rów nież uchy bie nia na tu ry ma te rial nej, po le ga ją cej na
nie za bez pie cza niu wia ry god nych do wo dów po twier dza -
ją cych – w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści – ist nie nie
przy czy ny wska za nej w uchwa le, sta no wią cej pod sta wę
za sto so wa nia przez za rząd ROD jed nej z kar okre ślo nych
w sta tu cie PZD. 

Zwra cam się z ape lem do za rzą dów ROD o prze strze ga -
nie za sad pro ce du ral nych i ma te rial nych, okre ślo nych 
w obo wią zu ją cych prze pi sach PZD. Pra wi dło we bo wiem
po stę po wa nie i sto so wa nie prze pi sów pra wa związ ko we -
go przez za rząd ROD za po bie gnie sku tecz ne mu pod wa ża -
niu pod ję tych uchwał jak też za po bie gnie po dej mo wa niu
bez za sad nych bądź bez praw nych uchwał, co zna czą co
zmniej szy ilość uza sad nio nych skarg i w spo sób po zy tyw -
ny wpły nie na wi ze ru nek za rzą du ROD oraz ca łe go
Związ ku. 

Spra wy wnie sio ne w bie żą cej ka den cji do Kra jo wej Ko -
mi sji Roz jem czej po twier dza ją, że za rzą dy ROD jak rów -
nież i ogro do we ko mi sje roz jem cze, ma ją po waż ne pro b-
le my z in ter pre ta cją i sto so wa niem prze pi sów związ ko -
wych. Za tem kwe stia szko le nia człon ków or ga nów
Polskiego Związku Działkowców (za rzą dów ROD i ogro -
do wych ko mi sji roz jem czych) win na być prio ry te tem w
dzia łal no ści Okrę go wych Za rzą dów PZD i Okrę go wych
Ko mi sji Roz jem czych. 

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza, obok roz po zna nia w tej
ka den cji 166 spraw, zor ga ni zo wa ła 5 na rad szko le nio wych
prze wod ni czą cych Okrę go wych Ko mi sji Roz jem czych 
i człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej. Efek tem tych
szko leń jest za uwa żal na po pra wa sta nu orze ka nia i uza -
sad nia nia, wy da nych w tej in stan cji, orze czeń. Nad to, za -
uwa ża jąc po trze bę sy gna li zo wa nia uchy bień praw nych
po peł nia nych przez za rzą dy ROD jak też i ko mi sje roz -
jem cze I i II in stan cji, Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza pu bli -
ko wa ła w Biu le ty nach Kra jo wej Ra dy orze cze nia wy da ne
w try bie nad zwy czaj nym wraz z szcze gó ło wy mi ich uza -
sad nie nia mi, w tre ści któ rych wska zy wa ła na czym po le -
ga ły błę dy i uchy bie nia praw ne sta no wią ce o bez sku -
tecz no ści skar żo nych uchwał Za rzą du ROD, a czę sto 
i orze czeń wy da nych w to ku po stę po wa nia roz jem cze go.

Pra gnę przy tym wska zać, że przed mio to we szko le nia
oraz pu bli ka cja orze czeń Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej
wraz z uza sad nie nia mi, w spo sób za uwa żal ny wpły nę ła
na po pra wę sku tecz no ści uchwał za rzą dów ROD pod le -
ga ją cych roz po zna niu roz jem cze mu, Wy ni ka to z zwięk -
szo nej ilo ści od mów wnie sie nia skarg do roz po zna nia
przez KKR w try bie nad zwy czaj nym, ja ko skarg nie uza -
sad nio nych.

W tych oko licz no ściach uwa żam za za sad ne wnio ski za -
war te w spra woz da niu, a do ty czą ce or ga ni za cji szko leń
człon ków za rzą dów ROD oraz człon ków ogro do wych ko -
mi sji roz jem czych jak też zwięk sze nia nad zo ru i udzie la -
nia po mo cy za rzą dom ROD w eg ze kwo wa niu od użyt-
kow ni ków dzia łek prze strze ga nia prze pi sów obo wią zu ją -
cych w Związ ku szcze gól nie w za kre sie sa mo wo li bu dow -
la nych, sta łe go za miesz ki wa nia na dział kach, na ru sza nia
za sad współ ży cia spo łecz ne go i dzia ła nia na szko dę Pols-
kiego Związku Działkowców.

Koń cząc swo je wy stą pie nie, pra gnę w imie niu człon -
ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej po dzię ko wać wszyst -
kim człon kom ogro do wych ko mi sji roz jem czych, człon-
kom okrę go wych ko mi sji roz jem czych, za rzą dom ROD
oraz Okrę go wym Za rzą dom PZD za ich za an ga żo wa nie 
i trud ną pra cę szcze gól nie przy roz wią zy wa niu czę sto bar -
dzo skom pli ko wa nych pro ble mów i po dej mo wa niu nie -
po pu lar nych, acz ko niecz nych, uchwał. 

Dzię ku ję Pa nu Pre ze so wi PZD Eu ge niu szo wi Kon drac -
kie mu, Kra jo wej Ra dzie i jej Pre zy dium oraz pra cow ni kom
Kra jo wej Ra dy za do brą współ pra cę oraz po moc or ga ni za -
cyj no -tech nicz ną, za bez pie cza ją cą ter mi no we roz strzy ga -
nie spraw przez KKR  w try bie nad zwy czaj nym. 

Dzię ku ję ko le żan kom i ko le gom – człon kom Kra jo wej
Ko mi sji Roz jem czej za ak tyw ny udział w po sie dze niach
orzecz ni czych i wy ko ny wa nie trud nych obo wiąz ków
orzecz ni czych, a tak że za szcze gól ne za an ga żo wa nie 
w obro nie usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. 

De le ga tom IX Kra jo we go Zjaz du PZD ży czę owoc nych
ob rad oraz wy bo ru no wych władz związ ko wych spo śród
naj bar dziej od da nych spo łecz ni ków na szej or ga ni za cji
związ ko wej. 
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ku po nad 70 lat 22,8%. De le ga ci z wyż szym wy kształ ce -
niem sta no wią 43,3%, z wy kształ ce niem śred nim 48,9%,
a z pod sta wo wym 7,8%.

Ko mi sja Man da to wa na pod sta wie li sty obec no ści de -
le ga tów stwier dzi ła, że na wy bra nych na okrę go wych
zjaz dach de le ga tów PZD 458 de le ga tów w IX Kra jo wym
Zjeź dzie De le ga tów PZD uczest ni czy 428 de le ga tów, co
sta no wi 93,45%.

Na pod sta wie an kiet de le ga tów Ko mi sja Man da to wa
stwier dza pra wo moc ność wy bo ru de le ga tów na IX Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD.

Ko mi sja Man da to wa stwier dza, że IX Kra jo wy Zjazd
De le ga tów Polskiego Związku Działkowców w War sza -
wie jest pra wo moc ny, mo że po dej mo wać uchwa ły oraz
wy bie rać or ga ny kra jo we Związ ku.

Li sta obec no ści na IX Kra jo wy Zjeź dzie De le ga tów
PZD sta no wi za łącz nik do ni niej sze go pro to ko łu.

Na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD ob ra du ją -
cym w dniu 16 grud nia 2011 r. w War sza wie wy bra no Ko -
mi sję Man da to wą, któ ra wy bra ła ze swe go gro na:

Prze wod ni czą ce go Sta ni sła wa Za wad kę

Se kre ta rza Bar ba rę Ma ko wiec ką

De le ga ci na IX Kra jo wy Zjazd PZD wy bra ni zo sta li
pod czas okrę go wych zjaz dów de le ga tów, któ re od by ły się
w 2011 r. Da ne każ de go de le ga ta za war te są w An kie tach
De le ga ta Na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, któ re zo -
sta ły po twier dzo ne przez okrę go we za rzą dy PZD.

Ko mi sja Man da to wa, na pod sta wie an kiet de le ga tów
usta li ła, że spo śród 458 wy bra nych de le ga tów ko bie ty sta -
no wią 23,6%. W wie ku do 60 lat wy bra nych zo sta ło
27,8% de le ga tów, w prze dzia le 60–70 lat 49,3%, a w wie -

III. SPRAWOZDANIE KOMISJI MANDATOWEJ

PROTOKÓL KOMISJI MANDATOWEJ
IX KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 16 grudnia 2011 r.

Sekretarz Komisji Mandatowej
/-/ Bar ba ra Ma ko wiec ka

/-/ Ma rek Adam ski
/-/ Jan Koł tok

/-/ Kry sty na Urzyk
/-/ Jan Ja wo rek

/-/ Wie sła wa Gwa rek
/-/ Ire na Zdro jew ska
/-/ Gra ży na Wa tras

Prze wod ni czą cy Zjaz du
/-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

War sza wa, dnia 16 grud nia 2011 r.

Przewodniczący Komisji Mandatowej
/-/ Sta ni sław Za wad ka

Pod pi sy człon ków Ko mi sji

/-/ Sta ni sław Za wad ka
/-/ Bar ba ra Ma ko wiec ka

/-/ Ur szu la Za su wa
/-/ Mi ro sław Za wadz ki

/-/ Bo że na Zyg mun to wicz
/-/ Ste fan Pera

/-/ Jo lan ta Ko zu bal

/-/ Jan Pro kop
/-/ An na Ko zy ra

/-/ Zdzi sław Mi cha el
/-/ Edward Ma met
/-/ Ka zi mierz To toń
/-/ Woj ciech Fu giel

/-/ Ma rian Kacz ma rek
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Sza now na Pa ni Prze wod ni czą ca, 
Sza now ny pa nie Pre ze sie, 
Sza now ne Pre zy dium,
Wszy scy de le ga ci na Wasz IX Zjazd! 
Chciał bym w imie niu klu bu par la men tar ne go PSL po -

dzię ko wać za za pro sze nie na Wasz Zjazd w bar dzo trud -
nym okre sie. Jed no cze śnie w roz mo wie z Pa nem
Pre ze sem wy czu wam ta ką pew ną at mos fe rą, że dzi siaj jest
na sa li ma ło osób, je śli cho dzi o przed sta wi cie li ugru po -
wań po li tycz nych, ale ja mo gę od po wia dać za klub PSL,
na to miast chciał bym uspra wie dli wić tych, któ rzy by li za -
pro sze ni ale nie są dzi siaj na tym zjeź dzie. A spra wa jest
bar dzo pro sta: trwa po sie dze nie Sej mu, bu dżet, dwa bar -
dzo waż ne punk ty, spra wa po li ty ki Unii Eu ro pej skiej, kry -
zy su, ra no dwa po sie dze nia Ko mi sji Eu ro pej skiej, dwa
gło so wa nia, tak że ja bym chciał przy naj mniej w czę ści
mo ich ko le gów i ko le żan ki uspra wie dli wić, ale oni dzi siaj
pra cu ją i w sej mie i w ko mi sjach. Wia do mo, że każ dy ma
swo je obo wiąz ki.

Na to miast uwa żam, że po pro stu nie mo że za brak nąć,
na wet przy tych za ję ciach przed sta wi cie la na sze go klu bu,
ja ten klub dzi siaj re pre zen tu ję i chciał bym pa rę zdań po
pro stu po wie dzieć. Chciał bym po dzię ko wać w imie niu
klu bu za tą współ pra cę w koń czą cym się 2011 ro ku, bar -
dzo trud nym ro ku i dla wa szej dzia łal no ści, po dzię ko wać
za moż li wość udzia łu w wa szym Kon gre sie, gdzie by li -
śmy moc no re pre zen to wa ni i gdzie klub nasz za jął bar dzo
jed no znacz ne sta no wi sko. I chciał bym po wie dzieć tu taj,
na tym wa szym Zjeź dzie, że sta no wi sko klu bu par la men -
tar ne go PSL jest nie zmien ne, to co po wie dzie li śmy na
Kon gre sie bę dzie my te mu wier ni, bo my nie ro bi my te go
ani ko niunk tu ral nie, ani pod wy bo ry tyl ko na sze sta no wi -
sko wy ni ka głę bo ko z na sze go pro gra mu spo łecz nej go -
spo dar ki ryn ko wej gdzie cho dzi o to, że by jak naj wię cej
Po la ków mia ło swo ją wła sność, swo ją dział kę, swo je
miej sce na zie mi, czy to bę dzie 300 me trów, czy to bę dzie
hek tar, czy to bę dą hek ta ry, czy to bę dzie dzia łal ność rze -
mieśl ni cza, bo to za de cy du je o przy szło ści i miej scu Pol -
ski w Unii Eu ro pej skiej. To ni gdy nie by ło ko niunk tu ral ne.

Także pod trzy mu je my na sze sta no wi sko. Je ste śmy
obec nie w ko ali cji, nie ma co uda wać, wa run ki są bar dzo
trud ne, za wsze udo wod nia li śmy, że w naj waż niej szych
spra wach do trzy my wa li śmy sło wa i też do trzy ma my te -
go sta no wi ska w tej ka den cji Sej mu ja ko gru pa PSL.
Chcia łem po zdro wić wszyst kich de le ga tów z ca łej Pol ski,
na to miast pro szę po zwo lić za wsze sen ty ment po zo sta je,
szcze gól nie z Wiel ko pol ski, a szcze gól nie z mo je go okrę -
gu w Pi le. To nie jest tak, że od Kon gre su do Kon gre su, tak

jak po wie dzia łem spo ty ka my się w Pi le bar dzo czę sto 
i ty dzień te mu u mnie w biu rze w Pi le by ła re pre zen ta cja
ok. 10 osób, za rząd, sze fo wa Głów nej Ko mi sji Re wi zyj -
nej, gdzie o tych spra wach dział kow ców że śmy rze tel nie,
przy sto le, pa trząc so bie w oczy roz ma wia li. To sa mo do -
ty czy po zo sta łych dział kow ców z Wiel ko pol ski, gdzie 
z OZ w Po zna niu ma my bez po śred nie, czę ste kon tak ty,
je ste śmy  na wszyst kie po sie dze nia za pra sza ni, tak że my
je ste śmy ca ły czas uzbra ja ni w ar gu men ty.

Na to miast w Pi le pa dło py ta nie od no śnie ja sne go sta no -
wi ska kol. Mar szał ka Zy cha co do opi nii praw nej i wnio -
sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon s-
ty tu cyj ne go. Po łą czy łem się z Mar szał kiem Zy chem, są
tu taj dział kow cy świad ka mi i wiem, że w tym ty go dniu
moc no za le ża ło mu na tym, że by się spo tkać z I Pre ze sem
Są du Naj wyż sze go. Roz ma wia łem wczo raj ra no, dzi siaj
nie ste ty z Mar szał kiem nie mia łem kon tak tu, bo go nie
by ło od sa me go ra na w sej mie, kon tak to wa łem się i nie
bar dzo ta roz mo wa wy szła, bo je chał w po cią gu. Ale mo -
gę po wie dzieć tak, że po pierw sze za le ży bar dzo Mar szał -
ko wi Jó ze fo wi Zy cho wi, że by spo tkać się, być mo że to
spo tka nie już mia ło miej sce w tym ty go dniu, bo sły sza -
łem roz mo wy na umó wie nie się, na to miast nie wiem czy
do te go do szło czy nie do szło, mam na dzie ję, że tak. Jak
tyl ko bę dę miał in for ma cję, ja tę in for ma cję na tych miast
prze ka zu ję ja kie są usta le nia.

Z roz mów wy ni ka tak, że bę dzie roz mo wa bar dzo ta ka
dy plo ma tycz na w kie run ku wy co fa nia te go wnio sku, a jak
nie to bę dzie pi smo Mar szał ka z ty mi wszyst ki mi ar gu -
men ta mi, któ re pa dły na Wa szym Kon gre sie. I chciał bym
za pew nić, że za rów no szef PSL jak i szef Klu bu Jan Bu -
ry, gdzie ja da lej te spra wy w klu bie PSL-u bę dę pro wa -
dził, my się nie zmie nia my, nie mó wi my co in ne go przed
wy bo ra mi czy po wy bo rach, bę dzie my tym wszyst kim
kon se kwent ni i na PSL w tym za kre sie mo że cie li czyć.
Na to miast w Sej mie ma my swój udział w wy so ko ści
8,36%. Trze ba ja sno po wie dzieć, że nie klub PSL bę dzie
de cy do wał w za sad ni czych spra wach, na to miast my bę -
dzie my w swo ich dzia ła niach bar dzo kon se kwent ni i na
tą współ pra cę z Pa nem Pre ze sem, z Za rzą dem Kra jo wym,
Za rzą da mi Okrę go wy mi, pro szę bar dzo li czyć.

Dzię ku jąc za tę współ pra cę chciał bym ży czyć, na nad -
cho dzą ce, te naj pięk niej sze świę ta bo żo na ro dze nio we, tak
jak po eta pi sze, że wła śnie te go wie czo ru, od bar dzo wie -
lu wie ków, pod da chem tkli wym od ko lęd, Bóg ro dzi się
w czło wie ku. Niech ci, któ rzy są mo że mniej życz li wi, też
sko rzy sta ją z te go Bo że go Na ro dze nia i niech po my ślą 
o tych, któ rzy są mniej za sob ni, ale te 300 m ta dział ka, to

IV. WYSTÑPIENIA POSŁÓW

Sta ni sław Ka lem ba
Po seł PSL: 
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jest ich ca łe ży cie, zdro wie i mo że ta dzie ci na be tle jem ska
na tchnie do bro cią tych, któ rzy nie za wsze są wam życz li -
wi. A to świa tło, cie pło z Be tle jem niech Wam wspól nie
to wa rzy szy w tym przy szłym ca łym 2012 ro ku i za wsze
trze ba żyć i być z na dzie ją, nie mo że my so bie ode brać na -
dziei, bądź my do brej my śli. Bar dzo dzię ku ję za za pro sze -
nie, bo to jest za wsze dla nas wiel ki za szczyt tu taj być. 
I po wiem ja sno: nie bę dę zbyt dłu go, bo dzi siaj wie czo rem
spo ty kam się w po wie cie no wo to my skim, gdzie co trze ci
jest dział kow cem i tam na te te ma ty bę dzie my roz ma wia -
li. Tak, że ja bym chęt nie z Wa mi zo stał dzi siaj do wie -
czo ra, a ju tro mo gę po wie dzieć, że by ło by to dla mnie
bar dzo cie ka we, ale już się wcze śniej po uma wia łem w in -

nych miej scach, także pro szę też nas zro zu mieć, ale
wszyst kie in for ma cje, uchwa ły – oso bi ście się ni mi za in -
te re su ję, na pew no na po sie dze niu klu bu po pro stu to omó -
wi my i na pew no bę dzie my za wsze ra zem z Wa mi,
dział kow ca mi. Nie zaj mie my żad ne go sta no wi ska w spra -
wach do ty czą cych bez kon sul ta cji z Wa mi, bez Wa sze go
sta no wi ska, bo kto nie li czy się ze sta no wi skiem mi lio na
ro dzin w Pol sce, to się z ni czym nie li czy. Tak że wszyst -
kie go do bre go, ży czę do brych uchwał, do brych wy bo rów
i na pew no bę dzie my ra zem tak jak ruch dział ko wy ma
gru bo po nad 100 lat, ruch lu do wy po dob nie, je ste śmy na
pew no naj bli żej tej przy ro dy, tych zwy kłych lu dzi i bę -
dzie my ra zem z Wa mi.

Ja nusz Pie cho ciń ski, 
Po seł PSL

Sza now ne Pre zy dium, 
Sza now ni Pań stwo, 
Te raz Pań stwo ro zu mie cie jak trud no Mar szał ko wi Sej -

mu czy Prze wod ni czą ce mu Ko mi sji, ale tak to jest. To jest
wspa nia ła oka zja, że by za brać głos, po dzie lić się uwa ga -
mi w spo sób szcze gól ny. Wy so kie Pre zy dium, Pa nie Pre -
ze sie, Sza now ni Pań stwo, chcę po wtó rzyć, że dla mnie
ak tu al ne jest wiel kie we zwa nie Zo fii So la rzo wej: „ci, co
rzą dzą dziś kra jem niech się w na ród wsłu cha ją”. Je stem
tu taj z Pań stwem nie tyl ko przed wy bo ra mi, ale chcę po -
twier dzić, że bę dzie my tak że po wy bo rach, że to jest sta -
ły dia log, kon takt, współ pra ca, życz li wość, a nie tyl ko na
czas wy bor czy, kie dy wy pa da al bo ma się czy sty in te res.
Także z wiel ką sa tys fak cją wsłu chi wa łem się w głos mo -
jej sze fo wej ma zo wiec kiej, bo przy naj mniej wiem, że nie
bę dzie my pro gra mo wo i or ga ni za cyj nie w oce nach się
róż nić. Ale w spo sób szcze gól ny, po nie waż jest to waż ny
zjazd i po tym trud nym cza sie chcę kil ka słów skie ro wać.

Po pierw sze: zło co raz bar dziej jest gło śne i krzy kli we,
a po do bro trze ba się schy lić, trze ba je od sło nić i o nie cią -
gle się trze ba upo mi nać. Dla te go też cie szę się, że spo ty -
kam się ze śro do wi skiem, któ re wy ro słe jest wła śnie z te go
do bra, z ludź mi po przez lu dzi i dla lu dzi, od do łu sa mo -
rząd ne śro do wi sko PZD chce od po wia dać za prze strzeń,
w któ rej funk cjo nu je. I te go nie wol no psuć. Wszyst kim
tym, nie tyl ko po li ty kom ale w me diach i praw ni kom mó -
wię bar dzo wy raź nie: dla cze go nie bo li was po ra to wa nie
lu dzi bez ro bot nych, sko ro w Kon sty tu cji jest za pi sa ne pra -
wo do pra cy? Dla cze go nie bo li was pół to ra rocz ne ocze -
ki wa nia na ja kąś pro stą ope ra cję sko ro w Kon sty tu cji
za pi sa ne jest pra wo do zdro wia? Dla cze go nie bo li was, że
wie lu lu dzi jest wy klu czo nych z pro ce su kształ ce nia i w tej
Kon sty tu cji jest za pi sa ne, i słusz nie, a jed no cze śnie z ta -
ką wo lą i emo cją rzu ci li ście się na PZD? O co cho dzi?
Wie my o co cho dzi. 

Wszy scy lu dzie do brej wo li wie dzą, że la sy pań stwo we,
mie nie w po sta ci par ków we wła da niu sa mo rzą dów, a tak -

że to czym za rzą dza i dys po nu je PZD jest to wiel ka szan -
sa, że to obro ni my to co ja na zy wam wspól no to wym mie -
niem pu blicz nym, w któ rym ży ją roz wi ja ją się lu dzie,
wy po czy wa ją, dzia ła ją, pro wa dzą dzia łal ność kul tu ral ną,
or ga ni za cyj ną, ludz ką. Z tych wnio sków choć by w tej nie -
szczę snej de ba cie o po li ty ce za gra nicz nej moż na wy snuć
na stę pu ją cy wnio sek: szu kaj my nie tyl ko w nas zła, ale te -
go co do bre i po ka zuj my czy jąś uczci wą pra cę, wiel ką ak -
tyw ność spo łecz ną, wiel ką życz li wość. A nie szu kaj my 
w tym dziu ry za wszel ką ce nę. Bo wiem cze goś szu ka my.
Chce my, aby od dzia łal no ści spo łecz nej od wró ci ło się kil -
ka dzie siąt ty się cy ak tyw nych człon ków? I w to miej sce
co pro po nu je my? Pro po nu je my ko lej ny po dział? Mo że ta -
ki jak wczo raj na sa li sej mo wej, że są pa trio ci i zdraj cy?
Że są Eu ro pej czy cy i in ni? To jest wspól na Eu ro pa, na wet
tych, któ rzy nie by li za wej ściem do UE, to jest wspól na
Pol ska, na wet je śli gło su ją na le wi cę czy pra wi cę czy, nie
cho dzą na wy bo ry, to są wspól ne, pol skie ogród ki dział ko -
we. Je śli chcesz za kła dać kon ku ren cję, to obok za łóż i nie
prze szka dzaj 

Mó wię to z ca łą mo cą, bo wra ca to jak swo isty bu me -
rang i w spo sób szcze gól ny chciał bym po dzię ko wać kie -
row nic twu Związ ku, bo jed nak nie ła two by ło wy jąć
wro gie na rzę dzia z rę ki prze ciw ni ków i zmo bi li zo wać so -
jusz ni ków. Pa nie Pre ze sie, do tych cza so we kie row nic two
– to jest wa sze wiel kie osią gnię cie, że uda ło się śro do wi -
sku zmo bi li zo wać i po ka zać, że PZD mo że po stra szyć tak -
że pol ską po li ty kę par la men tar ną.

Oczy wi ście im kto jest wy żej, tym ma więk szą od po -
wie dzial ność, ale to wca le nie zna czy, że za przy szłość tej
na szej wspól nej Eu ro py ro zu mia nej bar dzo sze ro ko, na -
szej przy szłej Pol ski, na sze go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ma tyl ko od po wia dać kie row nic two. Każ dy, kto
jest człon kiem tej na ro do wej sa mo rzą do wej wspól no ty
nie za leż nej, od te go za le ży ja ki jest kli mat wo kół Związ -
ku, ja ki jest kli mat wo kół kon kret ne go ogro du. Wła śnie
po chyl my się nad tym wspól nym do brem, któ re war to
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bro nić, któ re war to prze no sić w przy szłe po ko le nie, po -
ka zy wać ja ko wspól ny do ro bek.

My ślę więc, że te za pro po no wa ne tu taj dzia ła nia, wiel -
ka ak tyw ność z ja ką po szcze gól ne okrę gi wy stę pu ją, na -
cisk, któ ry w dal szym cią gu w pa trze niu na rę ce po li ty kom
trze ba wzma gać, jest bar dzo istot ną spra wą. Ale tak że co
jest bar dzo istot ne, że nie daj my się po cią gnąć w te de ba -
ty, któ re dzie lą, to co na zy wa my prze strze nią oby wa tel -
ską. Otóż dzi siaj dys ku sja, czy bar dziej je ste śmy na ro dem
czy bar dziej je ste śmy spo łe czeń stwem oby wa tel skim jest
po pro stu dys ku sją smut ną i nie na te mat. Je ste śmy na ro -
dem, któ ry for my oby wa tel skie go spo łe czeń stwa re ali zu -
je w róż nych ob sza rach ży cia, któ re go nie mu szą za wsze
re gu lo wać po li ty cy, nie mu szą wca le re gu lo wać urzęd ni -
cy. Ty le pań stwa ile trze ba, ile wy ma ga te go sy tu acja. 
W związ ku z tym cie szę, że na tym ko lej nym Zjeź dzie
wła śnie ta kie prze sła nie jest.

Na ko niec Sza now ni Pań stwo, po nie waż pra cu je my w
szcze gól nym okre sie nad cho dzą cych świąt, to z ca łe go
ser ca w imie niu wła snym, ak tyw ne go, pra co ho licz ne go,
pra co wi te go par la men ta rzy sty chcę zło żyć ży cze nia każ -
de mu z Was ra zem i każ de mu z Was osob no. Za cy tu ję tu -
taj jed ne go z wiel kich pro ro ków bi blij nych, któ rzy od da ją
nam isto tę by cia czło wie kiem spo łecz nym, a tak że by cia
dzia ła czem w tym naj bar dziej po zy tyw nym sensie. Otóż
mó wi Pan do czło wie ka: „Za bio rę  ci ser ce z ka mie nia,
dam ci ser ce z cia ła.” Każ dy kto dzia ła na rzecz in nych
ma w so bie ser ce z cia ła. Trze ba bu do wać na tej war to ści
i trze ba bu do wać na tej opo ce, na tym ka mie niu, so lid nie,
od fun da men tów dom nasz ca ły, ale tak że za wsze w tym
swo im bu do wa niu, nie tyl ko w ro dzi nie, ale w tej ro dzi nie
związ ko wej, dział ko wej, po li tycz nej, spo łecz nej, sa mo -

rzą do wej cią gle mieć to ser ce otwar te go czło wie ka na in -
ność in nych, na róż no rod ność, bo jest w tym wiel ka si ła.
Nie tyl ko trze ba przy po mi nać wiel kich kla sy ków na ro do -
wych, nie tyl ko cy to wać po etów, ale trze ba się kie ro wać
tą my ślę, tą wi zją tej bli sko ści, że my z tej sa mej zie mi, że
w tym wiel kim wo ła niu o nie pod le głą Pol skę, że jesz cze
nie zgi nę ła każ de go dnia po twier dza my ten naj le piej ro zu -
mia ny pa trio tyzm, wła śnie te go, aby śmy pie lę gno wa li to
ser ce z cia ła, życz li we, otwar te na lu dzi, na współ pra cę, na
wspól ne pro ble my i wspól ne wy zwa nia, bo to po zwa la le -
piej żyć. Na py ta nie kie ro wa ne do Pre mie ra my, lu dzie ak -
tyw ni, na jed nym ze spo tów przed wy bo ra mi, my lu dzie
ak tyw ni wie my, trze ba żyć god nie, po ludz ku, opi sa ły to
już ca łe po ko le nia Po la ków, na wet wte dy gdy nie by ło
Pol ski. Po co więc szu kać ko lej nych de fi ni cji, trze ba z
prze szło ści wziąć to co naj lep sze i jesz cze je upięk szać.
Ży czę wła śnie wszyst kim, że by pod tą cho in ką, w tym Bo -
żo na ro dze nio wym okre sie, kie dy ta dzie dzi na pod no si rę -
kę i bło go sła wi oj czy znę mi łą, spod tej cho in ki wy szło
jesz cze wię cej do bra. I że by w nas tkwi ło w ko lej nych la -
tach, że by śmy się spo ty ka jąc na ko lej nych zjaz dach
Polskiego Związku Działkowców z peł nym prze ko na -
niem, że zro bi li śmy wię cej, zro bi li śmy wię cej dla przy -
szłych po ko leń, ochro ni li śmy to co cen ne i przy nie śli śmy
w przy szłość. Te go Pań stwu ser decz nie, z ca łe go ser ca na
rę ce Pa na Pre ze sa ży czę i gra tu lu ję bar dzo uda ne go już w
pierw szym dniu Wa sze go Zjaz du, bo po ka zu je, że jest to
Zwią zek ży wy, lu dzi, któ rym le ży na ser ce do bro Pol ski,
do bro śro do wi ska, któ re re pre zen tu ją i ma cie po czu cie
jed ne go, nie tyl ko trze ba wy ma gać – od in nych, ale tak że
trze ba wzma gać wy ma ga nia od sie bie. Wszyst kie go do -
bre go!

Ta de usz Iwiń ski, 
Po seł SLD

Dzień do bry Pań stwu, 
Sza now ni De le ga ci, 
Pa nie Pre ze sie.
Ja chcia łem przede wszyst kim prze pro sić, że nie mo -

głem być wczo raj na otwar ciu Wa sze go Kon gre su, po nie -
waż wczo raj by ło jesz cze po sie dze nie Sej mu. Mój
ser decz ny ko le ga – Ry szard Ka lisz był tu wczo raj obec ny,
ale wiem też, że wczo raj mu siał wró cić do Sejmu, nie
mógł więc za brać gło su. 

A więc chcia łem nie tyl ko w imie niu wła snym, ale 
w imie niu kie row nic twa SLD i klu bu po sel skie go prze ka -
zać ser decz ne po zdro wie nia dla wszyst kich de le ga tów. 
Z te go co wiem, jest tu 500 de le ga tów, de le ga tek, bo nie
moż na za po mi nać o tym, że bez ko biet ogro dy dział ko we
nie by ły by ta ką sil ną for ma cją, ja ką są. Naj lep sze po zdro -
wie nia i naj lep sze ży cze nia na przy szły rok. 

Ja je stem pro fe so rem, więc każ dy pro fe sor mo że mó -
wić 45 mi nut, ale pro szę się nie oba wiać, ja się ogra ni czę
tyl ko do kil ku, czy kil ku na stu zdań. Zresz tą lu bię ta ką
mak sy mę, że trzy oso by mo gą zro bić z czło wie kiem to,
co chcą. Fry zjer, gra barz i mów ca na ban kie cie ju bi le -
uszo wym. Wpraw dzie nie ma tu ban kie tu i zjazd jest
dzie wią ty, no więc ju bi le uszo wy zjazd bę dzie za ja kiś
czas, tym nie mniej to nie osła bia si ły na szych ży czeń 
i po zdro wień. 

Chcia łem po wie dzieć kil ka zdań zu peł nie se rio. Otóż
do brze znam Związek, choć nie we wszyst kich Wa szych
zjaz dach i kon gre sach mo głem uczest ni czyć, ale ostat ni
raz uczest ni czy łem na sto sun ko wo nie daw nym zjeź dzie
de le ga tów z War mii i Ma zur, no bo je stem po słem we te -
ra nem te go Sej mu. Bo nie wiem, czy wie cie, że jest tyl ko
8 po słów na 460, któ rzy są nie prze rwa nie od pierw szych
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de mo kra tycz nych wy bo rów, ja je stem w tej ósem ce. 
W Pol sce co wy bo ry to jest tsu na mi. 

Ob ser wu ję hi sto rię Związ ku, SLD, w ogó le le wi cy. Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców, nie daw no ob cho dził 30-le cie
ale prze cież tra dy cje Wa sze go Związ ku sięgają 110 lat, 
a więc to jest ko lej ny po wód do sa tys fak cji. Ja nie chcę tu
upo li tycz niać swo je go wy stą pie nia i na szych kon tak tów,
ale sa mi do brze wie cie, że le wi ca za wsze sta no wi ła opo -
kę dla człon ków ro dzin nych ogro dów dział ko wych i wie -
rzę, że tak bę dzie. 

Ja je stem sta rym sza chi stą, by łem kie dyś wi ce mi strzem,
mu szę się po chwa lić, ale ju nio rów w Pol sce, no men omen
2 ty go dnie te mu w Ro sji wi dzia łem się aku rat z Ga rym
Ka spa ro wem, któ ry te raz jest w opo zy cji do rzą du, ale był
on naj lep szym sza chi stą obok obec ne go mi strza świa ta. 
A dla cze go mó wię o tym, otóż jest ta kie sta re po wie dze -
nie sza cho we, któ re ja lu bię: groź ba jest sil niej sza od ru -
chu. Otóż groź by, któ re są kie ro wa ne w sto sun ku do Was,
do dział kow ców, one nie mo gą być lek ce wa żo ne, bo one
są, jak wie lo krot nie pod kre ślał Pre zes Eu ge niusz Kon -
drac ki, któ ry zresz tą w uzna niu dla je go za sług był prze -
cież sze fem Mię dzy na ro do we go Biu ra w Luk sem bur gu i
prze czy ta łem ten waż ny list do Pre zy den ta Bro ni sła wa
Ko mo row skie go, któ ry mo że w dro dze do Chin prze czy -
ta ten list, to prze cież ogro dy dział ko we nie są for ma cją
po li tycz ną. I roz ma ite pró by, któ re by ły po dej mo wa ne
zwłasz cza przez pra wi cę pol ską, przez PiS, że by zli kwi do -
wać PZD, że by do pro wa dzić do te go, iż by dział kow cy,
któ rzy pra cu ją w po nad 5000 ogro dach dział ko wych stra -
ci li czę sto ostat nią szan sę możli wo ści spę dza nia wol ne go
cza su w spo sób god ny. Wia do mo, że jest kry zys, chciał -
bym się my lić, ale że dru ga fa la te go kry zy su ogar nie w
naj bliż szym cza sie Pol skę. Ob ser wu je my po waż ny wzrost
cen. Bar dzo wie lu dział kow ców, i nie cho dzi tyl ko o eme ry -
tów i ren ci stów, nie wy jeż dża, bo nie stać po pro stu ich na to,
że by wy jeż dżać na wa ka cje, że to jest ta ka przy stań ży cio -
wa bar dzo istot na i ma też okre ślo ne aspek ty eko no micz ne.
Bo wie lu upra wia na swo ich dział kach roz ma ite wa rzy wa i
nie tyl ko, i pod re pe ro wu je swój bu dżet ro dzin ny. 

Chcia łem za pew nić Pań stwa, że na dal mo że cie li czyć
na pol ską le wi cę w obro nie słusz nych wa szych praw i na
SLD. My nie mo że my zro zu mieć, dla cze go los dział kow -

ców jest sta wia ny pod zna kiem za py ta nia, jak do brze wie -
cie, spra wa jest od ro ku w Try bu na le Kon sty tu cyj nym i w
tej spra wie rów nież I Pre zes Są du Naj wyż sze go in ge ro -
wał, ale my ślę, że te pró by li kwi da cji i ogra ni cze nia praw
związ kow ców speł zną na ni czym. Bo je że li ja do brze ro -
zu miem Wa sze sta no wi sko, to prze cież Wy nie je ste ście
nie prze jed na ni. Że w wie lu przy pad kach moż na osią gać
kom pro mi sy z sa mo rzą da mi, no bo też są ja kieś im pe ra -
ty wy. Wia do mo, że część dzia łek znaj du je się w cen trach
du żych miast i moż na tu dojść do kom pro mi su, że tam,
gdzie jest to nie zbęd ne, te dział ki prze ka zać za god ną re -
kom pen sa tę in we sto rom, de ve lo pe rom itd. I po nie waż
zbli ża ją się świę ta i No wy Rok, to są ta kie dwa ak cen ty, bo
ostat ni dys ku tant wspo mi nał tu o tym prze kleń stwie chiń -
skim, że byś żył w cie ka wych cza sach, a Pre zy dent za
chwi lę je dzie po ty lu la tach nie obec no ści gło wy pań stwa
w Chi nach, ostat nio był Alek san der Kwa śniew ski, mój do -
bry ko le ga i przy ja ciel, to ja chciał bym roz wiać ten mit, że
w ogro dach dział ko wych to są tyl ko lu dzie star si. A na wet
gdy by du ża część by ła lu dzi star szych, to Chiń czy cy ma -
wia ją od 5000 lat na stę pu ją co: mło dość to jest stan du cha,
któ rą osią ga się do pie ro w póź niej szym wie ku. A więc na
tym po le ga i mło dość ru chu dział ko we go, lu dzi za an ga żo -
wa nych w dzia łal ność. 

A więc chciał bym zło żyć naj lep sze ży cze nia, bo je ste -
śmy w tym ty go dniu przed świą tecz nym, za ty dzień jest
Wi gi lia, póź niej No wy Rok. Ja czę sto jeż dżę na Kau kaz.
I na Kau ka zie, jak się skła da ży cze nia, to się mó wi tak;
„pust bu det zda ro wie, ostal no je ku py je” – Oby tyl ko by -
ło zdro wie, resz tę się ku pi. A więc ży czę zdro wia wszyst -
kim Pań stwu, za Wa szym po śred nic twem wszyst kim
dział kow com. Ale też ży czę wszyst kim, aby ten rok spra -
wił, aby by ło za co ku pić te po zo sta łe „kwe stie” po za
zdro wiem. Ale zdro wia na de wszyst ko. Dzię ku ję i pro szę
mi wy ba czyć, że ja bę dę za ja kieś pół go dzi ny mu siał się
od da lić, ale ser cem po zo sta nę tu taj i jesz cze raz po wta -
rzam: ma cie na ko go li czyć w Pol sce. I to nie jest spra wa
wy bo ru, bo wiem, że wczo raj był tu mój bar dzo do bry ko -
le ga Ja nusz Pie cho ciń ski z PSL, ale hi sto rycz nie, to Wy
re pre zen tu je cie oczy wi ście wła sną społecz ność, ale le wi -
ca by ła i jest nie za wod na. 

Dzię ku ję ser decz nie. 
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Ja nusz Mosz kow ski, OZ Wro cław

Sza now ni De le ga ci!
Za koń czy ła się ko lej na ka den cja władz kra jo wych Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców. Za koń czy ła się ko lej na ka -
den cja wal ki o ro dzin ne ogro dy dział ko we, o Pol ski
Zwią zek Dział kow ców. Mi nio na ka den cja w mo im od -
czu ciu by ła naj trud niej sza z do tych cza so wych. Zmu sze ni
by li śmy do od by cia w obro nie usta wy aż dwóch KON-
GRESÓW, któ re za koń czy ły się co praw da suk ce sem ale
nie uda ło się zmienić na sta wie nia do usta wy I -go Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go, któ ry nie wy co fał wnio sków zło żo -
nych do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, nie uda ło się zmie -
nić na sta wie nia i za nie cha nia prac nad no wą usta wą przez
Mi ni ster stwo In fra struk tu ry. Dla te go też dal sze dzia ła nia
w spra wie obro ny usta wy, praw dział kow ców i ogro dów
dział ko wych po win ny być prio ry te tem w na stęp nej ka den -
cji. Za gro że nia te re nów ogro dów wy ni ka ją ce z wnio sków
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ści śle ko re spon du ją z dą że -
nia mi władz du żych miast np. Wro cła wia do prze zna cze -
nia i prze ję cia te re nów ROD pod in we sty cje
de we lo per skie i ko mer cyj ne. Mu si my tym za ku som zde -
cy do wa nie się prze ciw sta wiać ma jąc na uwa dze pla no wa -
ne in we sty cje o cha rak te rze pu blicz nym, by nikt nam nie
za rzu cił dzia ła niom wbrew ogól nym po trze bom spo łecz -
nym. Dą żyć na le ży do zmian na sta wie nia władz miast po -
przez po ka za nie po trze by ist nie nia ogro dów, po przez
po ka za nie, że jest spo łecz ne za po trze bo wa nie na ogro dy,
że ogro dów chcą licz ni miesz kań cy miast.

Mu si my przy tym wy ka zać, że ro dzin ne ogro dy dział ko -
we są nie tyl ko do brze, ale bar dzo do brze za go spo da ro -
wa ne i w peł ni za in we sto wa ne, że w ten spo sób słu żą nie
tyl ko ty siąc om ro dzin dział kow ców ale wzbo ga ca ją 
i upięk sza ją te re ny miej skie. Gmi ny nie mo gą się wsty -
dzić te re nów, któ re mu szą być wi zy tów ką na szej spo łecz -
nej pra cy i dzia łal no ści. Ta kie ogro dy są na szym orę żem
w wal ce o ich obro nę, w wal ce o za cho wa nie praw za pi -
sa nych w usta wie.

Wszyst kie or ga ny Związ ku w ra mach swo ich kom pe -
ten cji mu szą czy nić wszyst ko co jest ko niecz ne i zgod ne

z pra wem by wspie rać ogrod nic two dział ko we, by ogro -
dy by ły za dba ne. Mu szą być na ten cel za bez pie czo ne od -
po wied nie środ ki fi nan so we, szcze gól nie na Fun du szu
Roz wo ju ROD. Fi nan se w Związ ku są bar dzo waż ne. One
bo wiem wpły wa ją na spraw ność or ga ni za cyj ną wszyst -
kich or ga nów, wpły wa ją na ja kość kadr szcze gól nie w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, ale tak że w Biu rach
Okrę go wych Za rzą dów, a szcze gól nie wzmoc nie nia wy -
ma ga ją pio ny praw ne. Do bre ka dry w Związ ku to lep sza
spraw ność za rzą dza nia i pro wa dze nia spraw, spraw co raz
trud niej szych. Du żą wa gę na le ży przy wią zy wać za tem do
cią głe go do sko na le nia dzia łal no ści człon ków or ga nów
PZD szcze gól nie w ROD, po sze rza nia i prze ka zy wa nia
im wie dzy po przez do brze zor ga ni zo wa ne szko le nia.

Mi nio na ka den cja wy ka za ła, że tyl ko sil ny Zwią zek, dzia -
ła ją cy w zwar ciu, w jed no ści mo że od no sić suk ce sy. O tę
jed ność or ga ni za cyj ną mu si my dbać i cią gle o nią za bie gać.
Mu si my po ka zać, że je ste śmy part ne rem wo bec władz na
wszyst kich szcze blach za rzą dza nia. Mu si my być sku tecz ni
w tym co ro bi my i wia ry god ni. Do nas na le ży po ka za nie, że
pra wo w Związ ku jest prze strze ga ne, a z wszel ki mi pa to lo -
gia mi sku tecz nie wal czy my i je eli mi nu je my.

Dla te go też w peł ni po pie ra my ja ko de le ga ci okrę gu
wro cław skie go zmia ny w Sta tu cie PZD, któ re wy cho dzą
te mu na prze ciw. Mi nio na ka den cja ob fi to wa ła w wie le
suk ce sów nie tyl ko w obro nie ogro dów, ale do pro wa dzi -
ła do znacz ne go roz wo ju ogro dów, do ich mo der ni za cji,
do zre ali zo wa nia wie lu in we sty cji. Są to jak naj bar dziej
wi docz ne i na ma cal ne do wo dy na szej dzia łal no ści.

Mi nio na ka den cja wy ka za ła wiel ką spraw ność or ga ni za -
cyj ną Kra jo wej Ra dy, sku tecz ność dzia ła nia i za rzą dza nia.

Za suk ce sy w mi nio nej ka den cji, za te dwa do sko na le
zor ga ni zo wa ne Kon gre sy, za tę sku tecz ność w pro wa dze -
niu Or ga ni za cji na le żą się sło wa naj wyż sze go po dzię ko -
wa nia Pre ze so wi Związ ku – Pa nu Eu ge niu szo wi Kon -
drac kie mu. My ślę, że da lej bę dzie nam prze wo dził i pro -
wa dził Pol ski Zwią zek Dział kow ców – pro wa dził do dal -
szych suk ce sów i zwy cię stwa. 

V. DYSKUSJA

1. Wy stà pie nia z try bu ny

Bo gu sław Dą brow ski, OZ Gdańsk 

Sza now ni De le ga ci!
Sza now ny Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców! 

Sza now ni Prze wod ni czą cy Zjaz du! Sza now ni Go -
ście Zjaz du!

Przez okres mi ja ją cej ka den cji mia łem ho nor i za szczyt
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być człon kiem Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

W obro nie i nie na ru szal no ści na szej do brej, ak cep to wa -
nej przez dział kow ców i spraw dzo nej w co dzien nej prak -
ty ce Usta wy o ROD wy po wie dzia no już wie le słów i te-
mat ten dla mnie oso bi ście jest oczy wi stą oczy wi sto ścią,
a wiel ką szko dą jest fakt, że do tej po ry nie za uwa ży li te -
go nie któ rzy przed sta wi cie le wła dzy pu blicz nej.

W Pol sce są i ta cy po li ty cy, któ rzy sta ra ją się być au to -
ry te ta mi w każ dej spra wie, w któ rej za bie ra ją głos na wet,
je śli nie ma ją o niej bla de go po ję cia i stąd, aby unik nąć
kom pro mi ta cji, po słu gu ją się nic nie zna czą cy mi ogól ni -
ka mi, by nikt nie mógł do ciec, że tak na praw dę nie ma ją
ni cze go sen sow ne go do po wie dze nia. W tej kwe stii dow -
cip nie stwier dził zna ny ko mik Gro ucho Marx: „Gdy by
wszy scy po li ty cy mó wi li je dy nie o spra wach, na któ rych
się zna ją, by ło by o wie le ci szej na świe cie”.

W swo im wy stą pie niu chciał bym jed nak od nieść się do
prze strze ga nia przez człon ków PZD pra wa związ ko we go
i pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce go. W obec nej sy tu -
acji, te raz per ma nent nych i już jaw nych ata ków kie ro wa -
nych na na sze ogro dy i Zwią zek, wy stę pu je re al na po-
trze ba obro ny fun da men tal nych war to ści na sze go spo łecz -
ne go i oby wa tel skie go ru chu.

Obro na ta do tąd ob ja wia ła się w róż nych war to ścio wych
for mach, jed nak po win na być sta le pro wa dzo na na de
wszyst ko po przez prze strze ga nie pra wa. Wy ma ga te go
tak że za cho wa nie tak ce nio nej przez nas dział kow ców sa -
mo rząd no ści i sa mo dziel no ści Związ ku.

Wa run kiem peł nie nia przez na sze ogro dy swo ich usta -
wo wych za dań jest zgod ność ich funk cjo no wa nia z obo -
wią zu ją cym pra wem.

Prze strze ga nie tych praw na le ży do pod sta wo wych obo -
wiąz ków każ de go dział kow ca, któ ry wstę pu jąc do Pols-
kiego Związku Działkowców wła sno ręcz nym pod pi sem
za gwa ran to wał ich sto so wa nie.

Jak bo wiem bro nić ogro dów, Związ ku i Usta wy, jak po -
zy ski wać spo łecz ną apro ba tę, jak pro mo wać ogrod nic two
dział ko we pro wa dzo ne przez PZD oraz na le ży cie pro wa -
dzić na sze ogro dy, gdy nie któ rzy człon ko wie na szej or ga -
ni za cji igno ru ją te pra wa?

Do świad cze nia uzy ska ne w po przed niej ka den cji wska -
zu ją, że w tym za kre sie sy tu acja jest nie zbyt za da wa la ją -
ca. Na dal ist nie je ko niecz ność sta łe go pod no sze nia
świa do mo ści praw nej nie tyl ko wśród dział kow ców, ale
tak że człon ków or ga nów ROD i Okrę go wych Za rzą dów
Polskiego Związku Działkowców.

Za sad ni czą przy czy ną przy pad ków nie prze strze ga nia
obo wią zu ją ce go pra wa jest nie wy star cza ją ca je go zna jo -
mość, co z ko lei jest po wo dem zwięk sza ją cej się ilo ści
skarg i za ża leń, ab sor bu jąc or ga ny Związ ku.

Wszy scy dział kow cy i wszyst kie sta tu to we or ga ny są 
w po sia da niu pod sta wo wych do ku men tów praw nych za -
war tych w ksią żecz ce „Pra wo w PZD” za wie ra ją cej Re gu -
la min ROD, Sta tut PZD, Usta wę o ROD oraz wy cią gi 

z naj waż niej szych ustaw, któ re na le ży prze strze gać w trak -
cie użyt ko wa nia dział ki.

Wszyst kie Za rzą dy ROD każ de go ro ku by ły w po sia da -
niu wy tycz nych Kra jo wej Ra dy PZD i wzo rów nie zbęd -
nych do ku men tów do prze pro wa dza nia wal nych ze brań.
Trze ba za wsze pa mię tać, że zwo ła nie, prze bieg oraz efek -
ty tych ze brań są fun da men tem de mo kra tycz nych za sad
obo wią zu ją cych w na szej or ga ni za cji, sta no wiąc tym sa -
mym prak tycz ną re ali za cję praw każ de go człon ka PZD do
współ de cy do wa nia o spra wach swo je go ogro du.

Wszyst kie Za rzą dy ROD i sta tu to we or ga ny Związ ku
zo sta ły wy po sa żo ne przez Kra jo wą Ra dę PZD w „Zbiór
prze pi sów związ ko wych” za wie ra ją cy wszyst kie obo wią -
zu ją ce uchwa ły Kra jo wej Ra dy Polskiego Związku Dział-
kowców i Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. Sta no wi to ko -
lej ne dzia ła nie zmie rza ją ce do wy po sa że nia człon ków or -
ga nów w nie zbęd ną wie dzę praw ną ce lem prak tycz ne go
sto so wa nia pra wa związ ko we go.

W dal szym cią gu nie zbęd na jest zde cy do wa nie więk sza
de ter mi na cja or ga nów Związ ku, zwłasz cza w ROD 
i Okrę gach, w eg ze kwo wa niu pra wa dział ko we go, bo -
wiem są struk tu ry, któ re nie zbyt chęt nie wy ko rzy stu ją do -
stęp ne in stru men ty praw ne ce lem za pew nie nia prze s-
trze ga nia pra wa w ogro dach i Związ ku.

Z peł ną kon se kwen cją or ga ny Związ ku win ny ko rzy stać
z do stęp nych sank cji sta tu to wych ce lem za gwa ran to wa -
nia po rząd ku i pra wo rząd no ści w sy tu acjach, gdy in ne for -
my praw ne nie przy no szą ocze ki wa nych i za da wa la ją cych
efek tów, za cho wu jąc przy tym sto sow ną roz trop ność.

Sza now ni De le ga ci!
To le ro wa nie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za -

miesz ki wa nia na dział kach oraz wy ko rzy sty wa nie dzia łek
i ogro dów nie zgod nie z ich prze zna cze niem jest ra żą cym
na ru sze niem pra wa związ ko we go i po wszech nie obo wią -
zu ją ce go. Mel do wa nie na dział kach do ko ny wa ne przez
or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go stoi w ja skra wej sprzecz -
no ści z za pi sa mi Usta wy Sej mu RP o ROD z 8 lip ca 2005 r.
Nie któ re lo kal ne wła dze sa mo rzą do we, zwłasz cza w du -
żych aglo me ra cjach, ta kie mel do wa nie trak tu ją, ja ko swo -
iste pa na ceum na roz wią zy wa nie pro ble mów miesz ka-
nio wych swych miesz kań ców.

Nie zbęd nym sta je się, więc, aby wszyst kie or ga ny
Związ ku po dej mo wa ły prze wi dzia ne pra wem dzia ła nia 
w ce lu prze ciw dzia ła nia tym nie ko rzyst nym zja wi skom.

W or ga nach na sze go Związ ku oso by ra żą co na ru sza ją -
ce pra wo nie mo gą spra wo wać żad ne go man da tu, bo wiem
jak moż na żą dać by in ni to pra wo prze strze ga li, je że li sa -
me mu się go nie prze strze ga.

W ostat nich la tach, zwłasz cza w ogro dach lo ka li zo wa -
nych na atrak cyj nych te re nach pod wzglę dem tu ry stycz -
nym ujaw ni ły się dzia ła nia jaw nie sprzecz ne z ide ami
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, po przez przy zna wa nie
pra wa użyt ko wa nia dzia łek oso bom po cho dzą cym z od le -
głych re gio nów kra ju, któ rzy za czę li trak to wać dział kę jak



28

pry wat ny dom wy po czyn ko wy czy po le cam pin go we. 
Za rzą dy tych ogro dów za po mnia ły, że na sze ogro dy są
nie ro ze rwal nie zwią za ne z lo kal ny mi spo łecz no ścia mi 
i zgod nie z Usta wą o rodzinnych ogrodach działkowych
dział ki w mia stach i na ich obrze żach win ny być użyt ko -
wa ne wy łącz nie przez ro dzi ny za miesz ka łe w tej sa mej
gmi nie czy po wie cie. Za po mnia ły, że miej sce za miesz ka -
nia oso by ubie ga ją cej się o przy dział dział ki jest usta wo -
wym kry te rium i mu si być bez względ nie prze strze ga ne
przez te za rzą dy. Za po mnia ły, że wła ści wy or gan Pols-
kiego Związku Działkowców ma obo wią zek od mó wić
przy dzia łu dział ki oso bie, któ rej miej sce za miesz ka nia
wska zu je na brak sta łych wię zi z lo kal ną spo łecz no ścią
da ne go ogro du.

Sza now ni De le ga ci!
Istot ną ro lę w za kre sie prze strze ga nia pra wa, po za pio nem

za rząd czym ma do speł nie nia pion re wi zyj ny Związ ku.

Sta tu to wym obo wiąz kiem or ga nów za rzą dza ją cych jest
pro wa dze nie ra cjo nal nej po li ty ki fi nan so wej opar tej na
świad cze niach pie nięż nych dział kow ców, uchwa la nych
przez wła ści we or ga ny sa mo rzą du pro por cjo nal nie do wy -
stę pu ją cych po trzeb ce lem za bez pie cze nia funk cjo no wa -
nia struk tur i utrzy ma niem ist nie ją cej in fra struk tu ry oraz
jej mo der ni za cji. Bio rąc to pod uwa gę szcze gól nie waż na
i od po wie dzial na jest ro la pio nu re wi zyj ne go PZD.

Ko mi sje Re wi zyj ne każ de go szcze bla or ga ni za cyj ne go
bę dąc nie za leż ny mi od pio nu za rzą dza ją ce go i roz jem cze -
go są po wo ła ne do spra wo wa nia bie żą cej kon tro li nad
dzia łal no ścią or ga nów za rzą dza ją cych pod wzglę dem ce -
lo wo ści, pra wi dło wo ści i zgod no ści po dej mo wa nych dzia -
łań z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi. W związ ku z tym
Ko mi sje te mu szą za wsze się wy ka zy wać spraw no ścią
dzia ła nia dba jąc, by na le ży cie wy ko rzy sty wa no po sia da -
ne fun du sze w zgo dzie z nor ma mi praw ny mi za war ty mi 
w prze pi sach związ ko wych. Dzię ku ję za uwa gę.

Zdzi sław Mi cha el, OZ Opo le

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni De le ga ci, Ko le żan ki i Ko le dzy!
Otrzy ma li śmy na dzi siej szy IX Kra jo wy Zjazd De le ga -

tów bar dzo do brze przy go to wa ne ma te ria ły spra woz daw -
cze i pro gra mo we. Spra woz da nie ob ra zu je sze ro ko 
i szcze gó ło wo wiel ką pra cę ja ką wło ży ła Kra jo wa Ra da
w re ali za cję za dań pro gra mo wych i tych, któ re nie by ły
pla no wa ne, ale wy ni ka ły z ak tu al nej sy tu acji wy two rzo nej
wo kół ogro dów dział ko wych i Związ ku. 

Nie mi ja ją ce ata ki na Zwią zek i ro dzin ne ogro dy dział -
ko we, groź ba wpro wa dze nia unor mo wań praw nych spro -
wa dza ją cych się w prak ty ce do li kwi da cji Związ ku i je go
struk tur oraz ma so wej li kwi da cji ogro dów dział ko wych,
któ re  na si li ły się w okre sie ostat nich dwóch lat, któ re wy -
two rzy ły at mos fe rę nie pew no ści ju tra oraz sta ły się bodź -
cem do po dej mo wa nia przez dział kow ców i ich struk tu ry
wzmo żo nej wal ki o za cho wa nie Usta wy o ROD i na by -
tych praw dział kow ców. Do wal ki z dział kow ca mi włą -
czy ły się Oso bi sto ści, któ re z ra cji zaj mu ją cych sta no wisk
po win ny stać na stra ży usta no wio ne go pra wa, a nie je za -
skar żać. Spraw ca mi ostat nich za skar żeń na szej Usta wy są
Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go, Pro ku ra tor Ge ne ral -
ny oraz sam Mar sza łek Sej mu. Wy to cze nie tak po tęż nych
ar mat prze ciw ko nam dział kow com sta ło się wiel kim za -
gro że niem funk cjo no wa nia ru chu dział ko we go w Pol sce
oraz do wo dzi jak wiel ka jest ska la pro ble mu, w któ rym
uczest ni czą Naj wyż sze wła dze pań stwo we. Oso bi sto ści te
w swo ich opi niach i spo strze że niach nie wi dzą i nie czu -
ją po trzeb naj uboż szych warstw na sze go spo łe czeń stwa,
eme ry tów i ren ci stów, lu dzi star szych nie mo gą cych wy -
żyć z bar dzo skrom ne go świad cze nia Zu sow skie go, po -

ma ga jąc so bie upra wia niem dział ki. Dział ka sta no wi dla
nich i ich ro dzin świad cze nie so cjal ne, na któ re za słu ży li
swo ją pra cą i od da niem dla swo jej Oj czy zny. Dla te go też
w obro nie na szych dzia łek, w obro nie Usta wy o ROD 
i na sze go Związ ku po win ni śmy z  ca łą mo cą i żar li wo ścią
kie ro wać na sze pro te sty i Ape le wy ra ża ją ce nie za do wo -
le nie i sprze ciw dla po li ty ki na sze go Pań stwa, w sto sun ku
do ogro dów dział ko wych. Kie ro wać sta no wi ska i ape le
do władz usta wo daw czych i Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
do Po słów i Se na to rów, do ugru po wań po li tycz nych, 
o ludz kie spoj rze nie na sy tu ację mi lio na pol skich ro dzin,
któ rych za mie rza się skrzyw dzić. Są dzę, że IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów wy pra cu je dzi siaj od po wied nie sta no wi -
sko w spra wie sy tu acji w Polskim Związku Działkowców
i we zwie wszyst kich dział kow ców i struk tu ry o za cho wa -
nie jed no ści, o peł ną in te gra cję na sze go dział ko we go śro -
do wi ska w obro nie Usta wy o ROD, któ ra da je gwa ran cję
ist nie nia  ogro dów dział ko wych i na sze go Związ ku. Moż -
na dzi siaj z try bu ny Zjaz do wej jed no znacz nie pod kre ślić,
że mi ja ją ca ka den cja Pol skie go Związ ku Dział kow ców
na le ża ła do jed nej z naj trud niej szych w 30-let niej  hi sto -
rii ru chu dział ko we go. 

Otrzy ma li śmy pro jekt pro gra mu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców na  ka den cję 2011–2015 jest to pro gram
bar dzo bo ga ty, am bit ny, od zwier cie dla za da nia i pro ble -
my ja kie Zwią zek mu si pod jąć i roz wią zać, na rzecz dział-
kow ców i ogro dów w peł nym za kre sie za gad nień od no -
szą cych się do re ali za cji za dań wy ni ka ją cych z Usta wy 
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych i  prze pi sów związ -
ko wych. Ak cep tu je my go i za pew nia my, że ak tyw nie włą -
czy my się do je go re ali za cji. 
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Sza now ni De le ga ci,
Wa run kiem dal sze go roz wo ju ogro dów dział ko wych

jest do bra współ pra ca z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi.
Dział kow cy są w więk szo ści miesz kań ca mi miast – za -
tem po moc sa mo rzą dów dla ROD trak tu je my ja ko po win -
ność spra wo wa ną na rzecz swo ich miesz kań ców. Gdy
cho dzi o wza jem ną współ pra cę na te re nie okrę gu opol -
skie go, to kształ tu je się ona do brze, a nie kie dy na wet bar -
dzo do brze. W nie któ rych sa mo rzą dach za sia da ją dział-
kow cy peł niąc wy so kie funk cje prze wod ni czą cych Ra dy
Mia sta – spra wu je pre zes ROD „Na dzie ja” w Pacz ko wie,
wi ce prze wod ni czą cych Ra dy Gmi ny 

peł ni pre zes ROD im. Ki liń skie go w Kor fan to wie, a Ra -
dzie Mia sta Kie trza – ROD „Zgo da”. Po nad to 22 dział -
kow ców funk cyj nych jest człon ka mi ra dy gmin. Współ-
pra cu je my z 44 gmi na mi, w któ rych są zlo ka li zo wa ne
ogro dy dział ko we. Współ pra ca za rzą dów ROD z sa mo -
rzą da mi gmin ny mi ukła da się z ro ku na rok co raz le piej,
ak cep to wa ne są ogro dy w pla nach prze strzen ne go za go -
spo da ro wa nia miast, po za jed nym przy pad kiem w Opo lu
w okrę gu opol skim nie prze wi du je się żad nej zmia ny
prze zna cze nia grun tów ROD na in ne ce le. Wszyst kie pro -
ble my i spra wy, szcze gól nie zwią za ne z go spo dar ką grun -
to wą roz wią zu je my wspól nie, bez kon flik to wo. Gmi ny
do pro wa dza ją do ogro dów in fra struk tu rę, dro gi i udo stęp -
nia ją po miesz cze nia na biu ra dla za rzą dów ROD. Po nad -
to udzie la na jest po moc dla ROD w róż nej po sta ci,
naj czę ściej jest to for ma rze czo wa – w po sta ci np. bu do -
wy sie ci ener ge tycz nej dla dwóch ROD „Od ra” i „Sza -
niec” w Opo lu – obej mu ją cej po wierzch nię 15 ha grun tu
obu ogro dów, otrzy mu je my po moc fi nan so wą w for mie
do ta cji udzie la nych przez nie któ re Urzę dy Gmin np. 
w Ole śnie, w Kie trzu, w Otmu cho wie, Pacz ko wie i in -
nych. Po nad to gmi ny za ku pu ją sprzęt ogrod ni czy np. jak
ko siar ki, roz drab niar ki do ga łę zi itp.

Na pod sta wie na szych do świad czeń i ukształ to wa nych
wię zi z sa mo rzą dem te ry to rial nym ape lu je my o uję cie 
w pro gra mie Kra jo wej Ra dy PZD na no wa ka den cję –
bar dziej roz wi nię tych no wych form dzia łań na szcze blu
pod sta wo wym, po wią za nych z ca ło kształ tem dzia łal no ści
Związ ku, bu du jąc part ner skie re la cja nie tyl ko z sa mo rzą -

dem te ry to rial nym, ale i z in ny mi or ga ni za cja mi po za rzą -
do wy mi

W tym za kre sie na le ży dą żyć do pod ję cia przez ROD
bar dziej ści słej i wszech stron nej współ pra cy z rad ny mi
po szcze gól nych szcze bli sa mo rzą du te ry to rial ne go, wy -
wo dzą cych się ze śro do wi ska dział ko we go.

Dla re ali za cji tych ce lów win ni śmy: 
– uak tyw niać ko le gia pre ze sów ogro dów do part ner skiej

współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial nych w za kre sie roz -
wią zy wa nia wspól nych pro ble mów ogro dów dział ko wych
na te re nie da nej gmi ny,

– ak tyw niej do cho dzić swo ich praw spo czy wa ją cych na
obo wiąz kach gmin wo bec ogro dów dział ko wych,

– kon ty nu ować i da lej roz wi jać dzia łal ność so cjal ną,
kul tu ral ną, opie kuń czą, wy po czyn ko wą we współ pra cy ze
śro do wi skiem lo kal nym da ne go te re nu.

Pra gnę w imie niu de le ga cji opol skiej wy ra zić du że
uzna nie i po dzię ko wa nie dla Kra jo wej Ra dy PZD za nie -
ustan ną, du żą i wszech stron ną dba łość o dział kow ców 
i struk tu ry te re no we, za po moc spra wo wa ną za wsze na
cza sie w po trze bie – jak to mia ło miej sce, gdy na wie dzi -
ła nas po wódź w 2010 r. Wów czas Kra jo wa Ra da utwo -
rzy ła kon to „Po wódź 2010”, z któ re go udzie lo no na szym
ogro dom po moc fi nan so wą dla usu nię cia skut ków po wo -
dzi ze znisz czeń po wo dzio wych – u nas za la nych zo sta ło
35% ogro dów – za otrzy ma ne do ta cje na od bu do wę ROD
bar dzo ser decz nie dzię ku je my.

Dzię ku je my za ak tyw ność i bie żą cy prze kaz in for ma -
cji, za dzia łal ność in spi ru ją cą nas wszyst kich do dzia łań
dla dal sze go roz wo ju i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek 
i po wo do wa nie u dział kow ców po czu cia god no ści z przy -
na leż no ści do tak wspa nia le zor ga ni zo wa ne go Związ ku 
i je go kie row nic twa za rzą dza ją ce go przez od da ne go dla
nas dział kow ców Pre ze sa – Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie -
go – skła dam z upo waż nie nia opol skich dział kow ców ser -
decz ne sło wa po dzię ko wa nia wraz z ży cze nia mi do bre go
zdro wia i sa tys fak cji z efek tów pra cy, z proś bą dal sze go
nam pre ze so wa nia. Dzię ku ję za uwa gę.

Ka zi mierz Mi cha lik, OZ Lu blin

Sza now ni Uczest ni cy IX Zjaz du!
Wy stę pu jąc w imie niu zjaz do wej de le ga cji dział kow ców

Lu belsz czy zny pra gnę stwier dzić, że zo sta li śmy szcze gó -
ło wo za zna jo mie ni z ma te ria ła mi przy go to wa ny mi przez
Kra jo wą Ra de na dzi siej szy IX Zjazd Związ ku. Z du żą sta -
ran no ścią czy ta li śmy za rów no ma te ria ły spra woz daw cze z
mi nio nych 4 lat dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy, jak rów nież
pod ję tych uchwał, sta no wisk i pro gra mu dzia łal no ści na
roz po czy na ją cą się no wą ko lej ną ka den cję. Z po czu ciem

du my i sa tys fak cji od no to wu je my dzia łal ność Kra jo wej Ra -
dy za okres mi ja ją cych czte rech lat. Był to bo wiem czas, w
któ rym na le ża ło po ko ny wać jak ni gdy wcze śniej ol brzy mie
trud no ści, rzu ca ne przy sło wio we kło dy pod no gi na szej or -
ga ni za cji przez moż nych i zna czą cych prze ciw ni ków, a re -
kru tu ją cych się prze cież z przed sta wi cie li nie rzad ko władz
pań stwo wych, par la men tar nych i par tii po li tycz nych. Fakt
utrzy ma nia by tu i nie złej w su mie kon dy cji na sze go Związ -
ku i po ko ny wa nia pię trzą cych się trud no ści za wdzię cza my
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lu dziom, któ rym man da ty kie ro wa nia Związ kiem po wie -
rzy li śmy na VIII Zjeź dzie Związ ku, a zwłasz cza pro mo to -
ro wi wszel kich po czy nań, na sze mu pre ze so wi p. Eu ge-
niu szo wi Kon drac kie mu. To on nie rzad ko nad ludz kim wy -
sił kiem, mą dro ścią i roz trop no ścią po tra fił in spi ro wać dzia -
ła nia kła dą ce ta mę nie cnym po czy na niom i wszel kie go ty pu
za ma chom na na sze ogro dy ubra nym w po waż ne do ku men -
ty i de cy zje du żej wa gi praw nej, spo łecz nej czy po li tycz nej.
Wspo mi na my tu kon tro le Ni kow skie, ata ki z try bun ko mi -
sji sej mo wych, wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
oraz nie któ rych po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści, czy za -
skar że nia prze pi sów na szej usta wy przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pa mię ta my
tak że kłam stwa re da go wa ne w pi smach Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry, któ ry mi za mie rza no od wró cić uwa gę dział kow -
ców od przy go to wy wa nych prze pi sów zmie rza ją cych do
uni ce stwie nia na sze go Ru chu Dział ko we go.

Dzia ła nia obron ne Związ ku w mi nio nej ka den cji zdo mi -
no wa ły ta kie przed się wzię cia, jak pa mięt ne spo tka nie Ja -
sno gór skie, dwa Kon gre sy Związ ku, a tak że ty sią ce wy stą-
pień, sta no wisk, uchwał czy opi nii kie ro wa nych przez
wszyst kie struk tu ry na sze go Związ ku czy in dy wi du al nych
dział kow ców oraz wie lu lu dzi do brej wo li spo za na sze go
śro do wi ska – do Pre zy den ta Rzecz po spo li tej, Pre mie ra
Rzą du i Mi ni sterstw, Sej mu i Se na tu, a tak że do in dy wi du -
al nych po słów. Na obu Kon gre sach zdo ła li śmy zgro ma dzić
wie le li czą cych się oso bi sto ści ży cia par la men tar ne go, pań -
stwo we go i spo łecz ne go, a tak że przed sta wi cie li ogól no eu -
ro pej skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go. To Ci go ście
na szych Kon gre so wych spo tkań wy po wia da li się o ogrom -
nej ro li pol skich ogro dów dział ko wych w ży ciu spo łecz -
nym i go spo dar czym pań stwa, gra tu lo wa li wy peł nia nia
wszel kich funk cji spo łecz nych przez na sze ogro dy, a tak że
wy po wia da li się co do po trzeb obro ny na sze go ru chu, na -

szej usta wy i ko niecz no ści prze ciw sta wie nia się za mia rom
zmian w funk cjo no wa niu PZD. De kla ro wa li w tej mie rze
oso bi stą po moc. Ale sam fakt tych wy da rzeń świad czy po -
nad wszyst ko o si le na sze go Związ ku, je go zna cze nia dla
oby wa te li pań stwa pol skie go, a zwłasz cza lu dzi ży ją cych
dziś w naj skrom niej szych wa run kach ro dzin nych i ży cio -
wych. Zna cze nie ogro du dział ko we go wzra sta ak tu al nie, 
w do bie kry zy su go spo dar cze go obej mu ją ce go wszyst kie
kra je świa ta. Trze ba być ślep cem po li tycz nym i źle ży czyć
na ro do wi pol skie mu by te go nie do strze gać. Dzi siaj na le ży
wy ra zić po dzię ko wa nie za trud pra cy w mi nio nej ka den cji
ustę pu ją cym wła dzom Związ ku, a tym któ rym po wie rzy my
dal sze lo sy na sze go Ru chu ży czyć by spro sta li tru dom cze -
ka ją cej ich dro gi, na pew no bar dziej stro mej i na je żo nej
trud no ścia mi i prze ciw no ścia mi. Niech im nie za brak nie sił
i wy trwa ło ści i sa moza par cia w po ko ny wa niu prze ci -
wieństw, niech uczy nią wszyst ko, by wy pro wa dzić Zwią -
zek na czy ste po ko jo we wo dy.

Moi dro dzy!
Wie lu tak chęt nie przyj mu je pro po zy cję kan dy do wa nia

do no wo po wo ły wa nych władz, bo to nie wąt pli wie du ży
splen dor (ale trze ba prze cież pa mię tać, że hi sto ria oce niać
nas bę dzie nie za to co do tych czas ro bi li śmy, choć by by -
ło to wiel kie i bar dzo po trzeb ne ale za to co ro bić bę dzie -
my w przy szło ści, czy obro ni my pol ski ruch dział ko wy
przed je go uni ce stwie niem jak to chce I Pre zes Są du Naj -
wyż sze go w swo im wy stą pie niu do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go, czy też wraz z nim przej dzie my do hi sto rii 
i sta nie my się współgra ba rza mi pol skich ro dzin nych ogro -
dów i dzia łek. Dla te go przed przy ję ciem kan dy do wa nia
do władz Związ ku moc no na le ży się za sta no wić, by nie
zda rzy ło się, że dział kow com na zwi ska na sze ko ja rzyć się
bę dą z utra ta ich ży cio wej pa sji – dział ki i ogro du.

Hen ryk Zio mek, OZ Su dec ki

Sza now ne Pre zy dium, Sza now ni De le ga ci, 
Sza now ni za pro sze ni go ście! 
Je stem de le ga tem z Okrę gu Su dec kie go i re pre zen tu ję

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Sło necz ne Wzgó rze” 
w Wał brzy chu.

Dzi siej szym IX KZD PZD koń czy my 4-let nią ka den cję
or ga nów kra jo wych na sze go Związ ku. Po przed ni, 
VIII Zjazd na kre ślił dla Związ ku pro gram od po wia da ją cy
po trze bom ogro dów dział ko wych, a w szcze gól no ści
uznał, iż naj waż niej szym za da niem jest obro na usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w związ ku z jej za -
gro że niem ze stro ny or ga nów pań stwo wych i nie przy ja -
znych nam po li ty ków. Ata ki na PZD i usta wę o ROD
wy stą pi ły w ska li do tąd nie spo ty ka nej, szcze gól nie w dru -
giej po ło wie mi ja ją cej ka den cji. Z przed sta wio ne go spra -
woz da nia z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy za ka den cję

2007–2011 wy ni ka, że pro gram ten był am bit ny, po trze by
i zo stał zre ali zo wa ny, po wie dział bym z na wiąz ką. 
W związ ku z tym uwa żam, że dzi siej szy Zjazd po wi nien
do ce nić nie zwy kle trud ną pra cę Kra jo wej Ra dy za kres
ka den cji 2007–2011 i udzie lić jej ab so lu to rium. 

W imie niu de le ga tów mo je go okrę gu chcę pod kre ślić, że
my dział kow cy mu si my i chce my na dal dzia łać w jed no ści,
po nie waż jed ność dział kow ców i Związ ku oraz peł na in te -
gra cja człon ków PZD wo kół wspól nych ce lów to sku tecz ne
na rzę dzie obro ny usta wy o ROD. To sfor mu ło wa nie w mo -
je oce nie sta no wić po win no myśl prze wod nią w na szej pra -
cy i w na szych dzia ła niach, myśl, któ rą mu si my zmie niać w
kon kret ne przed się wzię cia po to, aby po pro stu ist nieć i roz -
wi jać się ja ko ro dzin ne ogro dy dział ko we, ja ko PZD.

Nie obro ni my usta wy o ROD, je śli nie zin te gru je my
dział kow ców do re ali zo wa nia nad rzęd nych ce lów na sze -
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go związ ku, zwa żyw szy, że obec ny sys tem ustro jo wy i go -
spo dar czy na sze go pań stwa wy mu sza na nas wszyst kich
cią głą i wzmo żo ną ak tyw ność. Nad cho dzą ca ka den cja bę -
dzie dla nas szcze gól nym wy zwa niem w ob li czu ma ją ce -
go za paść wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w od nie-
sie niu do usta wy o ROD. Bę dzie to czas, w któ rym przyj -
dzie nam zma gać się z jesz cze trud niej szy mi pro ble ma mi.
Na szą usta wą bę dą zaj mo wa li się po sło wie, Sejm a po
dro dze nie przy chyl ne nam Min. In fra struk tu ry, obec nie
Min. Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej. W
tym okre sie do tych cza so wa ak tyw ność na szych dzia ła czy
bę dzie mu sia ła być wspie ra na przez jak naj szer sze gro no
dział kow ców, któ rych w jed no ści ma łą czyć wspól ny cel.

Mu szę w tym miej scu po wie dzieć, że ow szem zin te gro -
wa ni to my je ste śmy, ale tyl ko w gro nie na sze go ak ty wu
w po szcze gól nych struk tu rach na sze go Związ ku. Oba -
wiam się, że do tych cza so wy krąg tej in te gra cji mo że być
nie wy star cza ją cy dla sku tecz nej obro ny na sze go być al bo
nie być. Dla te go uwa żam, że to my wła śnie, do tych cza -
so wi ak ty wi ści po win ni śmy do trzeć do wszyst kich dział -
kow ców z od po wied nim prze sła niem i wy zwa niem, aby
ich uświa do mić o re al nych za gro że niach i po bu dzić do
dzia łal no ści we wła snej obro nie.

Sza now ni De le ga ci, nie jest ta jem ni cą, że tak na praw dę
to nie wszy scy dział kow cy wie dzą o co cho dzi w tej wal -
ce o prze trwa nie i roz wój ogrod nic twa dział ko we go.
Świad czy o tym fre kwen cja na ze bra niach spra woz daw -
czych i spra woz daw czo -wy bor czych. Od wie lu lat uczest -
ni czę w tych ze bra niach ja ko ob słu gu ją cy i wiem, że
fre kwen cja ta kształ tu je się w gra ni cach od 10 do 20%
mak sy mal nie człon ków na sze go Związ ku. Jest to sta now -
czo za ma ły od se tek dział kow ców, któ ry ma ak tu al ną wie -
dzę o spra wach Związ ku i o za gro że niach dla ROD.
Są dzę, że na sze wy sił ki po win ny pójść w kie run ku, któ ry
zo stał okre ślo ny w sta no wi sku II Kon gre su PZD z dnia 
22 wrze śnia 2011 ro ku w spra wie in te gra cji śro do wi ska
pol skich dział kow ców i jed no ści ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go, a mia no wi cie: „Nie daj my się ni gdy po dzie lić,
nie po zwól my ni gdy się skłó cić”. Dla te go mu si my nie
szczę dzić sił i cza su, po ma gać za rzą dom ogro dów dział -
ko wych, per ma nent nym a nie w for mie ulot ki, pla ka tu czy
ja kie goś afi szu, prze ka zy wa niem in dy wi du al nie każ de mu
człon ko wi PZD ak tu al nych in for ma cji o po czy na niach or -
ga nów pań stwo wych wo bec na sze go Związ ku i o za gro -
że niach dla dal sze go ist nie nia ogro dów. Dział kow cy

mu szą mieć wie dzę, dla cze go nie zbęd ną jest ich in te gra -
cja wo kół wspól ne go ce lu i cze go się ocze ku je od każ de -
go dział kow ca, któ ry – na zwij my rzecz po imie niu – chce
mieć na dal swo ją dział kę, chce ko rzy stać z do tych cza so -
wych do bro dziejstw na szej usta wy, po wiedz my bar dzo
do brej usta wy.

Przy tej spo sob no ści przy po mnij my dział kow com o po -
trze bie za dba nia o po zy tyw ny wi ze ru nek na szych ogro -
dów, aby nie da wać po wo dów, aby o nas mó wio no „ja kie
ogro dy – ta ki Zwią zek.” Nie zwa żaj my na kosz ty te go
przed się wzię cia, bo jest to mar gi nal ny pro blem w po rów -
na niu do war to ści ja kich bro ni my.

Sza now ni De le ga ci, oprócz dzia łań, we wnątrz związ ko -
wych, trze ba tak że po szu ki wać wspar cia z ze wnątrz. Wie -
my, że część ogro dów w kra ju ma do brze uło żo ną
współ pra cę z sa mo rzą da mi gmin ny mi i chwa ła tym gmi -
nom, ale jest to sta now czo za ma ło, aby na sza usta wa się
obro ni ła, gdyż gmi ny nas nie obro nią i co do te go nikt 
z nas nie ma i nie po wi nien mieć wąt pli wo ści. My ślę, że
w sy tu acji, kie dy nad na szą usta wą roz pra wia Try bu nał
Kon sty tu cyj ny, trze ba się gnąć po po ten cjał tkwią cy w or -
ga ni za cjach po za rzą do wych, któ re w swo ich sta tu tach ma -
ją za pi sa ną dzia łal ność na rzecz ochro ny śro do wi ska
na tu ral ne go. Wie my do brze, że te or ga ni za cje wal czą 
o za cho wa nie do bro dziejstw przy ro dy dla czło wie ka. 

Ochro na przy ro dy zgod nie z usta wą z 16 kwiet nia 2004 r.
o ochro nie przy ro dy po le ga na zrów no wa żo nym użyt ko -
wa niu oraz od na wia niu za so bów two rów i skład ni ków
przy ro dy, m.in. zie le ni w mia stach i wsiach. Ma my za tem
z ty mi or ga ni za cja mi wspól ny in te res, to jest ochro nę
przy ro dy. Na sze ogro dy dział ko we to znacz ny ele ment
zie lo nej przy ro dy, nie zbęd ny w mia stach dla zdro wia i ży -
cia. Ogro dy i resz ta ota cza ją cej nas przy ro dy to nic in ne -
go jak róż no rod ność bio lo gicz na, czy li na sze ży cie, na sze
bo gac two. Za pro po nuj my tym or ga ni za cjom, aby sta ły się
na szy mi człon ka mi wspie ra ją cy mi, bo ist nie je ku te mu
sta tu to we przy zwo le nie. Dla zin te gro wa nia spo łecz no ści
dział kow ców i jed no ści w Związ ku, dla za cho wa nia na szej
usta wy trze ba nie ustan nie pra co wać i po szu ki wać róż nych
moż li wo ści wspie ra nia ru chu dział ko we go, bo nikt do nas
sam nie przyj dzie. Dział kow cy mu szą mieć świa do mość
te go, że je śli sa mi nie we zmą wła snej spra wy w swo je rę -
ce, to za prze pasz czą wszyst ko, ca ły nasz wie lo wie ko wy
do ro bek. W mo jej oce nie jest to dla nas bar dzo waż ne 
i istot ne za da nie na no wą ka den cję. Dzię ku ję za uwa gę.

Ma rian Pa siń ski, OZ Zie lo na Gó ra

Pa nie Prze wod ni czą cy! Pa nie Pre ze sie!
Dro dzy De le ga ci! Sza now ni Go ście!
Po wie dzia no już na dzi siej szym Zjeź dzie, że pod sta wą

dzia łal no ści PZD jest spo łecz na pra ca sze ro kiej rze szy
Dział kow ców – na szych człon ków.

Sa mi dział kow cy fi nan su ją rów nież swo ją dzia łal ność,
bo wiem pod sta wą na sze go bu dże tu jest skład ka człon -
kow ska i środ ki po cho dzą ce z sa mo opo dat ko wa nia się
dział kow ców. Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie był i nie
jest in sty tu cją do za ra bia nia pie nię dzy i uzy ski wa nia zy -
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sku. Na sze ce le, okre ślo ne w sta tu cie są in ne. Sa mi do nich
dą ży my i sa mi je fi nan su je my. Tę świa do mość mia ła i ma
za wsze Kra jo wa Ra da i tę świa do mość mam ja – skarb nik
Polskiego Związku Działkowców.

Co to prak tycz nie ozna cza?
Przede wszyst kim cią ży na nas obo wią zek oszczęd ne go

i wy so ce efek tyw ne go go spo da ro wa nia środ ka mi fi nan so -
wy mi, a w sy tu acji ostat nich lat, kie dy nie za leż nie od nas
sta le wzra sta ją wszel kie kosz ty – ra cjo na li za cja wy dat ków
na bie ra szcze gól ne go zna cze nia. Nie mo że my bo wiem, ani
prze rzu cać ca łe go wzro stu kosz tów na dział kow ców, co po -
cią gnę ło by gwał tow ny wzrost skład ki człon kow skiej, i nie
mo że my rów nież osła biać tem pa mo der ni za cji na szych
ogro dów z uwa gi na ska lę po trzeb. Za cho wa nie płyn no ści
fi nan so wej przy wy mie nio nej stra te gii dzia ła nia zmu sza nas
wszyst kich do po szu ki wa nia re zerw i ich wy ko rzy sty wa -
nia. My w Kra jo wej Ra dzie za czę li śmy od sie bie. Je śli Sza -
now ni De le ga ci się gnie cie do spra woz da nia Kra jo wej Ra dy,
to prze ko na cie się, że z na leż nej nam skład ki człon kow skiej
wy dzie li li śmy po waż na pu lę środ ków, któ rą z po wro tem
prze ka za li śmy dział kow com w for mie do ta cji do in we sty -
cji i mo der ni za cji, usu wa nia skut ków po wo dzi, dzia łal no ści
sa mo po mo co wej i in nych.

To jest na sza dział ko wa so li dar ność w prze zwy cię ża -
niu trud no ści. Cie szy nas, że na sze do ta cje wzbu dzi ły 
u dział kow ców po trze bę wno sze nia do dat ko wych ich
wła snych na kła dów na re ali zo wa ne ce le, co po zwo li ło
szyb ciej je osią gnąć i zwięk szyć efek tyw ność wy dat ko -
wa nych środ ków.

W spra woz da niu Kra jo wej Ra dy wy szcze gól nio ne są
no we i zmo der ni zo wa ne ogro dze nia ogro dów, ki lo me try
sie ci wo do cią go wych i ener ge tycz nych oraz dróg i ale -
jek. Nie bę dę ich przy ta czać ale po wiem ob ra zo wo: gdy -
by su mo wać te ki lo me try to star czy ło by ich na po łą cze nie
wscho du na sze go kra ju z za cho dem i po łu dnia z pół no cą.

Efek ty te za prze cza ją opi niom osób nie przy chyl nych na -
szej spo łecz no ści dział ko wej i „cu dow nych uzdro wi cie -
li„na szej rze ko mej nie mo cy.

Sza now ni De le ga ci!
Nie wąt pli wie w oce nia nej ka den cji, wszy scy dzia ła ją cy

na róż nych szcze blach Pol skie go Związ ku Dział kow ców
prze szli trud ną szko łę pra cy i ży cia, któ ra tak że wie le nas
na uczy ła. Zwłasz cza uzmy sło wi ła nam, że w na szej dział -
ko wej jed no ści, wza jem nym za ufa niu i sza cun ku, tkwi ol -
brzy mia si ła, któ ra jest zdol na prze zwy cię żyć wie le
trud no ści i sku tecz nie chro nić in te re sy na sze go Związ ku 
i ogro dów. To do bry pro gno styk na no wa ka den cję. Je śli
cho dzi o po li ty kę fi nan so wą Związ ku na no wą ka den cję to
okre ślo na ona zo sta ła w pro jek cie pro gra mu na la ta 2011
–2015, któ rą dzi siaj bę dzie my za twier dzać.

Czu ję się zwol nio ny ze szcze gó ło we go oma wia na tych
pro po zy cji, bo wiem za po zna li śmy już z ni mi sza now nych
de le ga tów na przed zjaz do wych kon fe ren cjach re jo no wych.

Sza now ni De le ga ci!
Po zwól cie, że na za koń cze nie zwró cę się do Pre ze sa na -

sze go Związ ku, Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go.

Pa nie Pre ze sie!
Na rzu co na na sze mu Związ ko wi sy tu acja spra wi ła, że

mó wiąc ję zy kiem ob ra zo wym, w ostat nich la tach był Pan
ster ni kiem na szej dział ko wej ło dzi, ale na burz li wym oce -
anie. Co naj waż niej sze, do pro wa dził nas Pan bez piecz nie
do dzi siej sze go Zjaz du. Chciał bym wy ra zić Pa nu za to
sło wa głę bo kie go sza cun ku. Dzi siaj wi dać, że spraw dzi ła
się stra te gia Związ ku. Iż li czą cym się ar gu men tem za dal -
szym ist nie niem na szych ogro dów są do bre wy ni ki pra cy
każ de go z nas i prze strze ga nia na sze go pra wa związ ko -
we go. Czy nie nie, aby po trze bę ist nie nia ogro dów do strze -
gli nie tyl ko dział kow cy, ale tak że miesz kań cy w znacz-
nym stop niu za be to no wa nych już miej sco wo ści. Mo im
za da niem w oce nia nej dziś ka den cji zro bi li śmy zna czą cy
krok w tym kie run ku.

Dzię ku ję za uwa gę.

Ma ria Sty puł kow ska, OZ Łódź

Pa nie Prze wod ni czą cy, Pa nie Pre ze sie, 
Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci, Dro dzy Go ście! 
Mam za szczyt za brać głos w imie niu de le ga cji Okrę gu

Łódz kie go, re pre zen tu ją ce go po nad 46 ty się cy człon ków
na sze go Związ ku. Przede wszyst kim chcia ła bym zło żyć
ser decz ne po dzię ko wa nia Pre ze so wi PZD Pa nu Eu ge niu -
szo wi Kon drac kie mu, człon kom or ga nów kra jo wych 
i pra cow ni kom Kra jo wej Ra dy PZD za ol brzy mi wy si łek
i trud po czy nio ny koń czą cej się ka den cji. Prze ka za ne
wszyst kim de le ga tom ma te ria ły spra woz daw cze po ka zu -
ją jak wiel ka pra ca zo sta ła wy ko na na, jak róż no rod ne za -
gad nie nia by ły przed mio tem pra cy or ga nów kra jo wy mi,
z jak po waż ny mi wy zwa nia mi i prze ciw no ścia mi przy -

szło się mie rzyć Związ ko wi w mi nio nych 4 la tach.
Z sa tys fak cją mo że my pod kre ślić, że po mi mo jaw nych

ata ków PZD prze trwał i na dal ja ko naj więk sza or ga ni za -
cja spo łecz na w kra ju pro wa dzi dzia łal ność na rzecz upo -
wszech nie nia idei ogrod nic twa dział ko we go, ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go i roz wi ja nia spo łecz nie po zy tyw -
nych po staw. Pró by pod wa ża nia sa mo dziel no ści i nie za -
leż no ści Związ ku, spo łecz nej for my za rzą dza nia ogro da mi
ma ją miej sce nie mal od po cząt ku de mo kra tycz nych prze -
mian w na szym kra ju. To prze cież w ostat niej ka den cji
mie li śmy do czy nie nia z bez pre ce den so wy mi dzia ła nia
róż nych śro do wisk po li tycz nych, zmie rza ją cych do pod -
wa że nia do rob ku kon sty tu cyj nych praw dział kow ców 
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i sys te mu praw ne go w opar ciu o któ ry funk cjo nu je nasz
Zwią zek.

Mam tu na my śli przede wszyst kim zło że nie w Sej mie
pro jek tu usta wy o ogro dach dział ko wych au tor stwa po -
słów PiS, za skar że nie usta wy o ROD do TK przez I Pre -
ze sa Są du Naj wyż sze go czy też dzia ła nia pro wa dzo ne
przez NIK w kil ku naj więk szych mia stach i przez nad zór
bu dow la ny w ogro dach. Sku tecz na obro na Związ ku nie
by ła by moż li wa bez nad zwy czaj nych środ ków mo bi li za -
cji i jed no cze nia  na sze go śro do wi ska. W tym miej scu nie
spo sób po mi nąć dwóch nie zwy kle do nio słych wy da rzeń
ja ki mi by ło zwo ła nie dwa la ta te mu pierw sze go, a w bie -
żą cym ro ku dru gie go Kon gre su PZD.  Pierw szy Kon gres
dał efekt w po sta ci od rzu ce nia przez Sejm już w pierw -
szym czy ta niu wspo mnia ne go wy żej pro jek tu usta wy, ma -
ją cy miej sce we wrze śniu 2010 ro ku II Kon gres tak że
zre ali zo wał swój pod sta wo wy cel ja kim by ło za pre zen to -
wa nie po sta wy dział kow ców wo bec ko lej nej pró by pod -
wa że nia usta wy o ROD, a tak że za ist nie nia te ma tu ogro-
dów w kam pa nii wy bor czej.

Uzna nie dla Związ ku i usta wy w zło żo nych za pew nie -
nia i do ku men tach prze sła nych przez par tie da ją pod sta wą
do przy ję ci, iż w no wym sej mie znaj dzie my wię cej po -
słów, któ rzy sku tecz nie bę dą wspo ma gać i wspie rać po stu -
la ty na sze go śro do wi ska. Pu blicz na ma ni fe sta cja jed no ści
i ocze ki wań człon ków Związ ku co do przy szło ści Związ -
ku na pa wa opty mi zmem. Na le ży wie rzyć, że nie wąt pli -
wie me dial ny suk ces znaj dzie swo je od zwier cie dle nie 
w szer szym do strze ga niu przez spo łe czeń stwo praw dzi -
we go wi ze run ku Związ ku ja ko or ga ni za cji pro mu ją cej
zdro wie, pro eko lo gicz ny styl ży cia oraz bu du ją cej war to -
ści mię dzy ludz kie opar te na sza cun ku, przy jaź ni i wza -
jem nej po mo cy.

Ana li zu jąc do ko na nia koń czą cej się ka den cji pra gnę
pod kre ślić, że wła dze kra jo we wy ko na ły ol brzy mią pra cę
w za kre sie wpro wa dze nia i usys te ma ty zo wa nia wie lu roz -
wią zań praw nych ma ją cych zna cze nie dla nie za kłó co ne -
go ist nie nia ogro dów. Z wiel kim uzna niem na le ży od nieść
się do opra co wa nych przez Pre zy dium KR prze pi sów
okre śla ją cych tryb po stę po wa nia przy li kwi da cji ogro dów,
zaj mo wa nia dzia łek pod in we sty cje ce lu pu blicz ne go. 
W tym miej scu na leży przy po mnieć sku tecz ną ba ta lię 
o przy wró ce nie prze pi sów na kła da ją cych na pod miot 
w in te re sie któ re go ogród jest li kwi do wa ny obo wią zek za -
pew nie nia te re nów za mien nych i wy pła ty od szko do wań
dla dział kow ców i związ ku.

Tak zwa na spec usta wa ogro do wa w swo im brzmie niu
pier wot nym wy łą cza ła me cha ni zmy ochron ne gwa ran to -
wa ne usta wą o ROD i do pie ro po in ter wen cji przed sta wi cie -
li Związ ku i wła ści wym na gło śnie niu i spra wie dli wo ści
wpro wa dzo nych roz wią zań, do ko na no no we li za cji spec
usta wy. Gwa ran cja praw dział kow ców i Związ ku do grun -
tów zaj mo wa nych przez ogro dy to jed no  z pod sta wo wych
za dań wszyst kich szcze bli PZD. Re pre zen tu ję okręg, w któ -
rym je dy nie 1/3 ogól nej po wierzch ni ROD ma ure gu lo wa -

ny stan praw ny, a dział kow cy co raz czę ściej Nę ka ni są rosz -
cze nia mi by łych wła ści cie li zie mi lub ich spad ko bier ców.
Nie ste ty, ale to wła śnie na dział kow ców spa da co raz czę -
ściej obo wią zek po no sze nia kon se kwen cji urzęd ni czych
błę dów, nie do pa trzeń i za nie chań w prze szło ści. 

W tym świe tle nie zwy kle po moc ne wy da je się być
uchwa lo ne przez wła dze kra jo we prze pi sy do ty czą ce po -
stę po wa nia wo bec rosz czeń do grun tów czy też fun du szu
utrzy ma nia ROD ma ją ce go za pew nić środ ki na po kry cie
za sad nych roz wią zań fi nan so wych w to ku po stę po wań są -
do wych i ad mi ni stra cyj nych, pro wa dzo nych w ce lu od zy -
ska nia nie ru cho mo ści przez oso by fi zycz ne. 

Nie zwy kle po zy tyw nie oce nia my za pro po no wa ny przez
pro gram PZD na ka den cję 2011–2015. Je go sze ro ki za kres
jest w peł ni uza sad nio ny, zwa żyw szy na ro lę ja ką Zwią zek
pra gnie peł nić wo bec ca łe go spo łe czeń stwa, a nie tyl ko
swo ich człon ków. Na le ży kon ty nu ować wy sił ki na rzecz
bu do wa nia no wo cze sne go i przy ja zne go spo łe czeń stwu wi -
ze run ku Związ ku. Pro mo cja idei ogrod nic twa dział ko we -
go sku tecz ne za rzą dza nie ogro da mi i prze ciw dzia ła nie
nie pra wi dło wo ściom i ła ma niu pra wa przez dział kow ców,
kon kur sy i dzia łal ność me dial na Związ ku z pew no ścią
przy czy nią się do do bre go po strze ga nia na szej or ga ni za cji.
Zin ten sy fi ko wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu wzmoc nie nie
praw do grun tów, na któ rych po ło żo ne są ogro dy za pew ni
spo koj niej szą przy szłość ich użyt kow ni kom.

Sza now ni ze bra ni,
Roz po czy na ją ca się ka den cja władz kra jo wych mo że

być naj trud niej szą w hi sto rii na sze go Związ ku. Ocze ku je -
my na wy da nie wy ro ku przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny w
spra wie usta wy o ROD. Ewen tu al nie uchy le nia nie któ -
rych za pi sów usta wy mo że istot nie wpły nąć na funk cjo no -
wa nie ogro dów i Związ ku. Obec nie już ma my do
czy nie nia ze skut ka mi po przed nie go roz strzy gnię cia TK,
któ ry w 2008 r. zniósł obo wią zek nie od płat ne go prze ka -
zy wa nia przez gmi ny grun tów pod ogro dy dział ko we. Na
tej pod sta wie w sto sun ku do te re nów ROD po ło żo nych w
Okrę gu Łódz kim Wójt Gmi ny Pa bia ni ce wy po wie dział
Związ ko wi umo wy nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy -
ste go. Do świad cze nia z na sze go okrę gu są przy kła dem
trud nej współ pra cy a czę sto bra ku wo li ze stro ny władz
lo kal nych. Po mi mo wy ni ka ją ce go ze wspo mnia nej spec
usta wy dro go wej o obo wiąz ku za pew nie nia te re nu za -
mien ne go na od two rze nie li kwi do wa ne go ogro du, wła dze
łódz kie do dziś nie przy dzie li ły związ ko wi nie ru cho mo ści
za zli kwi do wa ny już dwa la ta te mu ROD im. Ro go wi cza, 
a pro wa dzą cy po stę po wa nie o od szko do wa nie dla dział -
kow ców Związ ku, sta ro sta łódz ki od mó wił ich wy pła ty
uza sad nia jąc to ko niecz no ścią do cho dze nia przez człon -
ków Związ ku rosz czeń na dro dze są do wej a nie ad mi ni -
stra cyj nej.

Również zbliżająca się likwidacja Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Brzoskwinia” i „Rekreacja” w Łodzi w
związku z budową trasy komunikacyjnej może oznaczać
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poważną batalię z władzami miejskimi, które jeszcze
przed wy da niem de cy zji za po wie dzia ły, iż nie dys po nu ją
wol ny mi grun ta mi na te ren za mien ny.

Po wyż sze przy kła dy po ka zu ją, że nie tyl ko naj wyż sze
wła dze pań stwo we ma ją za nic 620 ty się cy pod pi sów ze -
bra nych dla po par cia usta wy o ROD, ale tak że sa mo rzą -
dy trak tu ją pra wo wy biór czo, a nie kie dy je dy nie ja ko
in stru ment skie ro wa ny prze ciw ko swo im wła snym miesz -
kań com. 

Z tych też po wo dów na le ży pod kre ślić, że tyl ko spój na
or ga ni za cja mo że prze ciw sta wić się za gro że niom i bu do -
wać przy szłość ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Nie
mo że my do pu ścić do te go, by prze ciw ni kom Związ ku
przy po mo cy de ma go gicz nych ha seł i ma ni pu lo wa nia opi -
nią pu blicz ną, uda ło się skłó cić na sze śro do wi sko i do pro -
wa dzić do je go roz bi cia.

Ko niecz na jest dal sza głę bo ka in te gra cja dział kow ców,
upo wszech nia nie zna cze nia usta wy o ROD dla ist nie nia i
roz wo ju ogro dów. Do świad cze nia z koń czą cej się ka den -
cji po ka zu ją, że dzia ła jąc zgod nie mo że my wie le osią gnąć.

Koń cząc po now nie dzię ku ję Kra jo wej Ra dzie i jej Pre -
zy dium za ener gicz ne dzia ła nia po dej mo wa ne w obro nie
ru chu ogrod nic twa dział ko we go, a Pre ze so wi Związ ku za
spraw ne kie ro wa nie jej pra ca mi i szyb kie re ago wa nie na
wszyst kie za gro że nia praw dział kow ców. 

De le ga ci Okrę go we go Za rzą du Łódz kie go PZD przyj -
mu ją spra woz da nia or ga nów kra jo wych i po pie ra ją wnio -
sek o udzie le nie ab so lu to rium Kra jo wej Ra dzie PZD oraz
w peł ni zga dza ją się z przed ło żo ny mi pro jek ta mi do ku -
men tów zjaz do wych. Pro po no wa ne zmia ny do sta tu tu są
uza sad nio ne i świad cząo wła ści wym kie run ku dzia ła nia
Związ ku.

Dziękuję za uwagę. 
Piotr Wilms, OZ Go rzów Wiel ko pol ski

Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Pa nie Pre ze sie, Dro dzy Go ście,
Ko le żan ki i Ko le dzy!
Mark Twa in ma wiał: „spraw, aby każ dy dzień miał szan -

sę stać się naj pięk niej szym dniem two je go ży cia”.
Wie lu z nas za da je so bie py ta nie, jak te go do ko nać? Ży -

je my w po śpie chu, pę dząc do przo du każ de go dnia i wy -
ko nu jąc set ki czyn no ści. Brak nam cza su na re laks,
od po czy nek czy choć by de lek to wa nie się ci szą. Wiecz ny
ha łas uli cy, ty sią ce, czę sto w ogó le nie ma ją cych sen su,
in for ma cji, do cie ra ją cych do nas z ra dia i te le wi zji, a tak -
że agre syw ne bil l bo ar dy oraz re kla my świetl ne, po wo du -
ją, że czu je my się zmę cze ni, że za ni ka ją wię zi mię -
dzy ludz kie i tra dy cja.

Tyl ko kon takt z przy ro dą i dru gim czło wie kiem przy -
no si war to ści, nie da ją ce wy two rzyć się w ża den in ny spo -
sób. Czło wiek przez wie ki ujarz miał przy ro dę uzy sku jąc
z niej za so by nie zbęd ne do two rze nia no wych cy wi li za -
cji. I tak oto na sta ły cza sy, kie dy pod na ci skiem nas sa -
mych, lu dzi, przy ro da za czę ła ustę po wać, co fać się, 
a na wet gi nąć. 

„W ży ciu bo wiem ist nie ją rze czy, o któ re war to wal czyć
do sa me go koń ca” – Pau lo Co el ho

Ogrod nic two dział ko we sta no wi wiel ka szan sę na obro -
nę te go, co dla współ cze sne go czło wie ka jest naj waż niej -
sze, da je nam moż ność kon tem pla cji ży cia i przy ro dy, 
a tak że kul ty wo wa nia wie lo po ko le nio wej tra dy cji.

Wie lu z nas, dział kow ców, roz po czę ło przy go dę 
z ogrod nic twem jesz cze ja ko dzie ci, wła śnie na ogro dach
dział ko wych. Do dziś to wa rzy szą mi cie płe wspo mnie nia
im prez, na któ re przy cho dzi łem do świe tli cy dział ko wej ja -
ko ma ły chło piec, a tak że spę dza nych wspól nie z ro dzi ca -
mi po po łu dni na dział ce. Na ogród kach dział ko wych czas
pły nie wol niej, moż na ode rwać my śli od pro ble mów ży cia

co dzien ne go, cie szyć się z rze czy drob nych, ta kich jak
choć by po ran na ro sa czy śpiew pta ków; moż na uciec od
zgieł ku nie przy ja zne go, gło śne go i za dy mio ne go mia sta.

„Czło wiek tyl ko wów czas jest szczę śli wy, kie dy in te re -
su je się tym, co two rzy” – Erich Fromm

Wszy scy wie my, że ogro dy to en kla wy zie le ni w cen -
trach be to no wych pu styń i za wsze win ni śmy o tym pa -
mię tać. 

Dro dzy De le ga ci! 
Tak du żo mó wi się o eko lo gii, a tak rzad ko za uwa ża

eko lo gicz ną ro lę ogro dów dział ko wych, gdyż po li ty cy,
eko no mi ści, de ve lo pe rzy, są za in te re so wa ni pro ble mem
tak dłu go, jak dłu go nie ma to spe cjal ne go wpły wu na ich
co dzien ne ży cie, kie dy mo gą mieć wszyst ko to, do cze go
się przy zwy cza ili. Krok da lej wy ma ga wyż szej świa do -
mo ści, prze wi dy wa nia na stępstw ta kich jak po stę pu ją ca
de gra da cja śro do wi ska czy za nik pięk nych wię zi mię dzy -
ludz kich. Do ty czy to głów nie lu dzi star szych, sa mot nych,
dla któ rych ten ma ły skra wek zie mi sta no wi nie kie dy je -
dy ną moż li wość wspól ne go spę dze nia cza su i dzie le nia
się pro ble ma mi. 

W tym miej scu przy cho dzi mi myśl Da nie la Na bo row -
skie go – „Bo ga czu har dy, próż no śmie jesz się z na gie go.
Na go wy cho dzim na ten świat, na go pój dzie my z nie go.”

Roz wi ja ją cy się w Eu ro pie i na świe cie kry zys, pod no -
si rów nież eko no micz ne zna cze nie dział ki dla ro dzi ny.
Dzię ki szko le niom, pro wa dzo nym przez spo łecz ną służ bę
in struk to rów, dział kow cy uczą się wy ko rzy sty wać swo je
ogród ki, nie tyl ko w spo sób eko lo gicz ny, ale też eko no -
micz ny.

Do tych cza so wa for ma ist nie nia i za rzą dza nia ogro da mi
jest naj lep szą, naj tań szą i spraw dzo ną, po nie waż jest opar -
ta na po nad stu let niej tra dy cji. Na le ży dą żyć do te go, aby
na sze związ ko we dzia ła nia uspraw nić tak, aby jak naj le -
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piej słu ży ły dział kow com. My śląc o przy szło ści mu si my
po zy ski wać do dat ko we środ ki na roz wój ROD, a tak że
wzmoc nić dzia łal ność spo łecz ną, po przez zwięk sze nie
licz by im prez, kon kur sów, szko leń, wszel kie go ro dza ju
spo tkań in te gra cyj nych na te re nie ogro dów, bo wiem ta kie
dzia ła nie sca la spo łecz ność dział ko wą, wzma ga jąc dzia -
łal ność na rzecz ogro dów, i jed no cze śnie po pra wia opi nie
me dial ną na nasz te mat.

„Nie jest bo ga ty ten, kto du żo ma, lecz ten, kto du żo da -

je.” – Erich Fromm
Dro dzy De le ga ci!
Je śli chce my, aby nasz kraj spraw nie funk cjo no wał, mu -

szą ist nieć ob sza ry, gdzie przy ro da i czło wiek są waż niej -
sze niż in te res po li tycz ny. Sta raj my się zo sta wić dział ki
na szym na stęp com, w jesz cze lep szym sta nie niż je otrzy -
ma li śmy.

„I gdy bym na wet wie dział, że ju tro bę dzie ko niec świa -
ta, za sa dził bym dziś swo je drzew ko” – Mar tin Lu ther King

An to ni Mol ka, OZ Le gni ca

Pa nie Prze wod ni czą cy
Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni Go ście,
Dro dzy De le ga ci.
Pra gnę się od nieść w kil ku zda niach do zna cze nia 

IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, naj wyż sze go or ga nu na szej or ga ni za cji. Po -
nad stu dzie się cio let nia or ga ni za cja ogro dów dział ko wych
w na szym kra ju prze cho dzi ła róż ne okre sy or ga ni za cji 
i trans for ma cji, łącz nie z przy stą pie niem do eu ro pej skiej
or ga ni za cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ ra jest
wspar ciem w trud nych dla nas okre sach. Aby mieć ta kie
wspar cie (co po ka zał II Kon gres PZD) trze ba być re pre -
zen ta tyw ną w sen sie speł nia nia się w ro li sa mo rząd nej, sa -
mo dziel nej or ga ni za cji po za rzą do wej, zgod nie z za po-
trze bo wa niem spo łecz nym.

IX Zjazd ma na ce lu mo dy fi ka cję na sze go pra wa, ra cjo -
nal nych wy bo rów władz sta tu to wych, szcze gól nie w od -
nie sie niu do wie ku na szych wiel ce za słu żo nych dzia ła czy,
któ rzy two rzy li przed trzy dzie stu la ty zrę by sa mo rząd nej,
de mo kra tycz nej or ga ni za cji.

Z ca łym sza cun kiem do wie ku i za sług wspa nia łych lu -
dzi dzia ła czy na sze go związ ku w do bie roz wo ju tech ni ki
cy fro wej i kom pu te ry za cji od mło dze nie na szych struk tur,
z wi zją jest wska za ne – ko rzy sta ją cych z do świad cze nia 
i mą dro ści kła dą cych pod wa li ny pod nasz zwią zek, co po -
zwo li na sku tecz niej szą or ga ni za cję pra cy, szer sze do tar -
cie do człon ków na szej po nad mi lio no wej or ga ni za cji 
i prze kaz sze ro kiej rze szy spo łe czeń stwa na sze go kra ju 
o po trze bie, za sad no ści i ist nie nia na sze go związ ku oraz 
z ko rzy ści pły ną cych z upra wia nia dział ki. Na te mat ro li 
i po trze by ist nie nia na szej or ga ni za cji pi sa li śmy ty sią ce
pe ty cji, pro te stów i próśb aby nam nie prze szka dza no 
i kłam li wie nie uszczę śli wia no nas na si łę (uwłasz cze nie)
– dział kow cy po tra fią za dbać o swo je na by te pra wa. 
W ro ku obec nym ob cho dzi li śmy pięk ną rocz ni cę XXX-
-le cia po wsta nia PZD w po nad stu dzie się cio let niej tra dy -
cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, ale cóż - za miast
świę to wać mu si my pi sać pro te sty, or ga ni zo wać w tak
krót kim cza sie II Kon gres Dział kow ców li cząc na po moc

po li ty ków, de cy den tów na sze go Pań stwa, aby nie ma ni -
pu lo wa li przy usta wie z 2005 ro ku o ROD – Usta wie któ -
ra naj sku tecz niej chro ni pra wa dział kow ców. Oczy wi ście
na le żą się po dzię ko wa nia po li ty kom, przy wód com par tyj -
nym za po par cie idei na szej or ga ni za cji. Wi dząc skut ki nę -
ka nia nas w róż nych for mach przez naj wyż sze in sty tu cje
pań stwa są dzę, że je ste śmy przy sło wio wym kwiat kiem do
ko żu cha przy oka zji wy bo rów do par la men tu i sa mo rzą -
dów. Kon klu du jąc tą wy po wiedź le piej wy cho dzi im de -
struk cja niż po moc dla spraw dzo nej or ga ni za cji, któ ra
słu ży w róż nych for mach spo łecz no ści – szcze gól nie tej
mniej za moż nej eme ry tom, ren ci stom, bez ro bot nym oraz
lu dziom cięż kiej pra cy, któ rym ta for ma re ge ne ra cji na
dział ce jest naj bar dziej przy stęp na i ko rzyst na. Niech do
po zy tyw ne go my śle nia o dział kow cach słu ży cy tat ze sta -
no wi ska Kanc lerz Fe de ral nej dr An ge li Mer kel:

„wo bec fak tu po zy tyw ne go od dzia ły wa nia ogro du nasz
kraj mo że po czy tać so bie za szczę ście, że w wie lu sto wa -
rzy sze niach zmia na po ko le nio wa do ko nu je się wzor co wo
za bez pie cza jąc w ten spo sób przy szłość” i da lej „wszyst -
kim dział kow com w Niem czech ży czę aby ten zie lo ny kciuk
za wsze był zwró co ny w gó rę tak że w przy szło ści. Nie chże
na dal słu żą Wam ra do ści z ru chu na świe żym po wie trzu 
i roz kosz ob co wa nia z przy ro dą.”

DER FACHBERATER li sto pad 2011. Jak że zna mien -
ne sło wa – w kon tek ście ca łe go sta no wi ska tkwi idea 
i zna cze nie 150-1ecia do rob ku dział kow ców nie miec kich,
dla cze go na sze wła dze my ślą po dob nie, a ro bią ina czej
(pa mię ta jąc o ogro dach) bo to cen ne te re ny pod dzia ła nia
ko mer cyj ne, a mniej za moż nych dział kow ców ode ślą do
ośrod ków po mo cy spo łecz nej.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie, to dzię ki Pa na przy wód czym
ta len cie, sil nej wo li, de ter mi na cji, po świę ce nia dzie siąt -
kom lat ży cia dla PZD ist nie je my, po tra fi my się bro nić 
i je ste śmy do brej my śli na przy szłość za co ser decz nie
dzię ku je my. My ja ko dzia ła cze struk tur ogro do wych mu -
si my Pa na – wie rzę że Pre ze sa KR PZD w na stęp nej ka -
den cji bar dziej wspo móc w dzia ła niu na rzecz ROD.
Je ste śmy za pa trze ni na po li ty ków z gór nej pół ki, efek ty
tej współ pra cy są mier ne, są dzę że przy szedł czas aby śmy
ja ko or ga ni za cja otwo rzy li się na współ pra cę z in ny mi or -
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ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, przede wszyst kim sa mo rzą -
da mi te ry to rial ny mi. Po każ my, że je ste śmy part ne ra mi 
w dzia ła niu i nie tyl ko bie rze my, lecz o wie le wię cej da -
je my spo łe czeń stwu ja ko or ga ni za cja PZD, szcze gól nie w
sfe rze so cjal nej. Nie oce nio ną ro lą w tym dzia ła niu jest
współ pra ca Ko le giów Pre ze sów Za rzą dów ROD z wła -
dza mi sa mo rzą dów lo kal nych, co jest uza sad nio ne spo -
łecz nie, fi nan so wo i czym są dla spo łe czeń stwa ogro dy
dział ko we oraz ja ką speł nia ją funk cję szcze gól nie w mia -
stach.

Je śli cho dzi o sto wa rzy sze nia to prze stań my z ni mi po -
le mi zo wać, od po wia dać na ka lum nie, i choć wła dza uwa -
ża ina czej  – to nie są to part ne rzy dla na sze go Związ ku do

rze czo wej dys ku sji. Co i ko go oni re pre zen tu ją? – nie -
udacz ni ków li czą cych na gra bież wie lo let nie go do rob ku
po ko leń dział kow ców zrze szo nych w Polskim Związku
Działkowców. Koń cząc pro szę na szych dzia ła czy aby za -
dba li o wi ze ru nek na szych Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych nie da jąc pre tek stu do ata ku na Nas, nie usta wa li
w wal ce o nasz byt, prze ka zy wa li te zy i sta no wi ska 
II Kon gre su PZD, a uczest ni kom IX Zjaz du traf nych wy -
bo rów, prze my śla nych de cy zji i aby śmy wró ci li do na -
szych ogro dów (po mi mo za gro żeń),wzmoc nie ni, peł ni
na dziei i wia ry w przy szłość. Z wy ra za mi sza cun ku, po -
zdra wiam i ży czę po myśl no ści.

Gra ży na Fran ke, OZ Ma zo wiec ki

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Sza now ni De le ga ci!
Dzi siaj uczest ni czy my w IX Kra jo wym Zjeź dzie De le -

ga tów aby oce nić ka den cję 2007–2010. Na sze na dzie je,
że bę dzie to ka den cja spo koj na i wspar ta me ry to rycz ną
pra cą dla do bra dział kow ców i ogro dów oka za ła się płon -
na. Bo wiem był to przede wszyst kim okres wal ki o pra wa
dział kow ców i uchwa lo ną w dniu 8 lip ca 2005 r. usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Ko le żan ki i ko le dzy,
Wszy scy pa mię ta my jak w 2009 r. PiS zło żył do Sej mu

pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych, któ ry zo stał od -
rzu co ny przez Sejm, ja ko nie kon sty tu cyj ny. W tym cza sie
Kra jo wa Ra da PZD zwo ła ła I Kon gres PZD, pod czas któ -
re go uczest ni cy wy po wie dzie li się w spo sób jed no znacz -
ny za utrzy ma niem usta wy o ROD, któ rej ure gu lo wa nia
speł nia ły ocze ki wa nia spo łecz no ści dział kow ców i da wa -
ły pew ność ist nie nia i roz wo ju ro dzin nym ogro dom dział -
ko wym. Dział kow cy ma zo wiec cy zde cy do wa nie sta nę li
w obro nie swo jej usta wy. Jed nak uzy ska ne zwy cię stwo
nie spo wo do wa ło za prze sta nia ata ków na ogro dy i na szą
usta wę. Kon tro la NIK, któ ra w spo sób bez po śred ni do -
tknę ła okręg ma zo wiec ki, a jej skut ki od czu wa my do dzi -
siaj w po sta ci kwe stio no wa nia na szych praw do te re nu,
wnio sek Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich o bra ku nad zo ru
nad Związ kiem to tyl ko po czą tek gó ry lo do wej. Wie dzą 
o tym dział kow cy ma zo wiec cy gnę bie ni pro ce sa mi szcze -
gól nie na te re nie m. st. War sza wy, gdzie od sze re gu lat,
ata ko wa ni je ste śmy przez wła dze mia sta, po zwa mi o wy -
da nie nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez 101 ROD. Pro -
ce sy są re gu lar nie od wie sza ne a na stęp nie za wie sza ne na
wnio sek stron. Jed nak ta ki stan po wo du je cią gły nie po kój
i nie pew ność ju tra. Na kła da się na nas obo wią zek przed -
sta wia nia do ku men tów po wsta nia ogro dów, prze cież za -
kła da nych pier wot nie przez sa mo mia sto. Za pi sy na szej
usta wy, pre cy zu ją ce za sa dy funk cjo no wa nia i li kwi da cji,

to „tar cza” dla ogro dów i dział kow ców przed opusz cze -
niem te re nów z ni czym. Dla te go pra wie 400 przed sta wi -
cie li OZM uczest ni czy ło rów nież II Kon gre sie PZD, gdy
po now nie za ata ko wa no na szą usta wę. Wszy scy wy po wie -
dzie li śmy się za ak tem praw nym, któ re go ure gu lo wa nia
speł nia ją ocze ki wa nia spo łecz no ści dział kow ców i da ją
pew ność ist nie nia i roz wo ju ro dzin nym ogro dom dział ko -
wym. Li czy li śmy na wspar cie par la men ta rzy stów i władz
sa mo rzą do wych, przed sta wi cie li Sej mu i Rzą du któ rzy de -
kla ro wa li peł ne po par cie dla Związ ku i ogro dów za pro -
wa dzo ną w sze ro kim za kre sie dzia łal ność na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej i dla do bra śro do wi ska. Ogrom nie
istot ne jest to, że w obro nie na szej usta wy i spo łecz no ści
dział kow ców sta nę ło Mię dzy na ro do we Biu ro Ogro dów
Dział ko wych i Ro dzin nych. Dział kow cy ma zo wiec cy są
dum ni, że Pol ska Or ga ni za cja spo ty ka się z ogrom nym
uzna niem na fo rum mię dzy na ro do wym, rów nież roz wią -
za nia praw ne przy ję te w Pol sce są wska zy wa ne ja ko no -
wa tor skie i naj ko rzyst niej sze w Eu ro pie. Od zwier cie dla ją
bo wiem sy tu ację eko no micz ną i spo łecz ną na szych dział -
kow ców. Ta kie sta no wi sko prze ka za ne zo sta ło do Pierw -
sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Jed nak od po wiedź ja ka
zo sta ła za pre zen to wa na jest za ska ku ją ca. I Pre zes Są du
Naj wyż sze go wska zu je na to, że PZD jest or ga ni za cją,
któ ra w je go in dy wi du al nej oce nie stwa rza wa run ki po -
waż ne go lek ce wa że nia za sad kon sty tu cyj nych RP. Z tym
sta no wi skiem za po zna li śmy się na po sie dze niu Okrę go -
we go Za rzą du i wy wo ła ło ono ogrom ne obu rze nie dla te -
go usto sun ko wa li śmy się do je go tre ści. Do Ad re sa ta
skie ro wa li śmy na sze pi smo pod pi sa ne przez uczest ni ków
po sie dze nia. 

Sza now ni Pań stwo,
Nie zro zu mia łe jest rów nież sta no wi sko TK skie ro wa ne

do Biu ra Mię dzy na ro do we go Ogro dów Ro dzin nych 
i Dział ko wych, w któ rym prze wod ni czą cy skła du orze ka -
ją ce go wska zu je na toż sa mość ar gu men ta cji Biu ra z tą ja -
ka jest pod no szo na przez dział kow ców, jed nak pod kre śla
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że przed mio tem ba da nia nie jest ra cjo nal ność i sens ist -
nie nia ogro dów dla mi lio no wej rze szy oby wa te li, ale prze -
pi sy usta wy o rod. Wy ni ka z te go, że nie waż ne jest zda nie
tych, któ rym ma słu żyć usta wa o ogro dach, ale cel ja ki
przy świe ca au to ro wi wnio sku. 

Ma my do syć sy tu acji, gdy prze ciw wa gą dla mi lio no wej
or ga ni za cji sta ją się nie licz ne sto wa rzy sze nia, któ re po -
dob no są po zba wio ne ta kich praw jak Zwią zek. Stwier -
dza my, że w przy pad ku Ma zow sza chce się prze ciw sta wić
kil ku ogro dom w Ostro łę ce czy Cie cha no wie, na le żą cych
do sto wa rzy szeń, po zo sta łe 492 ogro dów z Okrę gu. Tym
bar dziej, że brak w tym przy pad ku przy kła dów Sto wa rzy -
szeń, któ re wy ka za ły się chę cią utwo rze nia cho ciaż jed -
ne go no we go ogro du dział ko we go. Po wo ły wa nie się na
Sto wa rzy sze nia, któ re prze ję ły te re ny i in fra struk tu rę na -
le żą cą do PZD i przez ca ły czas ko rzy sta ją z przy wi le jów
na szej or ga ni za cji, jest nie uczci we. Mi ni ster stwo In fra -
struk tu ry na rów ni trak tu je mi lio no wą or ga ni za cję i in dy -
wi du al ne oso by mie nią ce się przed sta wi cie la mi wir tu al -
nych sto wa rzy szeń. Sto wa rzy sze nia do ma ga ją się zmian
usta wo wych, za po mi na ją o tym, że z chwi lą ich no we li za -
cji ogro dy i użyt kow ni cy dzia łek zo sta ną pod po rząd ko -
wa ni ogól nie obo wią zu ją cym prze pi som ko dek su cy wil-
ne go. Tym sa mym bę dą obo wią za ni do wno sze nia opłat z
ty tu łu dzier ża wy, użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste -
go, bę dą pła cić po dat ki od nie ru cho mo ści, grun tów rol -
nych, bu dyn ków i al tan. Dzi siaj człon ko wie Sto wa -
rzy sze nia w Ostro łę ce szczy cą się tym, że ich skład ka jest
niż sza niż w Związ ku. Za po mnie li jed nak o tym, że nie
wno szą opłat z ty tu łu użyt ko wa nia wie czy ste go, kry jąc się
pod płasz czem Związ ku. W Kon stan ci nie Zwią zek za pra -
wo użyt ko wa nia wie czy ste go ROD „Mir ków” ob cią ża ny
jest kwo tą 58 tys. rocz nie. Nikt się nie py ta czy stać nas na
za pła ce nie tej kwo ty. W przy pad ku bra ku ter mi no wej
wpła ty wy sta wia się ty tuł eg ze ku cyj ny.

Sza now ni de le ga ci,
Nikt nie bie rze pod uwa gę, że kon se kwen cją po my słów

na zmia nę na szej usta wy bę dzie li kwi da cja na szych praw
i przy wi le jów. Szcze gól nie od czu ją to dział kow cy ma zo -
wiec cy, wal czą cy z sa mo rzą da mi o ist nie nie i za cho wa nie
swo je go pra wa do funk cjo no wa nia w ra mach Polskiego
Związku Działkowców. Okrę go wy Za rząd Ma zo wiec ki
re gu lar nie otrzy mu je pro po zy cje za wie ra nia umów dzier -
ża wy na te re ny ROD, pod wa ża się do ku men ty, na pod sta -
wie któ rych jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go bu do wa ły
ogro dy i prze ka zy wa ły je Związ ko wi. Daw niej sze ure gu -
lo wa nia i for my prze ka zy wa nia te re nu uzna je się za nie -
wy star cza ją ce nie kom plet ne i wa dli we. 

Ko le żan ki i ko le dzy,
Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych to je dy na

szan sa dla wie lu ogro dów ob ję tych rosz cze nia mi osób fi -
zycz nych i praw nych lub po zba wio nych do ku men ta cji
pod sta wo wej, ogro dów za kła da nych w prze szło ści przez
za kła dy pra cy. Zgod nie z przy go to wa ną in for ma cją ure -
gu lo wa ny stan praw ny ma wy łącz nie 34,5% ogro dów ma -
zo wiec kich. Kon se kwent nie 65,7% ogól nej po wierzch ni
ogro dów nie dys po nu je ta kim pra wem. Wal czy my o ogro -
dy za kła da ne na grun tach na le żą cych w prze szło ści do
MON. Dzi siaj Agen cje Mi nia Woj sko we go wy sta wia ją
grun ty ogro dów na sprze daż, jak to ma miej sce w ro-
dzinnych ogrodach działkowych „Pod Dę ba mi” czy „Fort
Szczę śli wi ce”. Wal czy my o ogro dy ob ję te rosz cze nia mi
w War sza wie, Ra do miu czy Ostro łę ce.

Dla te go no wa ka den cja bę dzie zdo mi no wa na wal ką 
o usta wę o ROD, od zwy cię stwa za le ży bo wiem bez pie -
czeń stwo oraz spo kój dział kow ców i ogro dów ma zo wiec -
kich. Przy ję li śmy wie le kie run ków po stę po wa nia i za-
mie rza my je re ali zo wać. Kom ple to wa nie do ku men tów
źró dło wych , pro mo cja ogro dów i dzia łek oraz ich zna -
cze nia dla spo łe czeń stwa i śro do wi ska to nasz cel i bę -
dzie my go re ali zo wa li. 

Dzię ku ję za uwa gę. 

Jan Ka miń ski, OZ War miń sko -Ma zur ski

Pa nie Pre ze sie,
Sza now ni De le ga ci!
Za bie ra jąc głos w dys ku sji w imie niu de le ga cji okrę gu

war miń sko -ma zur skie go, pra gnę w swym krót kim wy stą -
pie niu po ru szyć sze reg spraw za cho dzą cych od VIII Zjaz -
du PZD w ogro dach, w Okrę gu i w ca łym Związ ku. 
W okre sie tym na stą pi ły hi sto rycz ne dla Związ ku wy da -
rze nia, któ re de cy do wa ły o dal szym roz wo ju ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce. Ostat nie wy da rze nia zwią-
za ne z pró bą unie waż nie nia przez Try bu nał Kon sty tu cyj -
ny 4 ar ty ku łów, a na stęp nie ca łej usta wy o ROD, zmo bi -
li zo wa ły ca ły ruch dział ko wy na War mii i Ma zu rach do

wal ki w obro nie tych za pi sów. Ja ko by ły rad ny sa mo rzą -
du miej skie go do sko na le ro zu miem, co sta ło by się z ogro -
da mi i dział kow ca mi po unie waż nie niu tych za pi sów 
w usta wie o ROD. 

Ob ser wu jąc za an ga żo wa nie się KR PZD w obro nie ru -
chu dział ko we go dział kow cy okrę gu war miń sko -ma zur -
skie go ma ja na dzie ję, że na sze pań stwo i je go par la ment
zro zu mie ją, czym jest dla nich dział ka i bro nić bę dą do -
rob ku po nad 100-let niej tra dy cji pol skie go ru chu dział ko -
we go. 

Waż ny mi wy da rze nia mi w okre sie ist nie nia Związ ku
by ły I i II Kon gres PZD. Kon gre sy te po ka za ły si łę i de -
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ter mi na cję dział kow ców w obro nie sa mo dziel ne go i sa -
mo rząd ne go Związ ku, ja kim jest Polski Związek Dział-
kowców. Oba te Kon gre sy uświa do mi ły spo łe czeń stwu
pol skie mu, ja kie zna cze nie dla dział kow ców ma ist nie nie
Związ ku i dzia łek.

Okres mi nio ny dla ogro dów War mii i Ma zur to in ten -
syw na mo der ni za cja ogro dów w świe tle obo wią zu ją cej
usta wy związ ko wej. Roz wój ogro dów i dzia łek w tym
okre sie był tym bar dziej zna czą cym, po nie waż pra ce te
trwa ły rów no le gle z wal ką o ist nie nie Związ ku i ogro dów,
przy bra ku ja kiej kol wiek po mo cy dla dział kow ców ze
stro ny in sty tu cji rzą do wych w na szym kra ju.

Okres mię dzy zjaz do wy cha rak te ry zo wał się mi mo tych
prze ciw no ści wzmo żo ną pra cą mo der ni za cyj ną ogro dów
oraz da le ką idą cą współ pra cą z sa mo rzą dem lo kal nym,
cze go do wo dem jest do bre współ dzia ła nie tych ogniw na
przy kła dzie mia sta Iła wy.

To tu sa mo rząd miej ski prze ka zu je ogro dom wspar cie
fi nan so we dla mo der ni za cji ich in fra struk tu ry. Ogro dy za -
si la ne są do dat ko wo do ta cja mi fi nan so wy mi z OZ i KR
PZD. W przy pad ku Iła wy z bu dże tu miej skie go prze ka -
za no w tym okre sie prze szło 80 tys. zł.

Dzię ki tym środ kom wy ko na no ka pi tal ny re mont prze -
pom pow ni wod nych, wy mie nio no ogro dze nie ogól ne,
utwar dzo no dro gi do jaz do we, utwo rzo no par kin gi i do -
pro wa dzo no wo dę pit ną do ogro dów. 

Za dba no rów nież o za ło że nie pa sów ochron nych przy
ogro dach: po sa dzo no ży wo pło ty i wy dzie lo no miej sca na
usta wie nie po jem ni ków do se gre ga cji od pa dów ko mu nal -
nych. 

Re zul tat tej współ pra cy to efek ty osią gnię te w okre sie
ka den cji w kon kur sach ogro do wych, m. in.: zdo by cie ty tu -
łu lau re ata kon kur su kra jo we go przez ogród ROD „Grząd -
ka” w Iła wie i zdo by cie przez ogród ROD „Sło necz nik” 
w Iła wie ty tu łu w kra jo wym kon kur sie „Naj lep szy ogród
ro ku 2010”. Osią gnię cia te po ka zu ją, że jest moż li wość
po łą cze nia wy sił ku przy pra cy w ogro dzie z wal ką o utrzy -
ma nie Związ ku.

Do star czo ne przez KR PZD ma te ria ły spra woz daw cze 
z mi nio nej ka den cji Związ ku, do ty czą ce ca ło kształ tu jej
funk cjo no wa nia, zo sta ły opra co wa ne w spo sób przej rzy -
sty i ob ra zu ją cy wła ści wą pra cę Kra jo wej Ra dy we
wszyst kich dzie dzi nach zwią za nych z roz wo jem ogrod -
nic twa dział ko we go i sto so wa nie sku tecz nych me tod wal -
ki z za gro że nia mi li kwi da cją Związ ku i ogro dów. Prze-
wo dził im nie stru dzo ny orę dow nik ist nie nia Związ ku 
i ogro dów dział ko wych pre zes PZD E. Kon drac ki. 

Z ma te ria łów spra woz daw czych wy ni ka wzra sta ją ca
licz ba skarg i za ża leń dział kow ców do sa mej tyl ko KR,
co wy ma ga w przy szło ści szcze gól nej uwa gi i pra cy ca łe -
go związ ku. Ska la te go zja wi ska rzu tu je na po ka zy wa nie
nie wła ści we go ob ra zu na szej or ga ni za cji w krę gach nie -
zwią za nych z na szym Związ kiem. 

Zmniej sze nie licz by skarg moż na uzy skać dzię ki lep -
szej or ga ni za cji szko leń i pra cy za rzą dów w ROD.

Jak ca ły zwią zek, tak i nasz okręg dą żył do re ali za cji
pod ję tych uchwał VIII Zjaz du Polskiego Związku Dział-
kowców, zwią za nych z mo der ni za cją ogro dów i lep szym
za rzą dza niem ni mi. Wi docz ne to by ło w je go pra cy 
w ostat nich la tach.

W okre sie tym pro wa dzo na by ła mo der ni za cja in fra struk -
tu ry ogro do wej, wy ni ka ją ca z prze glą dów prze pro wa dzo -
nych w ogro dach wg za le ceń KR PZD. W ca łym okrę gu
pro wa dzo ne by ły sys te ma tycz ne szko le nia in struk to rów fa -
cho wych. Pod no szo no na wyż szy po ziom wie dzę fa cho wą
in struk to rów, łą cząc ją z umie jęt no ścią pra wi dło wej oce ny
za go spo da ro wa nia dzia łek i ogro dów. Ta ki in struk tor stał
się sprzy mie rzeń cem za rzą dów i pre ze sów, udzie la jąc im
po mo cy przy za go spo da ro wy wa niu ogro dów.

Za rząd Okrę go wy War miń sko -Ma zur ski, zgod nie z za -
le ce nia mi KR PZD, pro wa dził in ten syw ne szko le nia z za -
kre su Sta tu tu PZD i Re gu la mi nu ROD wśród no wych
pre ze sów i księ go wych za rzą dów.  

Roz wój ru chu dział ko we go w okrę gu war miń sko -ma -
zur skim opar ty był na do brej współ pra cy na szych dzia ła -
czy związ ko wych z sa mo rzą dem miej skim, tak że po przez
udział rad nych dział kow ców w ra dach sa mo rzą do wych,
jak to jest np. w Olsz ty nie, Iła wie, Gi życ ku, Eł ku czy
Mrą go wie. Dzię ki te mu, że w sa mo rzą dach tych za sia da -
ją rad ni dział kow cy, ogro dom ła twiej jest funk cjo no wać
i mieć kon tro lę nad uchwa la niem pla nów prze strzen ne -
go za go spo da ro wa nia te re nów miej skich. Zwią zek jest tu
po strze ga ny ina czej, nie tak jak twier dzą nie któ rzy par la -
men ta rzy ści, wro go na sta wie ni do Związ ku i dział kow -
ców.

Ja ko wy róż nio ny w kon kur sie „Jak po wsta ły ogro dy
dział ko we”, zor ga ni zo wa nym przez KR PZD z oka zji 
30-le cia Pol skie go Związ ku Dział kow ców, uwa żam, że
po mysł ten był bar dzo traf ny. Bę dą ce je go efek tem pra ce
po ka za ły szcze gól nie po li ty kom wro go na sta wio nych do
ogro dów i związ ku, ja ka jest si ła związ ku i zmu si ły ich do
za da nia so bie py ta nia, czy jest sens wal czyć z mi lio nem
pol skich ro dzin dział ko wych?

Lu dzie wal czą cy z ogro da mi za po mnie li, że w sta nie
wo jen nym or ga ni za cja dział ko wa dla nie któ rych by wa ła
schro nie niem przed re pre sja mi, a póź niej da wa ła man dat
spo łecz ny do za sia da nia w par la men cie i w rzą dzie RP.

Oma wia jąc osią gnię cia mi nio nych 30 lat PZD, nie spo -
sób jest nie wspo mnieć o dzia ła niu ak ty wu dział ko we go
po przez pra cę w sys te mie ko le giów pre ze sów ogro dów
dział ko wych.

Ja ko ak tyw ny od 40 lat dzia łacz związ ko wy i wie lo let -
ni rad ny Miej skiej Ra dy, po ru szę jesz cze w skró cie pro -
blem ko niecz no ści roz wi ja nia w związ ku ta kie go ru chu
spo łecz ne go, ja kim są ko le gia pre ze sów ogro dów dział -
ko wych w te re nie. Z do świad czeń mi nio ne go okre su
stwier dzam, że ko le gia są po trzeb ne, w szcze gól no ści 
w obec nych trud nych dla Związ ku wa run kach, przy szyb -
ko za cho dzą cych zmia nach w sa mo rzą dzie lo kal nym.
Zda rza się, że Urząd Mia sta nie bar dzo chce roz ma wiać 
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z po je dyn czy mi ogro da mi, za miast te go wo li z jed nym ich
wspól nym przed sta wi cie lem, zna ją cym za gad nie nie:
ogro dy – śro do wi sko miej skie. 

Je śli cho dzi o te zy za łą czo ne do pro gra mu PZD na 
IX Zjeź dzie PZD, to okręg war miń sko -ma zur ski opo wia -
da się za ich uchwa le niem, po nie waż są gwa ran cją ist nie -
nia i roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Sze reg dzia łów pro gra mo wych jest ści śle zwią za nych 
z pra wi dło wym dzia ła niem związ ku i or ga ni za cja mi sa -
mo rzą do wy mi w te re nie, co da je gwa ran cję do bre go funk -
cjo no wa nia ogro dów w ist nie ją cych struk tu rach KR PZD.

W imie niu dział kow ców okrę gu war miń sko -ma zur skie -
go skła dam Kra jo wej Ra dzie z Pre ze sem na cze le po dzię -
ko wa nie za za sad ne, wy wa żo ne i słusz ne de cy zje po dej-
mo wa ne w spra wach udzie la nia ogro dom po mo cy w ich
mo der ni za cji, a tak że obro ny ogro dów i Związ ku w mi ja -
ją cej ka den cji.

No wo wy bra nym wła dzom ży czy my wy trwa ło ści 
i utrzy ma nia wła ści wych kie run ków przy kie ro wa niu
Związ kiem w naj bliż szych la tach. 

Dzię ku ję za uwa gę.

Zdzi sław Szkut nik, OZ Po znań

Z lek tu ry do ku men tów zjaz do wych wy no si się po zy -
tyw ne wra że nia. Spra woz da nia przy go to wa no wni kli wie
i wszech stron nie. Po dob nie tek sty Sta no wisk pre zen tu ją
wy so ki po ziom kom pe ten cji i wszech stron ność od da ją cą
ak tu al ność i wa gę po dej mo wa nych spraw. Za dba no tak -
że, by Pro gram PZD na ka den cję 2011–2015 miał for mę
przej rzy ste go i prze ko nu ją ce go do ku men tu. Na kre ślo no
w nim rów nież w od po wied nim za kre sie i stop niu no we 
i ory gi nal ne kie run ki roz wo ju dział ko we go ogrod nic twa w
kra ju. Sa tys fak cjo nu je tak że fakt, że w czę ści do ku men -
tów zjaz do wych, tych, któ re wy ty cza ją dal szą dro gę, do -
strzec moż na wpły wy wcze śniej szych dys ku sji kon sul -
ta cyj nych w Okrę gach.

Chciał bym jed nak po dzie lić się kil ko ma uwa ga mi. 

I. Uwa gi do Spra woz dań
1. Spra woz da nie z dzia łal no ści KR PZD w ka den cji

2007–2011, rozdz. VII. Prze strze ga nie pra wa związ ko we -
go i po wszech nie obo wią zu ją ce go

Spra woz da nie po twier dzi ło, że KR PZD i jej Pre zy dium
wło ży ły wie le wy sił ku w ko dy fi ka cję pro ce dur po stę po -
wa nia w Ogro dach (uchwa ły), co mia ło uchro nić je od wy -
pa czeń, czy nie kie dy wręcz pa to lo gii w ro dza ju ca ło-
rocz ne go za miesz ki wa nia czy po nadnor ma tyw ne go bu -
dow nic twa, a tak że nie zgod ne go z ideą du cha ROD użyt -
ko wa nia dzia łek (por. ogro dy nad mor skie). Wie my jed-
nak że, że dru gim nie mniej waż nym ele men tem za rzą dza -
nia, ja kim w tym przy pad ku by ło sta no wie nie od po wied -
nich unor mo wań, jest spraw dza nie skut ków ich dzia ła nia.
I tu ja wi się lu ka, cho ciaż wy da wać by się mo gło, że 
w Spra woz da niu z dzia łal no ści KR PZD w ka den cji 
2007–2011 ta kie pod su mo wa nie po win no się zna leźć.

Wno szę, by je uzu peł nić, a na stęp nie opu bli ko wać 
w „Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD” do koń ca I lub na po -
cząt ku II kwar ta łu 2012 r. Za miesz czo ne omó wie nie i da -
ne bę dą mia ły dla or ga nów PZD niż sze go szcze bla
cha rak ter do wo do we go wspar cia w roz wią zy wa niu wspo -
mnia nych wy pa czeń.

2. Spra woz da nie z dzia łal no ści Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej.

W ana lo gicz nym jw. roz dzia le (s. 23–25) Ko mi sja z ca -
łą ostro ścią dia gno zu je po wyż sze wy pa cze nia i wska zu je
spo so by prze ciw dzia ła nia im, ocze ku jąc te go głów nie od
in nych or ga nów sa mo rzą do wych ROD i PZD. A od Ko mi -
sji Re wi zyj nych? Uj mu je to w „po li tycz nie po praw nie”
sfor mu ło wa nym zda niu: „... wszyst kie or ga ny Związ ku
win ny nie zwłocz nie po dej mo wać dzia ła nia ce lem obro ny
ogro dów dział ko wych przed nie ko rzyst ny mi zja wi ska mi,
któ re nie wy da je się w sy tu acji na ra sta ją cych pa to lo gii sa -
tys fak cjo nu ją ce, jest zbyt ogól ni ko we, przez to nie ade -
kwat ne do ska li ne ga tyw ne go zja wi ska. Tym cza sem
wie my ską di nąd, iż pierw szym, czy li naj waż niej szym ce -
lem kon tro li Ko mi sji Re wi zyj nych jest zba da nie le gal no -
ści dzia łań w ogro dach, a do pie ro na dru gim i trze cim
pla nie jest go spo dar ność i rze tel ność.”

Na le ża ło by więc od nieść się do te go, cze go Ko mi sje na
ogół nie wy ko nu ją, tj. bra ku usto sun ko wy wa nia się przez
nie do zja wisk na ru sza ją cych pra wo ROD w stop niu ra żą -
cym, czy li np. do ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia na dział -
ce. Wy star czy za py tać za rzą dy ogro dów, w któ rych wy s-
tę pu je zja wi sko sta łe go za miesz ki wa nia, czy ko mi sje te w
swo ich rocz nych spra woz da niach po dej mo wa ły ta ki pro -
blem, czy 'wy ty ka ły' za rzą do wi brak re ak cji na nie go?
Moż na z du żym praw do po do bień stwem za ło żyć, że nie
po dej mo wa ły te go pro ble mu.

W uwa gach po ni żej do od po wied nie go Sta no wi ska
Zjaz du bę dę wno sił, by moc niej za ak cen to wać nie wła ści -
wość po sta wy Ko mi sji Re wi zyj nych w tych kwe stiach,
któ rą moż na okre ślić zgod nie z ja poń ską fi lo zo fią uni ka -
nia zła (por. po wie dze nie o sa ma ru): nie wi dzę, nie sły szę,
nic nie mó wię.

II. Ko men ta rze i uzu peł nie nia do Pro gra mu PZD na ka -
den cję 2011–2015

1. Punkt 14: Pro mo cja ogro dów i Związ ku
Słusz nie za chę co no do na wią zy wa nie współ pra cy tam,
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gdzie są ku te mu wa run ki, z ośrod ka mi aka de mic ki mi.
Prze te stu je my z Po zna niu ten no wy kie ru nek dzia łań or -
ga ni zu jąc ja ko OZ PZD wraz z KR PZD i wy bra na uczel -
nią kon fe ren cję po pu lar no -na uko wą po świę co na hi sto rii 
i te raź niej szo ści ogro dów dział ko wych, któ re ja ko zja wi -
sko spo łecz ne o nie zwy kłej ska li i trwa ło ści za słu gu je na
uwa gę i po waż ną re flek sję. Uczest ni czyć w nim bę dzie
gru pa pro fe so rów -re fe ren tów z czte rech uczel ni wyż szych
w kra ju. Ma te ria ły kon fe ren cyj ne zo sta ną opu bli ko wa ne.

2. Punkt 24: Rosz cze nia do grun tów ROD
W ostat nim okre sie, w wy ni ku po stę po wań są do wych

na sku tek żą da nia zwro tu grun tów użyt ko wa nych przez
ROD przez oso by fi zycz ne za cho dzi nie bez pie czeń stwo
wy płat przez PZD mi lio no wych kwot od szko do waw czych
dla dział kow ców.

Zgod nie z orzecz nic twem są do wym – wła ści cie le grun -
tów wy stę pu ją do są dów z rosz cze nia mi za bez u mow ne
ko rzy sta nie z grun tów i o na tych mia sto we opusz cze nie
użyt ko wa nych dzia łek przez dział kow ców bez od szko do -
wa nia.

W Okrę gu Po znań skim ma my trzy po stę po wa nia są do -
we w sto sun ku do  200 dział kow ców. Wie my, że ana lo -
gicz ne po stę po wa nia to czą się tak że w in nych okrę gach.
Uwa ża my to za bar dzo nie bez piecz ne zja wi sko, gdyż
dział kow cy po za sa dze niu od nich kwot za bez u mow ne
ko rzy sta nie z grun tów oraz za brak wy pła ty od szko do wa -
nia po opusz cze niu dział ki wy stą pią z po wódz twa mi są do -
wy mi o zwrot tych że kwot od Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Tym cza sem do tak wy so kich wy płat Zwią -
zek nie jest przy go to wa ny i nie po sia da fun du szy.

Z usta leń w tych spra wach wy ni ka po nad to, że bę dzie
trud no udo wod nić, aby PZD rów nież mógł do cho dzić od
Skar bu Pań stwa zwro tu po nie sio nych strat.

Ma jąc na uwa dze za gro że nia wy ni ka ją ce z opi sa nych
rosz czeń wno si my, aby Kra jo wa Ra da PZD uwzględ ni ła
w swo im pro gra mie dzia ła nia na no wą ka den cją 
2011–2015 ten pro ble mem, na da jąc mu szcze gól ną uwa gą.

Punkt 27: Pro gra my ba daw cze Związ ku
Pod ję ty przez PZD w kwiet niu 2011 r. pro gram „Kim

są pol scy dział kow cy?” sta no wi do bre otwar cie dla ana lo -
gicz nych po czy nań ba daw czych tak że dla in nych struk tur
PZD, tzn. wszę dzie tam, gdzie są ta kie moż li wo ści i po -
trze by. Na wią za nie współ pra cy ze śro do wi skiem aka de -
mic kim mo że za owo co wać po dej mo wa niem, np. so c-
jo lo gicz nych i kul tu ro znaw czych te ma tów prac dy plo mo -
wych (li cen cjac kich i ma gi ster skich) czy też zle ca niem
wą sko te ma tycz nych ba dań ROD bądź ogrod nic twa 
w Okrę gu o prak tycz nej przy dat no ści. Nie bę dą to zresz -
tą je dy ne ba da nia, bo wiem za ob ser wo wać moż na w ostat -
nich la tach pew ne oży wie nie ogro do wo -dział ko wą
te ma ty ką (por. ba da nia prof. Ro cha Su li my z Uni wer sy te -
tu War szaw skie go czy pro jekt ba daw czy „Dzie ło Dział -
ka” kra kow skiej gru py in ter dy scy pli nar nej ko or dy no wa ny
przez Mu zeum Et no gra ficz ne w Kra ko wie; pu bli ka cja
wy ni ków na po cząt ku 2012 r.). W każ dym ra zie ta ki kie -

ru nek, to ory gi nal ne otwar cie się PZD, do któ re go war to
się przy łą czyć i wy ka zać się kre atyw no ścią.

4. Punkt 31: Po li ty ka me dial na Związ ku
A. Po stu lat za kła da nia stron in ter ne to wych dla ROD jest

ze wszech miar słusz ny. Czas wy ko nać so lid ny krok w za -
pre zen to wa niu tych miejsc, czę sto nie zwy kłej uro dy osią -
gnię tej w wy ni ku pra cy dział kow ców. Na ok. 5 tys. ROD
stro ny utwo rzy ło, po czy na jąc od 2001 r.. 90 Ogro dów, co
sta no wi za le d wie 2 pro cent. Są to stro ny ty pu Webl.0, czy -
li ta bli ce słu żą ce do czy ta nia. Dzi siaj mo że my już za kła -
dać w bar dzo pro sty spo sób i nie od płat nie stro ny ty pu
We b2.0, czy li por ta le spo łecz no ścio we. Isto ta ich jest
moż li wość współ two rze nia za war to ści wi try ny przez za -
re je stro wa nych użyt kow ni ków. Ten ro dzaj stron ma licz -
ne funk cje ko rzyst ne nie tyl ko dla idei bu do wa nia
spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go, ale tak że sprzy ja ją ce in -
te gra cji, utoż sa mia niu się z ROD i kształ to wa niu po staw
oby wa tel skich dział ko wi czów.

Za po wiedź opra co wa nia przez Polski Związek Dział-
kowców za sad pro wa dze nia tych stron ro zu miem ja ko
ofe ro wa nie ogro dom warsz ta tów uczą cych, jak ta ką stro -
nę za ło żyć. W OZ PZD w Po zna niu le ży już ofer ta na po -
pro wa dze nie ta kich szko leń.

Tro chę sta ty sty ki: w Pol sce jest 13 mln osób w wie ku
50+, z któ rych 30 proc. po tra fi ko rzy stać z In ter ne tu. 
W ROD 62 proc. dział kow ców w tym wie ku, ale też 
30 proc. sta no wią lu dzie mło dzi, wśród któ rych prak tycz -
na zna jo mość In ter ne tu osią gnę ła już 83 proc. tej gru py.

Za sa da par ty cy pa cyj nej nie rów no ści (90,9,1) w opi sy -
wa niu zja wisk zwią za nych z In ter ne tem; ona po win na
kształ to wać na sze ocze ki wa nia co do ak tyw no ści dział -
kow ców w Sie ci.

B. Wno si my o udo stęp nie nie ła mów mie sięcz ni ka
„Dział ko wiec”(na wzór nie miec kie go 'Gar ten freund') na
ar ty ku ły o te ma ty ce spo łecz no -kul tu ral nej po wsta ją ce 
w Okrę gach, co ozna cza ło by ko rek tę struk tu ry te go świet -
ne go ską di nąd cza so pi sma dla mi ło śni ków ogro do wych
dzia łek. Zbyt wie le dzie je się w PZD (Ogro dach), by 
95 proc. za war to ści cza so pi sma po świę cać wy łącz nie
kwia tom i wa rzy wom.

Tu ry su je się ko lej ne po le do współ pra cy z ośrod ka mi
aka de mic ki mi, tj. z kie run ka mi: dzien ni kar stwa i ko mu ni -
ka cji spo łecz nej, któ rych jest w Pol sce co naj mniej 13.
Tam moż na w ra zie cze go szu kać wspar cia dla po ten cja -
łu au tor skie go Okrę gu.

III. Pro po zy cje uzu peł nień tek stów Sta no wisk Zjaz du.
1. W spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go

w Pol sce 
Frag ment na dru giej stro nie, gdzie mo wa o współ dzia -

ła niu na rzecz na sze go ru chu wo kół wspól nych ce lów:
– pkt 2 re ali za cji za dań sta tu to wych do ty czą cych ro li 

i funk cji dział ki ROD wy ra ża ją cych się w nie zwłocz nym
pod ję ciu kon se kwent ne go prze ciw dzia ła nia na ra sta ją cym
wy pa cze niom szko dzą cym idei ogro du re kre acyj no -wy -
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po czyn ko we go (m.in. ca ło rocz ne za miesz ki wa nie).
2. W spra wie ro li i zna cze nia or ga nów ogro do wych dla

funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD
W dru gim aka pi cie na stro nie 2, gdzie mo wa o Ko mi sji

re wi zyj nej, któ ra „spraw dza, czy te obo wiąz ki wy ko ny -
wa ne są [przez Za rząd] zgod nie z obo wią zu ją cym pra -
wem. Szcze gól ną uwa gę zwra ca na za nie cha nia za rzą du,
zwłasz cza uni ka nie re ak cji na na ra sta ją ce w ROD wy pa -
cze nia w ro dza ju ca ło rocz ne go za miesz ki wa nia na dział -

ce czy in ne go nie wła ści we go jej użyt ko wa nia.
Na stro nie 3, w punk cie 5, koń czą cym się zda niem:

Ogrom na ro la i wie le za dań przy pa da w tych spra wach
ko mi sjom roz jem czym oraz ko mi sjom re wi zyj nym, [do -
pi sać] Te ostat nie po win ny być wspar ciem dla Za rzą dów
wy ra ża ją cym się w obo wiąz ko wym uwzględ nia niu w do -
rocz nych spra woz da niach uwag nt. nie le gal nych dzia łań 
w ROD, o ile ta kie wy stą pi ły, a zwłasz cza ca ło rocz ne go
za miesz ki wa nia.

Je rzy Te luk, OZ Zie lo na Gó ra

Pa ni Prze wod ni czą ca,
Pa nie Pre ze sie,
Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci 
Sza now ni Go ście.
Mi nio ne czte ro le cie na sze go Związ ku to waż ny czas dla

ru chu dział ko we go w Pol sce, w tym okre sie do zna wa li -
śmy sa tys fak cji, ale też nie ob cy był dla nas smak po raż ki
i uczu cie za wo du.

Sa tys fak cja to wa rzy szy ła nam kie dy cie szy li śmy się 
z no wej Usta wy o ROD, kie dy zo stał za re je stro wa ny nasz
no wy Sta tut, kie dy w obro nie Na sze go Związ ku wy po -
wie dzia ły się set ki ty się cy Pol skich Dział kow ców. Po raż -
ką dla nas ja ko oby wa te li był fakt iż, In sty tu cje Pań stwa
ta kie jak: Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, Pierw szy Pre -
zes Są du Naj wyż sze go, Naj wyż sza Izba Kon tro li, Try bu -
nał Kon sty tu cyj ny, Mar sza łek Sej mu, Mi ni ster stwo
In fra struk tu ry, kwe stio nu ją le gal ność Usta wy Uchwa lo -
nej w ma je sta cie pra wa. Uczu cie za wo du drę czy nas kie -
dy po my śli my, że dla nie któ rych Par tii Po li tycz nych
droż szy jest in te res wiel kie go biz ne su, niż los lu dzi nie -
zbyt za moż nych pra gną cych upra wiać skra wek zie mi dla
wła sne go zdro wia, sa tys fak cji i spo łecz ne go po żyt ku.

Pa trząc wstecz w mi nio ne czte ro le cie win ni śmy wy ge -
ne ro wać z nie go na ukę i wnio ski na przy szłość.

Mo im zda niem są one na stę pu ją ce:
1. nic nie jest nam da ne „raz na za wsze”,
2. są si ły po li tycz ne za wsze sprzy ja ją ce dział kow com, są

ta kie któ re zmie nia ją swo je na sta wie nie w za leż no ści od
oko licz no ści, są i ta kie któ re pro gra mo wo zwal cza ją ruch
dział ko wy,

3. apa rat Pań stwa po stę pu je ko niunk tu ral nie i jest bez
żad nych za sad,

4. suk ce sy i prze trwa nie Związ ku za le ży głow nie od na -
szej si ły i ak tyw no ści,

5. si ła ruchu dział ko we go uwi docz nia się głów nie w jed -
no ści, spo łecz nej ru chli wo ści, mą dro ści ka dry – za wo do -
wej i ak ty wu spo łecz ne go,

6. wa run kiem nie odzow nym suk ce su jest sil ne i mą dre
kie row nic two oraz ja sno okre ślo ny cel.

Re asu mu jąc war to i na le ży wy cią gać wnio ski z przy -
szło ści, ale tyl ko po to by kon se kwent nie dą żyć do ja sno
okre ślo ne go ce lu.

Je stem prze ko na ny, iż IX Zjazd PZD uzbro jo ny w wie -
dzę i wy pra co wa ne na I i II Kon gre sie wnio ski sfor mu łu -
je pro gram za pew nia ją cy trwa nie Związ ku, i gwa ran cje
praw dla dział kow ców.

Koń cząc mo je wy stą pie nie chciał bym wy ra zić swo ją sa -
tys fak cję i po dzię ko wa nie wszyst kim tym, któ rzy w ubie -
głej ka den cji tak in ten syw nie i sku tecz nie pra co wa li na
rzecz Związ ku, po czy na jąc od Pre ze sa Ra dy Kra jo wej nie
za po mi na jąc o bez i mien nych rze szach Dzia ła czy i Pra -
cow ni ków Związ ku. Wie rzę że nasz Zwią zek pod sku tecz -
nym kie row nic twem Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go
bę dzie trwał, roz wi jał się dla do bra dział kow ców i spo łe -
czeń stwa.

Jó zef Ro ma now ski, OZ Szcze cin

Sza now ni Go ście, 
Sza now ni De le ga ci,
Pa nie Pre ze sie, 
Pa nie Prze wod ni czą cy,

Ocal my Pol skie Ogro dy Dział ko we

To tyl ko dzię ki mi ło ści do ogro du pod trzy my wa nej na -
dzie ją i oświe co nej świa tłem wia ry w spra wie dli wość,
oraz roz sąd ku pły ną ce go z ro zu mu, jest moż li we osią gnie -
cie ce lu zrów no wa żo ne go roz wo ju ogro dów i ich bez pie -
czeń stwa praw ne go. To wią że się rów nież z pod sta wo wą
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po wszech ną spra wie dli wo ścią i god no ścią każ dej oso by
ludz kiej, aże by nie krzyw dzić naj słab szych do któ rych za -
li cza ją się pol scy dział kow cy.

Współ cze sna do mi na cja grup eko no micz nych i fi nan -
so wych - któ re dyk tu ją pro gra my po li tycz ne, ze szko dą
dla po wszech ne go do bra wspól ne go, gdzie wy stę pu je brak
spra wie dli we go po rząd ku spo łecz ne go – czy li no wa rze -
czy wi stość spo łecz na. Dział kow cy po win ni stać się stro -
ną czyn ną w po li ty ce – do ty czą cej na szych spraw, a nie
być wciąż tyl ko ty mi któ rzy są krzyw dze ni psy chicz nie 
i eko no micz nie. Je że li przez 20 lat pro wa dzi się woj nę 
z dział kow ca mi dla któ rych ich spra wy ogro du są ja ko naj -
waż niej sze spra wy człon kow skie, i bez któ rych po sza no -
wa nie dwu mi lio no we go spo łe czeń stwa nie mo że być
uwa ża ne za spra wie dli we spo łecz nie, ani też nie mo że być
po zy tyw na oce na w wy mia rze ludz kim.

Pod po rząd ko wa nie eko no mii do bru wspól ne mu i za sa -
dzie po moc ni czo ści tak – a nie od wrot nie? Co w koń cu
jest naj waż niej sze dla spo łe czeń stwa, ko rzy ści spo łecz ne
czy po li tycz ne? Po win ni wie dzieć zwłasz cza po li ty cy, że
pra wo i ca ły po rzą dek spra wie dli wo ści, środ ki na ci sku
słu żą nie tyl ko ochro nie bez pie czeń stwa władz, ale przede
wszyst kim ochro nie czło wie ka ja ko ta kie go, a zwłasz cza
osób naj słab szych naj bar dziej bez bron nych. /bez dom ni,
bez ro bot ni, oso by star sze/ Nie wi dzi my żad ne go ro zum -
ne go po wo du, że by na sze spra wy dział ko we od da wać 
w rę ce lu dzi po zba wio nych po czu cia od po wie dzial no ści
np. wy ty po wa ni po sło wie do obro ny usta wy o ROD 
z 2005 r., a któ rzy od lat wal czą o li kwi da cję PZD. Pa ni
Mar sza łek Sej mu – pro si my o no we wy ty po wa nie – z gó -
ry dzię ku je my.

Pol ska wy ma ga by w peł ni uczest ni czyć w kul tu rze na -
ro du nie tyl ko czer pać z te go bo gac twa, lecz tak że je roz -
wi jać twór czo w ogro dach.

Na sze pol skie ogro dy są sa mo fi nan su ją ce się i utrzy mu -
ją je na si człon ko wie ROD. Dal szy roz wój ogro dów jest
uwa run ko wa ny od opra co wa nia mą drych i oszczęd no ścio -

wych pro gra mów dzia ła nia we współ pra cy z sa mo rzą da -
mi lo kal ny mi. Z bra ku prze pły wu in for ma cji wy ni ka ją
nie uza sad nio ne wy dat ki. Pa nu ją cy kry zys w Eu ro pie sy -
gna li zu je nam pod ję cie w szer szej ska li te ma tu oszczęd no -
ści w go spo da ro wa niu np. wo dą, pro duk cją śmie ci itd.
In we sty cje i re mon ty w ra mach ra cjo nal nej go spo dar ki to
wo da, ener gia, Do my Dział kow ca. 

Dzia ła nia na sze win ny być da le ko idą cy mi. Da lej pra co -
wać nad wzmoc nie niem po zy cji i ro li za rzą du ROD. Na -
to miast Za rzą dy ROD bez względ nie niech wy ko rzy sta ją
ist nie ją ce pre ro ga ty wy, tak aby PZD był ko ja rzo ny z naj -
lep szym mo de lem wła dzy, sku tecz nej, szyb ko dzia ła ją cej,
kie dy po trze ba to twar dej – szcze gól nie wo bec zja wisk
ne ga tyw nych, a rów no cze śnie Za rząd jest po wścią gli wy.
Za rząd nie mo że ucie kać od ko niecz nych de cy zji. Za rząd
po wi nien do strze gać i od róż niać in te re sy i za pa try wa nia
pry wat ne, to wa rzy skie, śro do wi sko we od te go do cze go
Za rząd ROD zo stał po wo ła ny.

Naj waż niej szym ce lem Za rzą dów ROD to kon so li da cja
dzia łal no ści człon ków PZD w ogro dach, w ce lu wspól -
nych dzia łań oszczęd no ścio wych w do bie kry zy su, po pra -
wa ja ko ści ob słu gi swo ich człon ków przez Za rząd,
otwar tość na no we jesz cze lep sze re la cje współ pra cy z sa -
mo rzą da mi lo kal ny mi i po zy ski wa nie nie zbęd nych fun -
du szy na re mon ty i in we sty cje, ak tyw ność w pra sie 
i In ter ne cie, a szcze gól ne miej sce ma obro na pod sta wo -
wych praw za war tych w usta wie o ROD z 2005 r., któ ra
win na po zo stać bez zmian.

Upły wa ją ca ka den cja jest to okres he ro icz nej sa mo obro -
ny człon ków PZD na wszyst kich po zio mach.

Ży czę, aże by no wa ka den cja by ła in no wa cyj na i roz wo -
jo wa po zba wio na sta łej obro ny po zy cji ogro dów.

Dzię ku ję Pa nu Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu
za pro fe sjo nal ne i od po wie dzial ne kie ro wa nie PZD i ży -
czę sa mych suk ce sów w na stęp nej ka den cji, oraz że by nie
za bra kło naj wyż szej war to ści w ży ciu, wspa nia łe go zdro -
wia i praw dzi wych przy ja ciół.

Zyg munt Czar ny, OZ Pi ła

Sza now ni De le ga ci!
Sza now ny Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców.
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, w któ rym dziś uczest ni czy my jest fi na łem te go,
co wy da rzy ło się przez okres czte rech lat w na szym
Związ ku. Rok 2011 jest ro kiem spra woz daw czo -wy bor -
czym. Od by ły się ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze na
Ogro dach, od by ły się zjaz dy w Okrę gach w ca łej Pol sce.
A my na dzi siej szym Kra jo wym Zjeź dzie Polskiego
Związku Działkowców je ste śmy re pre zen tan ta mi mi lio -
no wej rze szy człon ków te go Związ ku. 

Czy do brze wy ko rzy sta li śmy ten okres cza su od zjaz du
do zjaz du? – z od po wie dzą na to py ta nie bę dzie się wią -
zał kło pot i bez rad ność, a to za przy czy ną te go, co dzie je
się wo kół na sze go Związ ku i na szej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z 2005 ro ku. 

Dział kow cy i sa mo rzą dy ogro do we chlu bi my się na szą
usta wą z dnia 6 ma ja 1981 ro ku i zno we li zo wa ną 
w 2005 roku, któ ra jest przy sto so wa na do obec nych cza -
sów, w któ rych dziś ży je my. Sa mi ją na eta pie two rze nia
opi nio wa li śmy. 

Sza now ni De le ga ci, okres 30 lat funk cjo no wa nia Związ -
ku i na szej usta wy po dzie li łem na dwa eta py. 
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Pierw szy etap to 10 lat, kie dy to wszyst kie Ogro dy 
w Pol sce zgro ma dzi ły się pod szyl dem Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców. To bu do wa Ogro dów od pod staw i wiel -
ki roz wój ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, przez
udzia le za kła dów pra cy, któ re wspie ra ły ta ką for mę po -
mo cy dla swo ich pra cow ni ków.

Dru gi etap to 21-let nia wal ka o za cho wa nie ist nie ją cych
Ogro dów, oraz obro na na szej usta wy i na sze go Związ ku.
Tu taj na su wa się py ta nie, na któ re nie ma od po wie dzi:
„dla cze go nie lu bi się Pol skie go Związ ku Dział kow ców?”.
Dla cze go od ty lu lat wie le sił po li tycz nych a w ostat nim
ro ku naj waż niej sze Or ga ny na sze go Pań stwa dą żą do
zmia ny na szej usta wy i po zba wie nia nas dział kow ców na -
szych ogro dów i na szych uko cha nych dzia łek.

Nic nie po wstrzy mu je prze ciw ni ków na sze go Związ ku
przed rzu ca niem obelg i oplu wa niem wszyst kie go, co jest
zwią za ne z Ogro da mi i na szym Związ kiem.

Wy ta cza się prze ciw ko Związ ko wi naj cięż sze ar ma ty 
a to ze stro ny Sej mu, Mar szał ka Sej mu, Rzą du RP, NIK,
Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, nad zo ru bu dow la ne go,
Mi ni stra In fra struk tu ry. Pra sa, ra dio i te le wi zja emi tu ją
pro gra my, któ re mó wią jak to jest źle na na szych Ogro -
dach.

Czę sto po ma ga ją me diom w tym dzia ła niu by li człon ko -
wie PZD, któ rzy nie prze strze ga ją pra wa. Naj bar dziej jed -
nak bo li nas dział kow ców i sa mo rzą dy Związ ku skie -
ro wa ny w 2010 ro ku do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przez
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go wnio sek, w któ ry stwier dza
się, że na sza usta wa na ru sza ład kon sty tu cyj ny de mo kra -
tycz ne go pań stwa pra wa. 

W ostat nich dniach przy sło wio wej oli wy do ognia do le -
wa pi smo Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go z dnia
19.10.2011 skie ro wa ne do Mię dzy na ro do we go Biu ra Eu -
ro pej skich Ogro dów Dział ko wych i ro dzin nych z sie dzi -
bą w Luk sem bur gu. Jest to od po wiedź na pi smo Mię -
dzy na ro do we go Biu ra skie ro wa ne w na szej obro nie po II
kon gre sie PZD.

Treść te go pi sma to jest po li czek wy mie rzo ny mi lio no -
wi człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Urzęd ni -
cy nie trak tu ją dział kow ców i na sze go Związ ku z sza-
cun kiem za to, że przez 114 lat na te re nie na sze go kra ju
prze trwa ły Ogro dy. I to prze trwa ły nie za leż nie od pa nu ją -
cych i czę sto róż nią cych się od sie bie ustro jów po li tycz -
nych. Z ta ką oce ną na sze go Związ ku nie moż na się
zgo dzić. Nie moż na się zgo dzić z wnio skiem o de le ga li -
za cję PZD – wy glą da to tak, jak gdy by li kwi do wa ło się
or ga ni za cję prze stęp czą. 

W na szym kra ju ist nie je po nad 200 or ga ni za cji o po dob -
nych sta tu tach i re gu la mi nach.

Jak dłu go bę dzie my wal czyć o na sze Ogro dy i o nasz
Zwią zek? Co mu si my jesz cze zro bić, aby da no nam
wresz cie świę ty spo kój?

Od by li śmy dwa Kon gre sy, pi sze my pro te sty i ape le,
skła da my wnio ski do róż nych in sty tu cji. Pre zen tu je my na -
sze sta no wi ska gdzie tyl ko się da i ko mu tyl ko się da: Pre -

zy den to wi, Pre mie ro wi, mi ni strom i prze róż nym in sty tu -
cjom szcze bla cen tral ne go.

Sa mi się fi nan su je my. Po mi mo trud no ści i pro ble mów,
któ re nę ka ją nasz Zwią zek, nie pod da je my się. Re mon tu -
je my, ma lu je my, kon ser wu je my, sa dza my zie leń, dba my 
o es te ty kę ogro dów i te re nów do nich przy le głych.

Na szym bez po śred nim dzia ła niom na ogro dach to wa -
rzy szy po zy tyw ne my śle nie. W prze ciw nym bo wiem ra zie
nie jed no krot nie cięż ko by ło by utrzy mać na le ży ty ład i po -
rzą dek na ogro dach.

Od 21 lat Ogro dy i Zwią zek po zba wio ne zo sta ły po mo -
cy ma te rial nej.

Utrzy mu je my są tyl ko kosz tem Związ ku, a więc dział -
kow ców, a przede wszyst kim pra cą dział ko wi czów 
i wszyst kich struk tur Związ ku.

Czy wło da rze sa mo rzą do wi szcze gól nie du żych miast
wy li czy li, ilu miesz kań ców ich miast z ro dzi na mi prze by -
wa na dział kach?

Dział ka dla tych osób to ci sza, świe że po wie trze, miej -
sce spo tkań dziad ków z wnu ka mi i ro dzi ną.

Dla tych wło da rzy du żych miast naj waż niej sze są na sze
grun ty po to aby po bu do wać na stęp ny ni ko mu nie po trzeb -
ny mar ket. Ale w ży ciu nie wszyst ko prze li cza się na pie -
nią dze.

Ale mu szę je den przy kład przy to czyć. 
W mo im mie ście w Trzcian ce w Wiel ko pol sce, pod

ogro dy dział ko we mia sto prze zna czy ło 40 ha zie mi. Ty le
sa mo 40 ha zie mi na te re nie mia sta i gmi ny jest prze zna -
czo nych na par ki i skwe ry. 

Na utrzy ma nie zie le ni miej skiej urząd mia sta prze zna -
cza 3–3,5 mln zł rocz nie. Ogro dy na sze go mia sta od wie -
lu lat nie otrzy mu ją nic, czy li ze ro zło tych.

Jest to przy kład ob ra zu ją cy jak są trak to wa ne Ogro dy
na pew no w ca łej Pol sce. Ale mi mo ta kie go trak to wa nia
na szych ogro dów, my się nie pod da je my, pra cu je my na
na szych dział kach i dba my o na sze ogro dy, bo są czę ścią
na sze go ży cia.

Sza now ni De le ga ci!
Dzi siej szy Zjazd na pew no wy pra cu je ta kie wnio ski,

któ re do brze bę dą słu ży ły wszyst kim człon kom Związ ku.
Zwra cam się do na szych po li ty ków od le wa do pra wa.
Ma cie nam po ma gać, a nie prze szka dzać. Nie bądź cie

zbaw ca mi wszyst kie go. Nie uszczę śli wiaj cie nas na si łę.
Bo lącz ki na na szych Ogro dach roz wią zu je my sa mi. 

U nas na Ogro dach i w Związ ku jest wszyst ko ja sne 
i czy tel ne.

Do Or ga nów na sze go pań stwa kie ru ję apel, aby od no si -
li się do nas dział kow ców z więk szym zro zu mie niem, aby -
śmy by li na co dzień bar dziej do strze ga ni z te go, co
ro bi my dla lu dzi, dla spo łecz no ści dział ko wej oraz miesz -
kań ców da ne go śro do wi ska, w któ rym są zlo ka li zo wa ne
ogro dy i dział ki.

Ty sią ce oby wa te li dzia ła w róż nych or ga ni za cjach po za -
rzą do wych na sze go kra ju. Nie pod kła da się im kłód pod
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ich no gi, nie utrud nia się im róż no ra kiej dzia łal no ści słu -
żą cej lu dziom.

To dla cze go te kło dy pod no ga mi pod kła da ne są cią gle

dział kow com zrze szo nym w Pol skim Związ ku Dział kow -
ców? I to od mo men tu prze mian ustro jo wych w na szym
pań stwie czy li od ro ku 1989. 

Edward Ga lus, OZ Świę to krzy ski

Sza now ne Pre zy dium, 
Sza now ni Go ście, 
Dro dzy Dział kow cy. 
W swo im wy stą pie niu pra gnę sku pić się na dwóch spra -

wach. W zna cze niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych
oraz w zna cze niu oświa ty ogrod ni czej. 

Pro gno zy de mo gra ficz ne wska zu ją, że osób w wie ku po
pro duk cyj nym w naj bliż szych la tach bę dzie szyb ko przy -
by wać. Za koń cze nie pra cy za wo do wej czę sto jest trud -
nym okre sem. Dla osób tych po sia da nie i spę dza nie cza su
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, zie lo nym te re nie
mia sta, lek ka pra ca fi zycz na, kon tak ty to wa rzy skie, bli -
skość są sia dów, wpły wa ją bar dzo ko rzyst nie na ich psy -
chi kę. Ogród dział ko wy jest miej scem, gdzie to po ko le nie
przez swo je wnu ki uczy kon tak tów z przy ro dą, jak ja
chro nić, ja kie jest jej zna cze nie dla czło wie ka. 

Czę sto wra cam do re fe ra tu pro fe so ra Ole Jo hans se na, 
z Wy dzia łu In sty tu tu Ka ro liń skie go w Sztok hol mie, 
w Szwe cji wy gło szo ne go 26 sierp nia 2006 ro ku pod czas
mię dzy na ro do we go se mi na rium dział kow ców pt. Ogrod -
nic two – naj lep szy tre ning dla two je go mó zgu. Stwier dza
on w nim mię dzy in ny mi, udo wod nio no na uko wo, że
dział ka i ogrod nic two, tak jak i sa ma na tu ra są bar dzo
waż ne dla lu dzi prze cho dzą cych roz ma ite kry zy sy. Drze -
wa i krze wy mo gą po pra wiać nam sa mo po czu cie. Neu ro -
lo dzy de kla ru ją, że upra wa ogro du jest naj lep szym
ćwi cze niem dla mó zgu, do sko na łym spo so bem na utrzy -
ma nie na sze go cia ła w do brej kon dy cji. Upra wa ogro du
łą czy bo wiem istot ną ak tyw ność umy sło wą z pra cą fi zycz -
ną. Moż na po wie dzieć, że mózg kie ru je rę ką. 

Pod czas po dró ży na II Kon gres Dział kow ców we wrze -
śniu je den z uczest ni ków dał mi ar ty kuł pt. Re ne sans
ogrod nic twa dział ko we go w Niem czech. Tam wła śnie 
w tym ar ty ku le stwier dza się, ze ogro dy dział ko we ma ją
słu żyć za go spo da ro wa niu prze strze ni pu blicz nej w ce lu
in te gra cji wspól not lo kal nych i roz wią zy wa niu pro ble -
mów zrów no wa żo ne go roz wo ju sty lu ży cia. 

Co raz mniej sze, ale w dal szym cią gu istot ne zna cze nie
dla czę ści dział kow ców ma ją zbie ra ne z dzia łek plo ny
owo ców, dzia łek i kwia tów. Jest udo wod nio ne, że ro dzi -
ny po sia da ją ce ogro dy dział ko we spo ży wa ją wię cej owo -
ców i wa rzyw, niż in ne gru py spo łecz ne. Gdy by nie
dział ka, wie lu ren ci stów i eme ry tów nie by ło by stać eko -
no micz nie na kon sump cję owo ców i wa rzyw, a wia do mo,
jak te pro duk ty są waż ne w die te ty ce czło wie ka. 

Trze ba tak że pod kre ślić, że upra wy te są pro wa dzo ne 

w ogro dach dział ko wych w spo sób eko lo gicz ny, z za sto -
so wa niem na wo zów or ga nicz nych i z ro ślin nie chro nio -
nych che micz nie prze ciw cho ro bom i szkod ni kom. 

Dział kow cy przy czy nia ją się tak że wła ści wiej go spo -
dar ce od pa da mi, kom po stu jąc od pa dy bio de gra do wal ne,
uzy sku ją z nich kom post, sto su ją do dal szej upra wy. Pol -
ska jest zo bo wią za na dy rek ty wą unij ną, do wła ści wej go -
spo dar ki od pa da mi i od po wied nie go stop nia od zy sku. 

Dla te go, aby dział ka cie szy ła się ład nym wy glą dem, od -
po wied nim spo so bem za go spo da ro wa nia i osią gal nym
plo nem, do te go jest po trzeb na od po wied nia wie dza. Dla -
te go tak waż na jest oświa ta ogrod ni cza i spo łecz na służ -
ba in struk tor ska. Wie dzę ogrod ni czą na le ży uzu peł niać 
w spo sób cią gły. Wcho dzą do upraw no we od mia ny, a na -
wet no we ga tun ki ro ślin, po ja wia ją się w sprze da ży no we
pod ło ża i na wo zy a tak że zmie nia się do bór środ ków che -
micz nych do ochro ny ro ślin. Dział kow cy chęt nie wpro -
wa dza ją te no wo ści do swo jej upra wy ale chcą mieć o nich
wie dzę, dla te go istot ną ro lę od gry wa tu taj mie sięcz nik
dział ko wiec, któ ry jest cie ka wy i w ak tu al ny spo sób re da -
go wa ny. Mam moż li wość po rów na nia z in ny mi pe rio dy -
ka mi w tym za kre sie. 

Tak że uzu peł nia ją tę wia do mość wy daw nic twa spe cja -
li stycz ne i te ma tycz ne książ ki. Trze ba jed nak przy znać, że
znacz na część dział kow ców ma tę wie dzę bez po śred nią,
słow ną. Dla te go tak waż ne jest szko le nie no wych dział -
kow ców, cy klicz nie, oraz stwo rze nie moż li wo ści po rad 
i kon sul ta cji. 

Idąc przez ogród swój dział ko wy do swo jej dział ki czę -
sto wła śnie dział kow cy za trzy mu ją, py ta ją się o róż ne ro -
śli ny i dla te go wła śnie w każ dym ogro dzie po wi nien być
spo łecz ny in struk tor. 

Dział kow cy do brze po in for mo wa ni, za do wo le ni z uzy -
ska nych plo nów po win ni wpro wa dzać no wo ści, zwięk -
sza jąc bio róż no rod ność, dbać o wy gląd wła ści wy i wła ś-
ci we za go spo da ro wa nie dział ki, da je to tak zwa ny przy -
kład z są siedz twa. Je że li wi dzi się są sia da, są efek ty, do -
ra dza się je u sie bie na dział ce. 

Je że li cho dzi o me dia, na ogół lo kal ne, to chęt nie włą -
cza ją się do pro pa go wa nia oświa ty ogrod ni czej i ogrod -
nic twa. Przy kła dem te go mo że być Echo dnia w Świę -
to krzy skim, któ ry za miesz cza co ty go dnio we po ra dy
ogrod ni cze, tak że ra dio lo kal ne, zwłasz cza wio sną czę sto
za pra sza na róż ne pro gra my po świę co ne wła śnie po ra dom
ogrod ni czym. W Kiel cach 8 lat te mu sto wa rzy sze nie Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku za pro po no wa ło mię dzy in ny -
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mi pro wa dze nie kur su ogrod ni cze go. Zgło si ło się 30 osób,
w tej chwi li jest 70 osób, są to w 90 pro cen tach dział kow -
cy, któ rzy bar dzo chęt nie bio rą udział w za ję ciach. I są to
oso by do brze już zo rien to wa ne w spra wach ogrod ni czych. 

Pra gnę zwró cić uwa gę na jesz cze jed ną waż ną spra wę.
W ra mach mo der ni za cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go
zwró cić na le ży szcze gól ną uwa gę na two rze nie ogro dów
otwar tych i udo stęp nie nie ich dla spo łecz no ści lo kal nej.
Za da nie to po win no być re ali zo wa ne po przez za cie śnia nie
współ pra cy z wła dza mi sa mo rzą do wy mi. Ogro dy dział -
ko we, ja ko obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej po win ny być
uwzględ nia ne przez sa mo rząd te ry to rial ny, ja ko nie -
odzow ny ele ment in fra struk tu ry miast i gmin, a w szcze -

gól no ści po przez do fi nan so wa nie i mo der ni za cję ist nie ją -
cej in fra struk tu ry ogro do wej ze środ ków bu dże to wych i
do sto so wa nie tym sa mym do obo wią zu ją cych po trzeb
użyt kow ni ków dzia łek i miesz kań ców. 

Na za koń cze nie w imie niu Okrę gowego Zarządu Świę -
to krzy skie go pra gnę po dzię ko wać ustę pu ją cej Kra jo wej
Ra dzie za ca ło kształt dzia łań w ka den cji, w obro nie ak tu -
al nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Dzię ki tym dzia ła niom ca ła rze sza dział kow ców
wraz z ro dzi na mi mo że ak tyw nie od po czy wać, kul ty wo -
wać wię zy spo łecz ne i cie szyć się z uzy ska nych plo nów. 

Dzię ku ję Pań stwu. 

Ry szard Cho dy nic ki, OZ To ruń sko -Wło cław ski

Pa nie Prze wod ni czą cy Zjaz du! 
Pa nie Pre ze sie! 
Sza now ni Go ście! 
Dro dzy De le ga ci! 
Ko le żan ki i Ko le dzy!
Czas bie gnie szyb ko! Jesz cze tak nie daw no, trzy mie -

sią ce te mu, pod czas II Kon gre su PZD w War sza wie, ma -
ni fe sto wa li śmy swo ją jed ność w de kla ra cji na sze go
sprze ci wu dla ist nie ją cych wciąż za gro żeń usta wy z 8 lip -
ca 2005 ro ku, pod wa ża nej w ostat nich la tach przez wy -
ryw nych przed sta wi cie li rze ko mo no we go ła du w pań s-
twie, któ rym tak na praw dę cho dzi o de sta bi li za cję do brze
funk cjo nu ją cych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych po
to, aby za własz czy li te re ny ogro dów róż ni no wo bo gac cy,
cwa nia cy i oszu ści kie ru ją cych się tyl ko swo imi in te re sa -
mi sprzecz ny mi, no ta be ne z sze ro ko po ję tym in te re sem
spo łecz nym. Ten dzi ki ka pi ta lizm re pre zen to wa ny przez
si ły spod zna ku „praw dzi wej Pol ski”, chce pa so ży to wać
rów nież na wiel kiej rze szy dział kow ców, li czą cej wraz 
z ro dzi na mi oko ło 4 mi lio ny Po la ków. Uzna no w tych krę -
gach, że trze ba znisz czyć wszyst ko co sta re, na wet je że li
jest do bre, bo ma wię cej niż dwa dzie ścia lat. Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców skoń czył wła śnie 30 lat – a to zna czy, że
PZD sta no wi we dług „praw dzi wych Po la ków”, sie dli sko
post ko mu ny i wro gów no we go ła du. Pa ra dok sal nie rzecz -
ni cy no we go ła du za cho wu ją się jak sta li now ski re żim,
któ ry za kła da ła prze mia nę lu dzi i or ga ni za cji ży cia pu -
blicz ne go po przez wy rwa nie z ko rze nia mi wszyst kie go co
sta re. Nie uda ło się wte dy i nie mo że udać się te raz. Prze -
cież mar chew ka wy ho do wa na w la tach 70-tych jest jak ta
z lat 90-tych i z po cząt ku XXI-go wie ku – tak sa mo
smacz na.

Tak więc, wpraw dzie czas bie gnie szyb ko, ale nie ste ty,
nie w kie run ku prze mia ny w my śle niu o ogro dach i ich
or ga ni za cji – PZD, przede wszyst kim w krę gach lu dzi
wła dzy, wśród po li ty ków i ad mi ni stra to rów szcze bla pań -
stwo we go. Za miast te go na dal ba lan su je my na li nie, jak 

w praw dzi wym cyr ku, gdzie wi dzo wie z za par tym tchem
śle dząc wy czy ny li no skocz ka py ta ją – spad nie czy nie? ...
Oczy wi ście – nie! Nie ma ta kiej moż li wo ści! Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców w swo jej trzy dzie sto let niej dzia łal no -
ści jest wier ny za sa dzie słu że nia swo im człon kom,
lu dziom nie za moż nym, ale nie gor szym pa trio tom od
tych, któ rzy uwa ża ją się za je dy nych pa trio tów. 

Sza now ni Pań stwo, 
Ko le żan ki i Ko le dzy !
Trzy la ta te mu uczest ni czy łem w XXXV Kon gre sie

Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu, któ ry od był się 
w Kra ko wie. Przy po mnę też, że Mię dzy na ro do we Biu ro
zrze sza 15 na ro do wych związ ków sku pia ją cych po nad 
3 mi lio ny dział kow ców, w tym człon ków Polskiego
Związku Działkowców. Co wię cej, do dam, że do ce nia jąc
zna cze nie i wkład pol skie go ru chu dział ko we go w Eu ro -
pie pre ze so wi PZD p. Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu po -
wie rzo no w la tach 2005–2008 sta no wi sko Pre zy den ta
Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych. A we wrze śniu te go ro ku de le ga ci Mię dzy na ro -
do we go biu ra i na ro do wych związ ków z Au strii, Nie miec,
Czech, Sło wa cji i Wiel kiej Bry ta nii uczest ni czy li w ob ra -
dach na sze go II Kon gre su w War sza wie, któ ry w głów nej
mie rze po świę co ny był obro nie usta wy o ROD. Dla cze go
o tym mó wię? 

Do dzi siaj brzmią mi sło wa uzna nia i bo daj za chwy tu
nad sys te mem or ga ni za cji ogro dów w Pol sce i po trze bie
upo wszech nie nia na szych wzo rów w Eu ro pie, któ re pa -
dły na fo rum Kon gre su w Kra ko wie i na II Kon gre sie PZD
w War sza wie. Fak ty te są do sko na łym przy kła dem na
spraw dze nie się sta rej praw dy mó wią cej, że tyl ko ob cy
nam lu dzie po tra fią do strzec do bre stro ny na szej pra cy 
i ży cia, pod czas, gdy na sze wła dze są w naj lep szym ra zie
obo jęt ne, a nie któ re gre mia po li tycz ne wręcz nam wro gie. 
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Tą mar gi ne so wą dy gre sją chcę przejść do przy po mnie -
nia bar dzo waż ne go fak tu, któ ry jest jed nym z efek tów 
II Kon gre su. Otóż przy by li na II Kon gres przed sta wi cie -
le Mię dzy na ro do we go Biu ra ob ser wu jąc i wsłu chu jąc się
w ob ra dy II Kon gre su wstrzą śnię ci ewi dent nym „za ma -
chem" na PZD, już na po cząt ku paź dzier ni ka wy sto so wa -
li list otwar ty do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row s-
kie go, prze ka zu jąc do wia do mo ści: Pre mie ro wi Rzą du,
Mar szał ko wi Sej mu, Mar szał ko wi Se na tu, I Pre ze so wi Są -
du Naj wyż sze go, do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go i Mi ni -
stra In fra struk tu ry, w któ rym jed no znacz nie stwier dza ją,
że Mię dzy na ro do we Biu ro nie mo że zro zu mieć sy tu acji
w ja kiej zna lazł się tak za słu żo ny pol ski ruch ogrod nic -
twa dział ko we go i sta wia m.in. py ta nia: cze mu usta wa 
o ROD, do ce nio na przez ruch ogrod nic twa dział ko we go 
w Eu ro pie, przy ję ta z za do wo le niem i wdro żo na w ogro -
dach zo sta ła uzna na na wnio sek Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go w ca ło ści za nie kon sty tu cyj ną; Jak to mo że
się dziać, że usta wa po wszech nie ak cep to wa na nie tyl ko
przez dział kow ców, ale tak sa mo przez par la men ta rzy stów
i sa mo rzą dow ców jest jed no cze śnie ofi cjal nie ne go wa na
przez Sąd Naj wyż szy?

Sza now ni Pań stwo!
Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski wpraw dzie nie

usto sun ko wał się do tre ści li stu otwar te go Mię dzy na ro do -
we go Biu ra, ale ma my na dzie ję, że po trud nym i pra co wi -
tym okre sie po cząt ku no wej ka den cji, pre zy dent znaj dzie
czas, aby pod jąć tę spra wę i nie wy rę czy się I Pre ze sem
Są du Naj wyż sze go, bo jak do tąd tyl ko ten ostat ni pi smem
z dnia 19 paź dzier ni ka za re ago wał na list otwar ty Mię dzy -
na ro do we go Biu ra, ale zro bił to w spo sób or dy nar ny, urą -
ga jąc nie tyl ko praw dzie o pro ble mie, ale też pod sta -
wo wym za sa dom mo ral nym, kul tu ry i do bre go oby cza ju.

My, człon ko wie Okrę go we go Za rzą du To ruń sko -Wło -
cław skie go nie wy trzy ma li śmy i od po wie dzie li śmy I Pre -
ze so wi wy sto so wa nym do nie go swo im sta no wi skiem, 
w któ rym m.in. mó wi my, że wpro wa dził nas w zdu mie nie
– w naj gor szym te go sło wa zna cze niu, przed sta wia jąc
„na szym przy ja cio łom dział kow com w Eu ro pie” wy ssa ny
z pal ca ne ga tyw ny ob raz na sze go wie lo mi lio no we go ru -
chu dział kow ców, okre śla jąc go mia nem „or ga ni za cji nie -
le gal nej, utwo rzo nej z mo cy pra wa”. To ab sur dal ne stwier-
dze nie po par te zo sta ło przez Pre ze sa kłam li wy mi ar gu -
men ta mi ja ko by usta wa nie przy zna wa ła ogro dom dział -
ko wym oso bo wo ści praw nej. Pre zes uznał rów nież i na-
pi sał do Mię dzy na ro do we go Biu ra, że człon ko wie Związ -
ku po zba wie ni są istot ne go wpły wu na za rzą dza nie ca łą
or ga ni za cją. Uzna li śmy w swo im sta no wi sku, że I Pre zes
nie za po znał się z usta wą, wy cią gnął nie wła ści we wnio ski
i skom pro mi to wał się bez resz ty w oczach nie tyl ko na -
szych - co już wcze śniej się sta ło, ale te raz rów nież na fo -
rum mię dzy na ro do wym, po wo du jąc to, że za czę to się za s-
ta na wiać nad kom pe ten cja mi naj wyż szych władz i chy ba
nie tyl ko są dow ni czych. Za I Pre ze sa ru mie nić się te raz

mu szą naj wyż sze wła dze ad mi ni stra cyj ne na sze go pań -
stwa, a nas cie ka wi ich re ak cja na ten skan dal.

Kon sul ta cje z au to ry ta tyw ny mi praw ni ka mi, kon sty tu -
cjo na li sta mi mó wią wy raź nie, że sko ro ROD speł nia ją
waż ną ro lę go spo dar czą, re kre acyj ną i kul tu ro wą, a je śli
pod kre ślić, że do PZD na le ży po kaź na licz ba oby wa te li,
zna czy to, że za da niem de mo kra tycz ne go pań stwa jest
przy ję cie obo wiąz ku szcze gól nej tro ski i po mo cy w dzia -
łal no ści ogro dów dział ko wych, a nie utrud nia nie tej dzia -
łal no ści na pod sta wie teo re tycz nych roz wa żań nad kon s-
ty tu cją. Prze cież, tak jak wi dzi spra wę na szej usta wy 
i I Pre zes Są du Naj wyż sze go i kil ka jesz cze waż nych 
w pań stwie po sta ci, tak my i wie le in nych osób, mo że
prze ciw sta wić co naj mniej rów no rzęd ne war to ści kon sty -
tu cyj ne, któ re po win ny być chro nio ne, a nie są – i w tych
spra wach nie wi dać i nie sły chać I Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go. Tak np. na czel ną za sa dą kon sty tu cyj nej gwa ran cji
jest tro ska o ro dzi nę i za pew nie nie jej wa run ków roz wo -
ju, a zwłasz cza go dzi we go ży cia. I cóż z te go? Od lat tyl -
ko się o tym mó wi, du żo i co raz wię cej, a ro dzi ny sa me
mu szą mar twić się o swo je wa run ki ży cia. I ja koś wszy -
scy ci, któ rzy tak ocho czo mó wią przy wszyst kich oka -
zjach o za sa dach de mo kra tycz ne go pań stwa, za po mi na ją
o nich, aby to czyć swo je woj ny na pa ra gra fy tam gdzie są
one zu peł nie nie po trzeb ne. Tym cza sem my wie my ile
trze ba mieć po my słów, ile wło żyć pra cy, ile mieć pie nię -
dzy, aby grun ty kie dyś zde gra do wa ne, nie chcia ne, ni ko mu
nie po trzeb ne, urzą dzić na ta kim po zio mie, aby na nich
pro du ko wać wa rzy wa, owo ce i kwia ty, spo ty kać się to wa -
rzy sko, bo nie stać nas na wy sła nie dzie ci na ja ki kol wiek
wy po czy nek, na wspól ne spę dza nie urlo pów z ro dzi na mi
nad mo rzem lub w gó rach. Sło wem - nie oszu kuj my się!
Oto wo bec sza le ją ce go bez ro bo cia, z dnia na dzień po gar -
sza ją cej się sy tu acji ma te rial nej ro dzin dział ka, ogród 
– wy rę cza mi ni stra pra cy pła cy i po li ty ki spo łecz nej w za -
bez pie cza niu oby wa te li w pod sta wo we do bra nie zbęd ne
do prze ży cia pol skich ro dzin.

Po głę bia jąc ta kie kon klu zje praw ni ków co raz bar dziej
skła nia my się do po sta wie nia wnio sku o to, aby ca ło kształt
spraw zwią za nych z ist nie niem i dzia łal no ścią ogro dów
dział ko wych prze ka zać ja ko za da nie dla pań stwa.

Sza now ni Pań stwo. 
Ko le żan ki i Ko le dzy!
Sto czter na ście lat tra dy cji ogro dów dział ko wych, to nie

tyl ko dłu gi czas dzia ła nia, co już z te go tyl ko po wo du za -
słu gu je na uzna nie i sza cu nek, ale jesz cze bar dziej z po wo -
dów spo łecz nych. My ślę tu taj o pod ję ciu przez ogro dy,
już na po cząt ku swe go ist nie nia, upo wszech nia nia zdro -
we go sty lu ży cia w na ro dzie pol skim w cza sach, gdy nie
mie li śmy swo jej pań stwo wo ści. Wte dy lu dzie z dzia łek
przy ję li ro lę no śni ka pa trio tycz nych tre ści. Tę ro lę dział -
kow ców da je się po rów nać do zna cze nia dzia łal no ści
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych na pol skiej wsi w cza sie
za bo rów. Nio sły one nie tyl ko bez pie czeń stwo miesz kań -
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com wsi od ognia, ale rów nież sta ły się gniaz da mi pol sko -
ści i pod trzy my wa nia tra dy cji na ro do wej. Po dob nie moż -
na po rów nać tra dy cje na szych ogro dów do wiel ko pol skich
kas po życz ko wych i in nych or ga ni za cji go spo dar czych
Po la ków w po znań skiem. Pod kre ślam ten hi sto rycz ny ele -
ment w na szej dzia łal no ści, aby tym bar dziej zwró cić
uwa gę na ze wnętrz ne efek ty funk cjo no wa nia ogro dów we
współ cze snym spo łe czeń stwie pol skim. Uwa gę na ten
aspekt na szej dzia łal no ści zwra cam dla te go, że te ze -
wnętrz ne echa na sze go ist nie nia i dzia ła nia są wciąż za
ma ło sły szal ne, rzad ko i nie do sta tecz nie od bie ra ne, cze -
go po twier dze niem jest at mos fe ra per ma nent nych ata ków
prze ciw ni ków usta wy i ogro dów oraz brak ewi dent nych
re ak cji ze stro ny or ga nów i lu dzi sta no wią cych w na szym
pań stwie pra wo, o czym już mó wi łem. Dla te go pod kre ślę
jesz cze raz, że stan ten jest co naj mniej dziw ny, je śli nie
wręcz schi zo fre nicz ny i to za rów no z punk tu wi dze nia po -
li tycz ne go, jak i przede wszyst kim go spo dar cze go. I tak,
przed sta wi cie le „praw dzi wych Po la ków” nie chcą do -
strzec pa trio tycz nych ele men tów w dzia łal no ści i ży ciu
ogro dów dział ko wych i z za dzi wia ją cą skwa pli wo ścią za -
mie rza ją sprze dać ten ka wa łek pol sko ści ob ce mu prze cież
ka pi ta ło wi pod mar ke ty, biu row ce i in ne, wca le nie naj -
waż niej sze dla nas in we sty cje, nie ba cząc na two rze nie
jesz cze in ne go ele men tu tra ce nia su we ren no ści, co ostat -
nio wy pi su ją na swo ich sztan da rach. Par la ment zaś wraz
z rzą dem, w do bie kry zy su go spo dar cze go i oszczę dza nia
wszę dzie i na wszyst kim, co do ty ka głów nie naj bied niej -
szych - nie chcą zwró cić uwa gi na ta kie źró dło po mo cy,
jak wła śnie ogro dy dział ko we, któ re war to by ło by wes -
przeć je dy nie kon struk tyw ny mi za cho wa nia mi, a więc tyl -
ko za po mo cą de cy zji praw nych, tj. gwa ran cji usta wo-
wych, bez an ga żo wa nia środ ków fi nan so wych.

Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy!
Po zwól cie mi od nieść się te raz do pro po zy cji pro gra mu

dzia ła nia na no wą ka den cję przed sta wio nych nam przez
Kra jo wą Ra dę. Pod ogrom ną więk szo ścią pro po zy cji pro -
gra mo wych mo gę pod pi sać się oby dwie ma rę ko ma. Wie -
lu z nich bra ku je jed nak kon kret no ści, uszcze gó ło wie nia.
A prze cież wszy scy wie dzą, że dia beł tkwi w szcze gó łach.
I tak, w pro po zy cjach tych wie le mó wi się o po trze bie po -
zy ski wa nia środ ków fi nan so wych, w tym z pu li unij nych.
Tym cza sem my ja ko Zwią zek nie ma my for mal nych moż -
li wo ści się gnię cia po nie. I tak jak np. wspól no ty miesz ka -
nio we, nie mo że my stać się be ne fi cjen tem po nie waż nie
ma my moż li wo ści sta tu to wych i nie ma my zdol no ści wy -
ma ga ne go, pre cy zyj ne go roz li cze nia się z ewen tu al nie
uzy ska nej po mo cy. Po za tym, że by się gnąć po te środ ki
trze ba umieć od po wied nio sfor mu ło wać wnio sek czy ofer -
tę kon kur so wą. Dla te go po stu lu ję, aby po wo łać spe cjal ny
ze spół do wy pra co wa nia od po wied niej for my praw nej dla
Związ ku po zwa la ją cej na wy stę po wa nie o unij ne do ta cje.
Być mo że, trze ba bę dzie do ko nać na wet zmian w sta tu cie
PZD, ale po nie waż mam jesz cze in ne po stu la ty do ty czą -

ce zmian na tu ry or ga ni za cyj nej w pra cy Związ ku, to uwa -
żam, że po wo ła nie ta kie go ze spo łu bę dzie nie zbęd ne.
Trze ba też sko ry go wać nie któ re wciąż obo wią zu ją ce za sa -
dy i nor my okre śla ją ce obo wiąz ki ogro dów i dzia łek, któ -
re stra ci ły już swo ją ak tu al ność. Np. mia sta roz ro sły się 
i wchło nę ły ogro dy znaj du ją ce się po za ich gra ni ca mi, co
po win no spo wo do wać zmia ny for mal ne i nie któ re nor my.

Na wią zu jąc do po stu la tu o prze ję ciu opie ki i od po wie -
dzial no ści pań stwa nad ru chem dział ko wym po win ni śmy
za an ga żo wać się bar dziej w spra wę po wo ła nia par la men -
tar ne go ze spo łu ds. ogro dów dział ko wych. Spra wę war to
skon sul to wać z par la men ta rzy sta mi, któ rzy to wa rzy szą
nam w zma ga niach o usta wę z dnia 8 lip ca 2005 ro ku.

W za kre sie po głę bia nia de mo kra ty za cji na sze go ży cia
czas roz wa żyć i przy jąć do re ali za cji po stu lat zmia ny spo -
so bu wy bie ra nia pre ze sa ogro du.

Ko le żan ki i Ko le dzy, przy glą da jąc się pra cy sa mo rzą -
dów lo kal nych stwier dza my, że od cza su, kie dy wy bo ry
pre zy den tów, bur mi strzów od by ły się na no wych za sa dach
– wy bo ru bez po śred nie go, przez ogół wy bor ców, a nie jak
wcze śniej przez i spo śród wcze śniej wy bra ne go gre mium
ra dy lub in ne go, od te go mo men tu pra ca sa me go pre zy -
den ta, bur mi strza  czy wój ta sta ła się bar dziej przej rzy sta
i co naj waż niej sze, bar dziej efek tyw na. Sku tek ten jest
spo wo do wa ny głów nie pew no ścią spra wo wa nia urzę du 
z wo li wy bor ców. Ta ki styl wy bor czy i pew ność zaj mo wa -
ne go sta no wi ska po win ni śmy przy jąć w na szych wy bo -
rach i pra cy pre ze sów ogro dów.

Wy raź nych roz strzy gnięć wręcz zde fi nio wań cha rak te -
ru i okre śle nia za dań i kom pe ten cji wy ma ga ją po ję cia
„biu ro za miej sco we” oraz „de le ga tu ra”. Uza leż nić po wo -
ły wa nie tych or ga nów od ilo ści rodzinnych ogrodów
działkowych na da nym te re nie i ujed no li cić ten pro blem
na te re nie ca łe go kra ju.

Uwa żam też, że ma my pra wo ocze ki wać od władz rzą -
do wych przy go to wa nia pro gra mu prze ciw dzia ła nia klę -
skom ży wio ło wym. Nie mo że my być wciąż za ska ki wa ni
po wo dzia mi i hu ra ga na mi, któ re bez kar nie okra da ją nas 
– dział kow ców jak i pań stwo. Po wi nien to być pro gram
kom plek so wy i to tal nie re ali zo wa ny przez wszyst kie ogni -
wa i szcze ble za rzą dza nia w kra ju.

Pro po zy cje pro gra mo we słusz nie ak cen tu ją po trze bę
bar dziej dy na micz ne go, na wet ofen syw ne go wy cho dze -
nia ze spra wa mi ogro dów na ze wnątrz. Co to zna czy? Nie
po win ni śmy ocze ki wać na to, że ktoś, gdzieś ze chce za -
uwa żyć na sze pro ble my i sil niej lub sła biej za na mi bę -
dzie sta wać. 

To my sa mi po win ni śmy być wszę dzie tam, gdzie moż na
coś ugrać dla ogro du i Związ ku. Prze cież za wsze mo że my
uczest ni czyć w po sie dze niach ra dy mia sta, gmi ny i za wsze
mo że my pre zen to wać i prze ko ny wać do swo ich ra cji. Po -
dob nie po win ni śmy być w róż nych in nych or ga ni za cjach,
sto wa rzy sze niach i in for mo wać o nas, o pro ble mach, szu -
kać so jusz ni ków, po zna wać, rów nież ofe ro wać swo je za in -
te re so wa nie i ewen tu al ną po moc. Bo ja ką spra wą bę dzie
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dla ogro du prze ka zać kil ka bu kie tów kwia tów na ja kąś uro -
czy stość w ra dzie mia sta czy gmi ny itp.

Ofen sy wa na ze wnątrz po win na być po par ta peł nym
wy ko rzy sta niem no śni ków elek tro nicz nych. Każ dy okręg
po wi nien mieć swo ją stro nę in ter ne to wą i bie żą co ją re da -
go wać. Do tych cza so we do świad cze nia mó wią o tym jak
cen ne jest prze ka zy wa nie in for ma cji, na wet o zwy kłych
zda wać się mo że spra wach, któ re dla in nych mo gą być
waż ne i po trzeb ne. Uwa żam też, że każ dy okręg po wi nien
mieć swo je go nie eta to we go rzecz ni ka pra so we go, któ ry
na co dzień kon tak to wał by się z me dia mi, wska zy wał
miej sca i czas, gdzie dzie je się coś, co mo że za in te re so wać
dział kow ców, jak rów nież re gio nal ne i lo kal ne wła dze
oraz ogół spo łe czeń stwa.

Trze ba też po my śleć o for mach kul ty wo wa nia tra dy cji
dział ko wej. Na le ży zbie rać do ku men ty, re je stro wać wspo -
mnie nia, opi sy wać pro ble my, z któ ry mi w prze szło ści bo -
ry ka no się. War to po my śleć o „izbach pa mię ci”, stwo-

rze niu mo no gra fii okrę gu, a na wet ogro du. Mó wię o tym
dla te go, że wła śnie nasz Okrę go wy Za rząd To ruń sko -
-Wło cław ski pod jął trud wy da nia mo no gra fii okrę gu.
Oglą da my dzi siaj róż ne kro ni ki ogro do we, wi dzi my jak 
i na ile wszyst ko tam się zmie nia ło, co kie dyś by ło waż -
ne, co dzi siaj mo że nas śmie szyć, przed czym mu si my
„zdjąć czap kę” i wresz cie wspo mnieć lu dzi, któ rym za -
wdzię cza my dzi siej szy do ro bek. Oso bi ście za chę cam do
pod ję cia ta kich wy sił ków.

Sza now ni Pań stwo! Ko le żan ki i Ko le dzy! 
Chciał bym, że by mój głos ode bra ny zo stał ja ko jesz cze

je den w roz mo wie o na szym Związ ku, o tym, co i jak ma -
my zro bić, że by wy pro sto wać na sze dro gi, osią gnąć ce le
i uzy skać sa tys fak cję. Wciąż pa mię tam ha sło wy po wie -
dzia ne przez Pa na Pre ze sa Kon drac kie go na II Kon gre sie
PZD, że naj waż niej sza jest jed ność w dzia ła niu, bo tyl ko
ra zem moż na dojść do ce lu!

Cze sław Krysz kie wicz, OZ Pod la ski

Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Sza now ne Pre zy dium, 
Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci.
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD jest waż nym wy da -

rze niem w ży ciu Związ ku, ogro dów dział ko wych i oko ło
mi lio na ro dzin dział kow ców w ca łej Pol sce. Do ko nu je my
dziś pod su mo wa nia i oce ny czte ro let niej dzia łal no ści naj -
wyż szych or ga nów sta tu to wych Związ ku, ma my wy ty -
czyć i przy jąć za ło że nia pro gra mo we na la ta 2011–2014 
i wy brać no we wła dze Związ ku, któ re bę dą je pla no wać,
re ali zo wać i nad zo ro wać ich re ali za cję przez niż sze struk -
tu ry or ga ni za cyj ne Związ ku, tj. Okrę go we Za rzą dy PZD
i Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we PZD.

Z przed ło żo nych na Kra jo wy Zjazd spra woz dań z dzia -
łal no ści ustę pu ją cych sta tu to wych or ga nów Związ ku ja -
wi się nam ogrom za dań ja kie by ły po dej mo wa ne i re a-
li zo wa ne przez wła dze kra jo we Związ ku w mi ja ją cej ka -
den cji oraz po zy tyw na oce na sku tecz no ści po dej mo wa -
nych dzia łań, szcze gól nie w za kre sie obro ny usta wy 
o ROD, obro ny Związ ku i Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych.

Koń czy my ka den cję li czą cym się do rob kiem w dzia łal -
no ści or ga ni za cyj no -sta tu to wej w za go spo da ro wa niu
ogro dów, w dzia łal no ści szko le nio wej i upo wszech nia niu
oświa ty wśród dział kow ców, a tak że pro mo cji osią gnięć
na szych ogro dów i dział kow ców. Po twier dze niem ta kiej
oce ny mo że być cho ciaż by za pre zen to wa na wy sta wa osią -
gnięć dzie się ciu pod la skich ogro dów dział ko wych – lau -
re atów kon kur sów kra jo wych o ty tuł „Naj lep szy Ogród
Ro ku” zor ga ni zo wa na na Okrę go wym Zjeź dzie De le ga -
tów w dniu 10 wrze śnia 2011 r. w Bia łym sto ku.  

Jed no cze śnie do strze ga my jesz cze sze reg ne ga tyw nych
zja wisk oraz pil nych i trud nych pro ble mów, któ re mo gą i
po win ny być pod ję te i roz wią zy wa ne w no wej ka den cji
na szcze blu kra jo wym, w okrę gach, w ogro dach i przez
sa mych dział kow ców. 

Ja ko De le ga ci re pre zen tu ją cy wszyst kie ogro dy w kra -
ju w dzi siej szej dys ku sji win ni śmy nie tyl ko pod nieść te
pro ble my ale wska zać pro po zy cje ich roz wią zań. War to
m.in. od po wie dzieć so bie na py ta nie co moż na i trze ba
uspraw nić lub zmie nić:

a) w do tych cza so wej dzia łal no ści Za rzą dów ROD,
b) w dzia łal no ści or ga nów sa mo rzą do wych Okrę go we -

go Za rzą du PZD,
c) co na szcze blu kra jo wym ( w or ga nach Kra jo wej Ra -

dy PZD).
Od po wia da jąc na tak po sta wio ne py ta nia zgła szam na -

stę pu ją ce pro po zy cje:
Ad a) w ROD ja ko pod sta wo wej ale naj waż niej szej jed -

no st ce or ga ni za cyj nej PZD na le ży: 
– uspraw nić or ga ni za cję pra cy Za rzą dów ROD w opar -

ciu o do kład ną zna jo mość i prze strze ga nie prze pi sów obo -
wią zu ją cych w PZD (zie lo na ksią żecz ka „Pra wo w PZD”
i zbiór prze pi sów praw nych obo wią zu ją cych w PZD);

– do pro wa dzić do ści słe go współ dzia ła nia or ga nów sa -
mo rzą do wych w ROD (tj. Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej,
Ko mi sji Roz jem czej), a tak że Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej na ogro dzie. Do bre i sku tecz ne za rzą dza nie ogro -
dem to ze spo ło we za rzą dza nie i ze spo ło wa od po wie-
dzial ność;

– roz wa żyć moż li wość prze ka za nia Za rzą dom ROD
więk szych upraw nień, ale i więk szej od po wie dzial no ści 
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w po dej mo wa niu de cy zji, ale zgod nej z prze pi sa mi i przy
więk szej współ pra cy ze spe cja li sta mi za trud nio ny mi 
w Okrę go wym Za rzą dzie PZD.

Ad b) w jed nost kach te re no wych (tj. Okrę go wych Za -
rzą dach PZD):

– zwięk szyć ob sa dę ka dro wą, roz sze rzyć za kres kom -
pe ten cji i upraw nień do po dej mo wa nia de cy zji i roz wią zy -
wa nia pro ble mów na szcze blu okrę gu (de cen tra li za cja
wła dzy);

– za trud niać wy so ko wy spe cja li zo wa nych spe cja li stów,
ale rów no cze śnie do świad czo nych i spraw dzo nych dzia -
ła czy PZD;

– zmie nić styl pra cy osób za trud nio nych w Okrę go wych
Za rzą dach PZD.

Mniej funk cji kon tro l nej – służ bo we go urzęd ni ka, zaś
wię cej po ra dy, po mo cy, szko le nia i mo ty wa cji prze ka zy -
wa nej za rzą dom ROD bez po śred nio w te re nie. 

Ad c) w jed no st ce kra jo wej ( tj. w KR PZD ):
– ogra ni czyć biu ro kra cję, tj. nad miar wy ma ga nych do -

ku men tów, nie za wsze za sad nych i nie za wsze na le ży cie
wy ko rzy sty wa nych. Mniej uchwał, ale do brze prze my śla -
nych, przy go to wa nych, wcze śniej skon sul to wa nych ze
spe cja li sta mi w okrę gach na ile są one moż li we do zre ali -
zo wa nia i sku tecz ne do wy eg ze kwo wa nia;

– ogra ni czyć licz bę zbie ra nych róż nych in for ma cji 
i opra co wań, cza sa mi bar dzo szcze gó ło wych, ale je śli już
tak to trze ba do kład nie je ana li zo wać, wy cią gać wnio ski,
po dej mo wać kon kret ne de cy zje (uchwa ły) oraz kon se -
kwent nie kon tro lo wać ich re ali za cję w pod le głych jed -
nost kach.

Ze wzglę du na ogra ni czo ny czas dys ku sji wska za łem
tyl ko na nie któ re mo im zda niem waż ne pro ble my i przed -
sta wi łem pro po zy cje ich roz wią zań, nad któ ry mi war to się
po chy lić, pod jąć dys ku sje w Za rzą dach ROD, Okrę go -
wych Za rzą dach PZD i Kra jo wej Ra dzie PZD. 

Piotr Wa lu siak, OZ Łódź

Sza now na Pa ni Prze wod ni czą ca 
Sza now ne Pre zy dium. 
Sza now ni za pro sze ni go ście.
Dzi siaj wszy scy mu si my ra to wać ogro dy dział ko we w

Pol sce. 
Ci człon ko wie związ ku, te za rzą dy ROD, a nie daj Bo -

że Okrę go we Za rzą dy, któ re te go nie ro bią, są igno ran ta -
mi, ży czą źle so bie i swo im przy ja cio łom – człon kom
PZD. Mu si my być jed no ścią, mu si my opie rać się na
wspól nym dzia ła niu. Nie moż na za my kać oczu na na gon -
kę na na sze ogro dy i Zwią zek. Dla te go wzy wam człon -
ków PZD, stań cie w obro nie ogro dów dział ko wych 
i Związ ku. Pisz cie pe ty cje, re zo lu cje, ape le czy proś by w
obro nie ogro dów i Związ ku. Mu si my sta wić czo ło Pierw -
sze mu Pre ze so wi Są du Naj wyż sze go w po trze bie jed no ści
PZD, w wal ce ze śro do wi ska mi, któ re są nam nie przy -
chyl ne. Każ dy funk cjo na riusz od po wie dzial ny za pań stwo
pol skie, za de mo kra tycz ne pań stwo pra wa, a ta kim bez
wąt pie nia od cza sów trans for ma cji jest Pol ska – czło wiek
po li tyk – po wi nien li czyć się z 1 143 259 człon ka mi oraz
usta wą o ROD, po par tą 620 ty sią ca mi pod pi sów.

Każ dy par la men ta rzy sta po wi nien być pro fe sjo nal ny,
me ry to rycz ny, rze czo wy, z da le ka od po za kon sty tu cyj ne -
go ośrod ka dys po zy cji na ru sza ją cej pra wo. Mar sza łek
Sche ty na nie wy ka zał się doj rza ło ścią po li tycz ną, wy zna -
cza jąc dwóch po słów, prze ciw ni ków usta wy o ROD, do
re pre zen to wa nia Sej mu przed TK. Z tej try bu ny ape lu ję
do Pa ni Mar sza łek o wy zna cze nie in nych par la men ta rzy -
stów do re pre zen to wa nia Sej mu przed TK w spra wie usta -
wy o ROD. Po win ni to być par la men ta rzy ści, któ rzy zna ją
śro do wi sko dział kow ców i ich pro ble my. Dla śro do wi ska

dział kow ców bul wer su ją ce jest wcią gnię cie au to ry te tu
Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go w spra wie usta -
wy o ROD. Za da ję Pa nu Sę dzie mu pu blicz nie py ta nie.
Dla cze go dał się Pan wcią gnąć do wal ki z dział kow ca mi?
Pa nie Pierw szy Pre ze sie SN, czy Pierw sze mu Sę dzie mu 
w Pol sce obo jęt ny jest los mi lio no wej rze szy oby wa te li?
Dla cze go nie li czy się Pan ze śro do wi skiem dział kow ców,
któ rzy wy sto so wa li po nad 4000 zbio ro wych ape li, wy stą -
pień i li stów? Zło ży li po nad 620 tys. pod pi sów w obro nie
na szych fun da men tal nych praw. Czy już ma my się bać
pro ce sów są do wych, ja kie mo gą być po ewen tu al nych
ma ni fe sta cjach? Ko lej ną spra wą jest od po wiedź na list
otwar ty Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko -
wych i Ro dzin nych. Pa nie Pro fe so rze mnie tech ni ko wi bu -
dow la ne mu wstyd jest za Pań ską od po wiedź. Oto uza -
sad nie nie: Pod czas ob rad Wal ne go Ze bra nia Spra woz daw -
czo-Wy bor cze go, w na szym ogro dzie zo stał wy bra ny
czło nek spo łecz no ści dział ko wej, ja ko de le gat na Okrę go -
wy Zjazd Łódz ki PZD. Na tym Zjeź dzie do ko na no wy bo -
ru de le ga tów na Kra jo wy Zjazd PZD, na któ rym to
zo sta ną wy bra ne or ga na PZD. Or ga na te bę dą re pre zen -
to wa ły nas człon ków przez okres ka den cji. Pa nie Pierw szy
Pre ze sie SN to świad czy bez wąt pie nia o de mo kra cji 
w PZD. Pol scy dział kow cy ma ją re al ny wpływ na za rzą -
dza nie po nad mi lio no wą or ga ni za cją. Dru gi przy kład: czy
ode bra nie nam praw przez TK spo wo du je nada nie ich in -
nym or ga ni za cjom? We dług bu dow lań ca nie, we dług pro -
fe so ra pra wa mo że tak.

Sza now ni De le ga ci! Po zwól cie mi wy stą pić z tej wy so -
kiej try bu ny z ape lem do Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go. 
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Sza now ny Pa nie Pre zy den cie! 
W świe tle kom pro mi tu ją cej od po wie dzi na list Mię dzy -

na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych
ape lu ję, bła gam i pro szę za jąć się że nu ją cą wy po wie dzią
Pa na Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go.

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W imie niu pa ję czań skich dział kow ców dzię ku ję Pa nu

Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu, człon kom or ga -

nów sta tu to wych, pra cow ni kom KR za pra cę w sa mo rzą -
dzie dział ko wym, za 21 lat cią głej wal ki o ogro dy dział ko -
we. Wie rzę, że na dal bę dzie my mo gli ko rzy stać z Pań s-
kich do świad czeń i kom pe ten cji. 30 lat sa mo rząd no ści
dział ko wej w Pol sce jest po wo dem do du my i sa tys fak cji.
Był to czas wy jąt ko wych na dziei i po dej mo wa nia wy jąt -
ko wych wy zwań. 

Dzię ku ję za pro fe sjo na lizm.

Cze sław Sko nec ki, OZ Szcze cin

Sza now ne De le gat ki, De le ga ci,
Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
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.  /Art. 4 usta wy o ROD/.

Za tem ocze ku je my na zro zu mie nie, po moc i opie kę ze
stro ny sa mo rzą dów w za kre sie za go spo da ro wa nia, mo -
der ni za cji i za gwa ran to wa nia bez pie czeń stwa ogro dom
oraz ochro nę praw dział kow ców.

Jed nym z waż niej szych za dań za rzą du ROD jest współ -
pra ca z sa mo rzą dem w za kre sie utrzy ma nia ogro dów 
w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
a tak że sta nu praw ne go grun tów użyt ko wa nych przez
Zwią zek.

To za rzą dy ROD win ny po dej mo wać sku tecz ne dzia ła -
nia z sa mo rzą da mi w za kre sie ochro ny ma jąt ku ogro do -
we go i dział kow ców przed de wa sta cją, znisz cze niem 
i kra dzie żą.

Spra wy ogro dów po win ny być po ru sza ne na se sjach rad
gmin.

Za rzą dy po win ny dą żyć do utrzy ma nia sta łe go kon tak -

tu z rad ny mi po przez ich udział w oko licz no ścio wych spo -
tka niach, na ra dach, wal nych ze bra niach.

Po win ny być za wie ra ne z Po li cją po ro zu mie nia o współ-
dzia ła niu na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa i po rząd ku 
w ROD.

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 po twier -
dza ją cych pra wo PZD do grun tów.

Współ pra ca z me dia mi.
Jed nym z bar dzo waż nych za dań za rzą du ROD jest

współ pra ca z me dia mi.
Za rząd ROD im. A. Za wadz kie go w Gry fi nie jest w sta -

łym kon tak cie z re dak cją ga ze ty lo kal nej „No we 7 Dni
Gry fi na”. W ga ze cie tej co ty dzień pu bli ko wa ne są in for -
ma cje do ty czą ce dział kow ców. Na si dział kow cy ma ją bie -
żą ce wia do mo ści na te mat na sze go ogro du, oraz róż nych
waż nych wy da rzeń za cho dzą cych w ogro dzie i Związ ku.

Ma jąc na uwa dze bar dzo du że za an ga żo wa nie Sza now -
ne go Pa na Re dak to ra Ma cie ja Wró bel, wnio sko wa li śmy
o je go wy róż nie nie od zna cze niem ,,Za za słu gi dla PZD”.

Od zna cze nie to wraz z za łącz ni kiem ja kim jest książ ka,
wrę czo ne mu zo sta nie uro czy ście przy naj bliż szej oka zji.

Cze sław Smo czyń ski, OZ Gdańsk

Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
Pa nie Prze wod ni czą cy,
Sza now ni De le ga ci,
Za pro sze ni Go ście IX Zjaz du Pol skie go Związ ku

Dział kow ców,
Mam za szczyt re pre zen to wać Okręg Gdań ski i przed -

sta wić na IX Zjeź dzie sta no wi sko i wo lę po nad 53 tys.
dział kow ców na sze go Okrę gu.

Z do ku men tów spra woz daw czych przed sta wio nych
przez Kra jo wa Ra dę PZD i Ko mi sje Sta tu to we ja sno wy -
ni ka, że za da nia po sta wio ne przed Związ kiem przez 
VIII Zjazd zo sta ły wy ko na ne z na wiąz ką. Mo gły by one

być znacz nie lep sze, gdy by nie at mos fe ra stwo rzo na przez
wła dze RP, za rów no wy ko naw cze jak i usta wo daw cza wo -
kół usta wy o ROD, ogro dów dział ko wych i na szej or ga -
ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Słusz nie za tem Kra jo wa Ra da i Ko mi sje Sta tu to we
Związ ku pro blem ten po trak to wa ły w okre sie ka den cji ja -
ko prio ry te to wy. Tak na le ża ło ro bić, bo obro na usta wy 
o ROD, któ rą uzna je my za do brą, ma ją cą peł ne po par cie
śro do wi ska dział ko we go chce my bro nić, bo zda je my so -
bie spra wę, że lep szej już mieć nie bę dzie my. Wy ra ża my
uzna nie Kra jo wej Ra dzie i jej Pre ze so wi Eu ge niu szo wi
Kon drac kie mu za trud i wy si łek w przy go to wa niu i zor ga -
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ni zo wa niu w mi nio nej ka den cji I i II Kon gre su Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Oba Kon gre sy speł ni ły swo je za da nia, bo po ka za ły, że
na sze sta no wi sko jest ja sne, i że usta wa o ROD ma na sze
peł ne po par cie, że bę dzie my jej bro nić, że sta no wi my jed -
ność i że w tej wal ce nie je ste śmy osa mot nie ni, co po -
twier dza li w wy stą pie niach go ście uczest ni czą cy w obu
Kon gre sach, re pre zen tu ją cy wła dze pań stwo we, sa mo rzą -
do we, par tie po li tycz ne i sto wa rzy sze nia oraz go ście za -
gra nicz ni.

Przy po mnie nia wy ma ga list Pre zy den ta RP Bro ni sła wa
Ko mo row skie go do uczest ni ków II Kon gre su, a szcze gól -
nie je go frag ment:

„(...) w świe tle ba dań nad dzi siej szą psy chicz ną i fi zycz -
ną kon dy cją czło wie ka ha sło po wro tu do na tu ry na bie ra
no we go zna cze nia. Pol scy dział kow cy już od lat da ją
przy kład jak pięk nie moż na urze czy wist niać tę ideę na co
dzień”.

Praw da i jesz cze raz praw da. Trud i wy si łek dział kow -
ców zo stał do strze żo ny.

Wszyst kim i wszę dzie, a prze ciw ni kom na szej usta wy
wy ma ga przy po mnie nie wy stą pie nie wi ce pre mie ra Pol -
skie go Rzą du, Pa na Wal de ma ra Paw la ka, któ ry na II Kon -
gre sie mię dzy in ny mi po wie dział:

„Ro dzin ne ogro dy dział ko we speł nia ją waż ną ro lę go -
spo dar czą, re kre acyj ną i kul tu ro wą. Sko ro tak i do te go
na le żą tak wiel kie rze sze oby wa te li, to za da niem de mo -
kra tycz ne go pań stwa pra wa, na któ re tak chęt nie po wo łu -
je się Pan Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go, jest obo-
wią zek szcze gól nej tro ski i po mo cy w dzia łal no ści ogro -
dów dział ko wych, a nie utrud nia nie tej dzia łal no ści w imię
teo re tycz nych roz wa żań kon sty tu cyj nych”.

W dal szej wy po wie dzi wi ce pre mie ra wy ni ka, że ma my
so jusz ni ków w Unii Eu ro pej skiej, a szcze gól nie w oso bie
Unij ne go Ko mi sa rza Spra wie dli wo ści i Praw Czło wie ka
któ ry pod kre śla wiel kie zna cze nie ogro dów dział ko wych
w ży ciu spo łecz no ści oraz po trze bę za zna ja mia nia władz
pu blicz nych z po trze ba mi spo łecz ny mi wy ni ka ją cy mi 
z funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych. To są sło wa wi -
ce pre mie ra Pol skie go Rzą du, któ ry wy po wia da jąc się 
w imie niu Pre mie ra do strzegł po trze bę ist nie nia ogro dów
dział ko wych.

Ja ka w tym kon tek ście ma się od po wiedź Pierw sze go
Pre ze sa Są du Naj wyż sze go skar żą ce go ca łą usta wę 
o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go na list otwar ty
Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych do: Pre zy den ta RP, Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
Mar szał ków Sej mu i Se na tu, Mi ni ster stwa In fra struk tu ry
i Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. W od po wie dzi
na list Pierw szy Pre zes Są du Naj wyż sze go, nie wy ka zał
ani krzty zro zu mie nia tre ści li stu jak i pol skich dział kow -
ców i Związ ku. Na to miast z bu tą stwier dził, że sta no wi ska
swo je go nie zmie ni.

My, dział kow cy bro ni li śmy i bro nić bę dzie my na szej
usta wy, bo wie my, że ma my ra cję. Utwier dza ją nas w tych

dzia ła niach wy po wie dzi na I i II Kon gre sie PZD przed -
sta wi cie li par tii, or ga ni za cji spo łecz nych i wie lu sa mo rzą -
dow ców. Szcze gól nie utwier dził nas w tych dzia ła niach
by ły Mar sza łek Sej mu, Pan Jó zef Zych, któ ry przy po -
mniał, że zgod nie z za pi sa mi usta wy z dnia 1 sierp nia
1997 r. o Try bu na le Kon sty tu cyj nym wi nien roz pa try wać
przede wszyst kim za rzu ty pod ad re sem kon sty tu cyj nych
prze pi sów, a nie ca ło ści usta wy.

Sza now ni Pań stwo. Na si prze ciw ni cy po dob nie jak
sym pa ty zu ją ce z ni mi róż ne go ro dza ju sto wa rzy sze nia w
wie lu przy pad kach „Ka na po we” chcą za wszel ką ce nę,
wbrew dział kow com, za własz czyć nasz do ro bek i uni ce -
stwić na szą or ga ni za cję.

Naj ła twiej za własz czyć cu dzy do ro bek, zaś naj trud niej
stwo rzyć coś sa me mu. Sy tu acja, w ja kiej zna lazł się Zwią -
zek, ogro dy i dział kow cy oraz w ja kiej przy szło nam dzia -
łać, a szcze gól nie Kra jo wej Ra dzie by ła i jest trud na.

Mi mo ata ków na usta wę o ROD, pra wa dział kow ców
jak rów nież ca ły Zwią zek zda niem dział kow ców, któ rych
re pre zen tu ję, to Kra jo wa Ra da uzy ska ła li czą ce się efek -
ty w pra cy dla do bra ogro dów.

Dzię ku je my Wam za to, a do tych, któ rych dzi siaj wy -
bie rze my zwra ca my się aby kon ty nu owa li te dzia ła nia, bo
są one po trzeb ne i nie zbęd ne.

Do wal ki prze ciw ko ogro dom i dział kow com za czy na -
ją przy stę po wać rów nież nie któ re sa mo rzą dy, któ re za -
miast nas bro nić usi łu ją róż ny mi spo so ba mi wy pę dzić nas
z ogro dów, któ re bu do wa li śmy przez wie le dzie siąt ków
lat. Oka zu je się, że in te re sy de we lo pe rów, osób po krzyw -
dzo nych w prze szło ści oraz ich po tom ków są waż niej sze
od obec nych użyt kow ni ków dzia łek. Ta kie dzia ła nia nie
wró żą nam spo ko ju i po ka zu ją, że wy bra ni przez dział -
kow ców sa mo rzą dow cy gdzieś ma ją dział kow ców, ogro -
dy i Zwią zek.

W tym miej scu nie od rze czy bę dzie za sy gna li zo wa nie
o nie po ko ją cym zja wi sku, któ re w na szym Okrę gu za czy -
na się po ja wiać. Nie któ rzy dzia ła cze sa mo rzą dów lo kal -
nych bar dzo chęt nie wi dzą i wi dzie li by w ogro dach
prze cho wal nie bez dom nych, eks mi to wa nych z miesz kań
itp. bo to od cią ża od pro ble mów miesz kań za stęp czych 
i bu dow nic twa ko mu nal ne go. Pro blem ten sy gna li zu je my,
aby go wziąć pod uwa gę przez no wo wy bra ną Kra jo wą
Ra dę.

Jed nym z pod sta wo wych dzia łań Związ ku jest oświa ta
i zna jo mość prze pi sów obo wią zu ją cych w PZD, dla te go
Kra jo wa Ra da słusz nie uzna ła za ko niecz ne do sko na le nia
oświa ty i prze strze ga nia praw obo wią zu ją cych w Związ -
ku. Zna jo mość tych prze pi sów, szcze gól nie na naj niż szych
szcze blach sa mo rzą do wych nie za wsze i nie wszę dzie jest
za do wa la ją ca. Kra jo wa Ra da ro bi du żo i mu si na dal udo -
sko na lać me to dy pra cy w tym od cin ku, aby zna jo mość
praw obo wią zu ją cych w PZD, a głów nie Sta tu tu PZD 
i Re gu la mi nu ROD oraz uchwał or ga nów nad rzęd nych
by ła zna na i bez względ nie prze strze ga na przez wszyst kich
i na każ dym szcze blu, a pod tym wzglę dem nie jest do -
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brze. Nie mo że być przy pad ków in ter pre ta cji te go pra wa
na swój spo sób i dla wła snych ko rzy ści.

Na le ży wy ra zić uzna nie dla Kra jo wej Ra dy za wy da nie
„Zbio ru prze pi sów związ ko wych” (oraz za po wiedź kon -
ty nu owa nia te go ro dza ju wy daw nictw w la tach na stęp -
nych). Jest to wy daw nic two bar dzo waż ne i po moc ne 
w pra cy związ ko wej.

Na le ża ło by w związ ku z tym pod jąć pró by opra co wa nia
i wdro że nia no wych spo so bów za zna ja mia nia i wy ma ga -
nia zna jo mo ści praw Związ ko wych, aby wła dze sa mo rzą -
do we, a szcze gól nie w ogro dach zna ły te pra wa i je re a-
li zo wa ły, a szcze gól nie z za kre su:

– Bu dow nic twa na dział kach po nadnor ma tyw nych al tan,

– Za go spo da ro wa nia in dy wi du al nych dzia łek,
– Sto sun ków mię dzy ludz kich po mię dzy dział kow ca mi,
– Roz pa try wa nia skarg i za ża leń skła da nych przez dział -

kow ców,
– Wy cią ga nia sank cji re gu la mi no wych w sto sun ku do

osób na ru sza ją cych pra wa związ ko we.
Koń cząc jesz cze raz pra gnę w imie niu swo im i dział -

kow ców, któ rych re pre zen tu ję, po dzię ko wać Pre ze so wi
PZD, Pa nu Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu oraz Kra jo wej
Ra dzie i or ga nom sta tu to wym za ogrom wy sił ku i efek ty
czte ro let niej pra cy dla do bra dział kow ców, ogro dów 
i Związ ku.

Wło dzi mierz Si bil ski, OZ Ma zo wiec ki

Sza now na Pa ni Prze wod ni czą ca, 
Sza now ny Pa nie Prze wod ni czą cy, 
Sza now ne Wy so kie Pre zy dium, 
Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci. 
Czy ta jąc uważ nie pro gram na le ży do ce nić je go za sad -

ność i spój ność. Prak tycz nie każ dy z je go za pi sów mu si
być re ali zo wa ny, gdyż one się uzu peł nia ją Ża ło wać tyl ko
moż na, że ta ki pro gram nie po wstał na po przed nim zjeź -
dzie. Treść dwóch za pi sów pro gra mu po do ba mi się szcze -
gól nie, gdyż by ły już wcze śniej licz nie po stu lo wa ne przez
na sze śro do wi sko.

W świa do mo ści czę ści miesz kań ców miast nasz Zwią -
zek jest po strze ga ny ja ko ha mu lec roz wo ju bu dow nic twa,
ja ko sa mo lub na or ga ni za cja, któ rej głów ną dzia łal no ścią
jest blo ko wa nie naj lep szych grun tów, aby ho do wać na nich
pie trusz kę. Jed no cze śnie pa ra dok sal nie ci sa mi lu dzie do -
ce nia ją ist nie nie par ków i żyw no ści eko lo gicz nej. Mło dzi
lgną do ru chu zie lo nych. Na szczę ście w pro gra mie zna -
lazł się punkt 31 do ty czą cy po li ty ki me dial nej. Pro gram
na ka zu je każ dej jed no st ce te re no wej ak tyw ną obec ność 
w in ter ne cie. To naj szyb szy spo sób, aby do trzeć do tych
śro do wisk i zmie nić ich świa do mość, gdyż po pro stu one
nie wie dzą ja ka jest po zy tyw na ro la ogro dów w mia stach.
Na po czą tek dzię ki in ter ne to wi po wia da mia my tych lu -
dzi, że na sze ogro dy są otwar te rów nież dla nich, a Zwią -
zek da je spo łe czeń stwu same ko rzy ści.

Dla mnie mam na dzie ję, że rów nież dla pań stwa, do wo -
dem na roz po czę cie re ali za cji przez po szcze gól ne ROD
no wych tre ści pro gra mo wych bę dzie za miesz cze nie na ich
stro nach pro gra mu Związ ku.

W tere nie ist nie ją set ki ma łych or ga ni za cji eko lo gicz -
nych. Ich pa sją jest ochro na przy ro dy. By wa, że po wsta ły
aby ochro nić drze wo mię dzy blo ka mi, któ re usy cha. Ale
ci mi ło śni cy przy ro dy, tak nam bli scy ide owo, nie wie dzą
o tym, że w po bli żu ich do mów za gro żo nych wy cin ką są
ty sią ce drzew. Bo są pla ny li kwi da cji któ re goś z na szych

ogro dów. Nikt też nie mar twi się o los pta ków, owa dów 
i zwie rząt, któ rych do mem jest ROD.

Wspa nia le, że w pro gra mie zna lazł się za pis punk tu 21
– Eko lo gia w ROD. Mó wi on o ko niecz no ści po sze rza nia
na szych dzia łań eko lo gicz nych, w tym współ pra cy z or ga -
ni za cja mi eko lo gicz ny mi. Aby współ pra co wać z ty mi
obec nie ma ły mi or ga ni za cja mi, to naj pierw mu si my je od -
szu kać. Na stęp nie po win ni śmy pró bo wać po sze rzyć ich
pro gra my o na sze dą że nia, tym sa mym je wzbo ga ca jąc.
To po szcze gól ne ROD mu szą się stać te re nem ich dzia ła -
nia. Wte dy do pie ro bę dzie my mogli uznać, że na wią za li -
śmy z ni mi współ pra cę.

Sza now ni de le ga ci, w obec nej sy tu acji obro na Związ ku
jest spra wą nad rzęd ną. To jest oczy wi ste. Ale mo im
skrom nym zda niem, nie mo że my nie pró bo wać od po wie -
dzieć so bie na py ta nie jak za pew nić wa run ki do sta bil nej
i bez piecz nej przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we -
go, w per spek ty wie lat kil ku na stu. Na sze śro do wi sko ma
ol brzy mi po ten cjał sku mu lo wa ny w wie dzy, do świad cze -
niu i na szych zdol no ściach or ga ni za cyj nych. Wy obraź my
so bie, że prze no si my do ist nie ją cych or ga ni za cji eko lo -
gicz nych ten nasz po ten cjał. Na tu ral nym bę dzie, że te or -
ga ni za cje, już dziś nam bli skie pro gra mo wo, sta ną się
na szym wier nym so jusz ni kiem, bo bę dzie my w nich rów -
nież my sa mi. Wy obraź my so bie wię cej. Te dziś jesz cze
ma łe or ga ni za cje, za na szą in spi ra cją, ro sną i za czy na ją
się wspie rać na szcze blu re gio nal nym, a na stęp nie jed no -
czyć się na szcze blu kra jo wym. Przy po par ciu na sze go
wiel kie go Związ ku mo gą one stać się za uwa żal ną, a na wet
li czą cą się si łą po li tycz ną. Praw dzi wym ru chem zie lo -
nych, tak nam prze cież po trzeb nym, od da nym so jusz ni -
kiem w sa mo rzą dach i przy szłym sej mie.

Na za koń cze nie chciał bym po wie dzieć, że ko ło za ma -
cho we ma szy ny pa ro wej ob ra ca ją ce się szyb ko da je jej
do dat ko wą ener gię. To sa mo ko ło za ma cho we, ob ra ca ją -
ce się wol no jest dla niej ha mul cem. Nasz Zwią zek w wy -
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ni ku mą drych dzia łań pod ję tych w sy tu acji za gro że nia jest
wspa nia le zin te gro wa ny i go to wy do dzia ła nia, jest jak
mó wią „pod pa rą”. My, tu obec ni, je ste śmy ko łem za ma -
cho wym Związ ku. Je ste śmy tą do dat ko wą ener gią, wy da -
je się nie zbęd ną, aby po za obro ną Związ ku i co dzien ną
pra cą, pod jąć i zre ali zo wać no we dla nas wy zwa nia, któ -

re nie sie pro gram. Pro gram, któ re go au to rom na le ży się
sza cu nek i uzna nie. To od nas za le ży ile obro ni my z do -
rob ku Związ ku i czy uda się nam osią gnąć za ło żo ne ce le
pro gra mo we. Wie rzę, że je śli weź mie my się do pra cy od
ju tra, wszyst ko mu si się nam udać, dla do bra dział kow -
ców i spo łe czeń stwa. Dzię ku ję. 

Syl we ster Chę ciń ski, OZ Po znań

W swo im wy stą pie niu chciał bym sku pić się na pro ble -
mie or ga ni za cji i zna cze niu kon kur sów w dzia łal no ści
ogrod nic twa dział ko we go tak na szcze blu ogro dów, jak 
i okrę gów, a koń cząc na Kra jo wej Ra dzie.

Or ga ni zo wa ne kon kur sy ma ją na ce lu pro mo cję dzia łal -
no ści dział ko wej i jej upo wszech nia nie w śro do wi sku, 
a w kon se kwen cji win ny za ta czać co raz szer sze krę gi na
szcze blu lo kal nym i ca łe go kra ju.

Do ta kie go stwier dze nia upo waż nia ją mnie or ga ni zo wa -
ne uro czy sto ści w ogro dach, okrę gach, a tak że kra jo we,
na któ re za pra sza ni są i uczest ni czą w nich par la men ta -
rzy ści, przed sta wi cie le władz lo kal nych, or ga ni za cji te re -
no wych oraz licz ny udział spo łe czeń stwa.

Ta kie uro czy sto ści pod su mo wu ją ce efek ty dzia łal no ści
dział ko wej po przez kon kur sy cie szą się rów nież w znacz -
nym stop niu za in te re so wa niem me diów nie tyl ko lo kal -
nych, co w na stęp stwie skut ku je za miesz cza niem ma te-
ria łów na ten te mat w pra sie, ra diu i te le wi zji.

Da je to w mo im prze ko na niu od po wiedź na py ta nie po
co są ogro dy, co się w nich dzie je i na ile rów nież one są
czę ścią spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.

Po ka zu je tak że, iż dział ka po ło żo na na te re nie ogro du
to nie tyl ko do star czy ciel wa rzyw, owo ców, kwia tów itp.
dla po szcze gól nych ro dzin, ale tak że jest czyn ni kiem in -
te gru ją cym spo łecz ność lo kal ną.

Z mo je go do świad cze nia mo gę stwier dzić, że ogro dy
zgła sza ne do kon kur sów w wie lu przy pad kach są w sfe rze
za in te re so wa nia przed sta wi cie li władz lo kal nych, któ re
przy cho dzą z po mo cą w przy go to wa niu ogro du w szcze -
gól no ści po rząd ku jąc te ren wo kół, a nie rzad ko po ma ga -
jąc ma te rial nie.

Ro zu miem ta kie po stę po wa nie wte dy, gdy ist nie ją do bre
kon tak ty z lo kal ny mi przed sta wi cie la mi, bo przez ta kie
dzia ła nia ogro dy uzy sku ją w mo im prze ko na niu lo kal ne
„pra wo oby wa tel stwa”.

Kon kur sy win ny in te gro wać spo łecz ność ogro do wą wo -
kół za da nia przy go to wa nia ogro du i bu do wać wię zi spo -
łecz ne po przez uczest nic two i za do wo le nie z osią gnię te go
suk ce su.

Bu du je to toż sa mość ogro du i dział kow ców ze spo łecz -
no ścią lo kal ną i da je od po wiedź na py ta nie – czy ogro dy
są po trzeb ne?

Tak są po trzeb ne i na le ży wszyst ko uczy nić, aby ni gdy
nie sta wa ły się ele men tem prze tar go wym po mię dzy ty mi,
któ rzy wi dzą na te re nie przez nie zaj mo wa nym ele ment
mer kan tyl ny a ty mi, dla któ rych jest to miej sce re kre acji 
i wy po czyn ku a tak że słu ży za spo ka ja niu po trzeb ro dzin -
nych w pro duk ty po cho dzą ce z dział ki.

W mo im prze ko na niu ta ki jest sens or ga ni zo wa nia kon -
kur sów i ich upo wszech nia nia w spo łe czeń stwie.

An to ni Ko strze wa, OZ Ma zo wiec ki

Pa nie Prze wod ni czą cy, Pa nie Pre ze sie, 
Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci. 
Ja chciał bym po ru szyć w dniu dzi siej szym na Zjeździe

je den pro blem, po nie waż te pro ble my już by ły po zo sta łe
omó wio ne w dniu wczo raj szym i dzi siej szym. Jest ta kie
po wie dze nie chiń skie w sen sie ne ga tyw nym: obyś żył w
cie ka wych cza sach. Ta kie cie ka we cza sy ma my obec nie.
Pol ska we dług rzą dzą cych nie tak daw no by ła zie lo ną
wy spą. Już nie jest. Dział kow cy ży ją wśród zie le ni, a zie -
lo ną wy spą dla dział kow ców i ich ro dzin jest usta wa o
ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Wy spy jed nak ma ją
to do sie bie, że czę sto są na ra ża ne na róż ne go ro dza ju ka -

ta kli zmy, a za rzą dza ją cy ty mi wy spa mi o tym wie dzą i
sta ra ją się te mu za po bie gać, sto su jąc wszyst kie moż li we
środ ki i moż li wo ści. My też wie my, ja kie mo gą nas cze -
kać za gro że nia, z ja kiej stro ny i co po win ni śmy zro bić w
tej spra wie. Te za gro że nia mo gą nas do tknąć ze stro ny
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, rzą du, sej mu i sa mo rzą dów. 

Każ dy z tych or ga nów mo że za szko dzić dział kow com,
ogro dom i związ ko wi po przez dą że nie do zmian w usta -
wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Dla te go tak
waż na na dzień dzi siej szy jest jed ność i in te gra cja związ -
ku, ak tyw na pra ca na rzecz spo łe czeń stwa. 

Chciał bym się tu sku pić i przed sta wić pro blem, któ ry jest
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ak tu al nie przed kła da ny przez sa mo rzą dy. Pro blem ten to
zwol nie nie dział kow ców z po dat ków. Na przy kła dzie War -
sza wy wy glą da to na stę pu ją co: 2 la ta te mu wy li cze nia
przez wła dze War sza wy, to 3, 4 zł z me tra kwa dra to we go
w ska li rocz nej. To jest od dział ki, 300-me tro wej, kwo ta
od 900 do 1200 zł, czy li gra ni ca 30.000 dzia łek jest kwo -
ta 30, 40 mi lio nów rocz nie od sa mo rzą du. My pła ci my
skład ki człon kow skiej w gra ni cach 54 zł, jest to kwo ta
sprzed 2 lat. Na dzień dzi siej szy ona mo że być in na. Na le -
ży przy jąć, że więk szość sa mo rzą dów, a szcze gól nie 
w du żych aglo me ra cjach ta kie wy li cze nia ma zro bio ne. Te
wy li cze nia nie grzę zną prze past nych biur kach urzęd ni ków.
Moż na po wie dzieć, że przez 20 lat, kie dy my wal czy my o
utrzy ma nie na szej sa mo dziel no ści też urzęd ni cy cze goś się
na uczy li. Ta kie wy li cze nia tra fia ją na pew no na biur ka po -
szcze gól nych mi ni sterstw, rzą du i sej mu. Na le ży się li czyć,
że pro blem ten bę dzie bar dzo po waż nie po trak to wa ny. Je -
że li pro blem ten zgła sza ny przez sa mo rzą dy i rzą dzą cych
bę dzie pod ję ty i przy ję ty, to do tknie to każ de go dział kow -
ca w Pol sce, oczy wi ście, w róż nym stop niu, w za leż no ści
od gmi ny, jej lo ka li za cji, czy mia sta, czy też du żych aglo -
me ra cji. Jest to pro blem bar dzo waż ny, mo że znacz nie
waż niej szy od li kwi da cji czę ści ogro dów. Wszyst kich
ogro dów nie da się zli kwi do wać na raz. Bę dzie to pro blem
po pro stu na stę pu ją cy, zli kwi do wać moż na 5%, 10%, na -
to miast po dat ki do tkną wszyst kich dział kow ców. 

W tej sy tu acji zwią zek zna lazł się w no wej sy tu acji. Dla -
te go, je że li za ist nia ła by ta ka sy tu acja, za rów no wszyst kie
or ga ny związ ku, jak i dział kow cy, po win ni pod jąć w tej
spra wie wal kę. Po win ni śmy ob jąć wszyst kich po słów, bez
wzglę du na przy na leż ność par tyj ną przez spo tka nia, moż -
na po wie dzieć, że te spo tka nia, któ re or ga ni zu je my przy
20 do 25%, ale w sej mie ma my 100% po słów, czy li na le -
ży po pro stu pi sać, na le ży wy sy łać pocz tę ma ilo wą, za -
peł niać skrzyn ki, po nie waż pro blem ten mo że być waż ny.
W tej spra wie po win ni śmy wal czyć do zwy cię stwa. Tu
po win no być za an ga żo wa nie, tu nie mo że być ta kie za an -
ga żo wa nie, że bę dzie my na wra cać nie wie rzą cych przez
wąt pią cych. Tu mu si być za an ga żo wa nie w peł ni świa do -
me i pro wa dzą ce do efek tu. 

Pro blem ten, nad tym pro ble mem też po wi nien po chy -
lić się zjazd. 

Na za koń cze nie, ży czę no wo wy bra nym wła dzom Kra -
jo wej Ra dy du żo zdro wia, któ re na pew no bę dzie po trzeb -
ne do ak tyw nej pra cy. No wo wy bra ne mu pre ze so wi,
my ślę, że bę dzie to pre zes Kon drac ki, ży czę du żo zdro -
wia, do brych po my słów, de ter mi na cji w wy ko ny wa niu tak
waż nych pro ble mów. Uży wa jąc ter mi no lo gii woj sko wej,
mar sza łek mu si mieć ar mię. Dla te go ży czę do brych ge ne -
ra łów, ofi ce rów i do brze wy szko lo ne go woj ska, dla do bra
dział kow ców, ogro dów i związ ku. Dzię ku ję bar dzo. 

Cze sław Ko zi kow ski, OZ To ruń sko -Wło cław ski

Ko le żan ki i Ko le dzy,
Pa nie Prze wod ni czą cy.
Dzi siej szy Zjazd za my ka trze cią de ka dę dzia ła nia

Związ ku. Ja ko dział ko wiec, ja ko związ ko wiec ro słem i
dzia ła łem w nim od pierw sze go dnia. Znam więc tru dy
prze by tej dro gi, pierw sze kro ki wdra ża nia usta wy, okres
dy na micz ne go roz wo ju. Głę bo ko w pa mię ci każ de go
dział kow ca wryć się mu si okres oce nia nej ka den cji. Trwa -
ją ca od lat dzie więć dzie sią tych ba ta lia w obro nie tra dy cji
i praw dział kow ców trwa, a ka den cja dwóch Kon gre sów
do bit nie po twier dzi ła, że nie mo że my li czyć na wspa nia -
ło myśl ność po li ty ków czy rzą dów nie za leż nie z ja kiej wy -
wo dzą się opcji.

Nie do cze ka li śmy się słów i ocen ja kie pa dły pod ad re -
sem dział kow ców nie miec kich z ust Kanc lerz Fe de ral nej
dr An ge li Mer kel. Zwra ca jąc się do dział kow ców mó wi:
„Pań stwa pra ca za słu gu je na po dzię ko wa nie i uzna nie, po -
nie waż bez Wa sze go, bez przy kład ne go i ak tyw ne go za an -
ga żo wa nia na rzecz do bre go współ ist nie nia i zdro we go
śro do wi ska miej skie ży cie w na szym kra ju by ło by o wie -
le mniej ko lo ro we. Rząd Fe de ral ny wspie ra za an ga żo wa -
nie na rzecz ogro dów dział ko wych za pew nia jąc trwa łe 
i pew ne wa run ki, po nie waż ce lem jest i po zo sta nie to, że -

by rów nież lu dzie o ni skich do cho dach mo gli obej mo wać
w po sia da nie i użyt ko wać swój ka wa łek zie mi.” Pol ski
dział ko wiec na ta kie sło wa z ust Pre mie ra się nie do cze -
ka. Czyż je ste śmy gor si? Nie, po sto kroć udo wod ni li śmy,
że na nie za słu gu je my. To co za pew nia rząd na szym za -
chod nim przy ja cio łom dział ko we go tru du, to nam sta ra ją
się ode brać po li ty cy róż nych na cji. Ma my mo że nie naj -
do sko nal szą ale do brze słu żą cą mi lio no wi ro dzin pol skich
dział kow ców usta wę. Dla te go w obro nie te go, co do brze
słu ży nie mo że my mil czeć. Tak jak do tych czas tak i głos
IX Zjaz du ma na sze cheł miń skie wspar cie. Mó wię gło -
sem dział kow ców z mia sta, gdzie co czwar ta ro dzi na ma
dział kę, a ogro dy osiem dzie się cio let nie do świad cze nie. 
W obro nie na szych praw nikt nas nie za stą pi, tak jak nie
za stą pi nikt i nic jed no ści i wspól ne go gło su. Do brze zna -
my tę si łę, bo wiem tyl ko wspól ne dzia ła nie do pro wa dzi -
ło, że ogro dy cheł miń skie ma ją utrwa lo ne pra wa wła da nia
ogro da mi. Wspól ny głos to si ła i au to ry tet Związ ku oraz
dział kow ców, w nim zwy cię stwa i suk ce sy. Dzi siej szy
Zjazd jesz cze raz gło sem mi lio na ro dzin pol skich dział -
kow ców krzy czy pod ad re sem rzą dzą cych – Wa sze rzą dy
i ce le po li tycz ne go dzą w sza cu nek war to ści i in te res mi -
lio na ro dzin tych, któ rzy na ru inach zglisz czach pol skich
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miast, z ugo rów i chasz czy urzą dza li kwit ną ce ogro dy.
Ogro dy, któ re dziś w be to no wych blo ko wi skach są je dy -
ną oa zą zie le ni, two rzą wy spy wy po czyn ku, są zie lo ny mi
płu ca mi miast i mia ste czek. Nie oce nio ne, a przede wszyst -
kim nie do ce nio ne jest ich zna cze nie ar chi tek to nicz ne, eko -
lo gicz ne i so cjal ne. To ro dzin ne ogro dy dział ko we są
miej scem wy po czyn ku mi lio nów ro da ków w tym wie le
ty się cy dzie ci dla któ rych nie jed no krot nie sta no wią je dy -
ne źró dło przy ro dy. Oby ni gdy nie by ło po trze by prze -
kształ ca nia dzi siej szych wie lo barw nych dzia łek w ma so -
we wa rzyw nia ki po la kar to fli i ka pu sty. Jest tu na tej sa li
wie lu tych, co ta ki okres prze ży li, dla któ rych dział ka by -
ła je dy nym źró dłem za opa trze nia. Dla te go za rów no ci, co
la ta te pa mię ta ją jak i ci, dla któ rych to tyl ko hi sto ria,
wspo mnie nia dziad ka czy oj ca jed nym gło sem mó wi my
wszel kiej ma ści po li ty kie rom nie po zwo li my znisz czyć
po nad wie ko we go do rob ku ogrod nic twa dział ko we go.
Trzy dzie ści lat wiel kiej, nie oce nio nej ro li zna cze nia Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w no wo cze snym kształ to -
wa niu sa mo rząd no ści to si ła gwa ran tu ją ca pra wa do
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Szko da, że
więk szość sił i ak tyw no ści w oce nia nym czte ro le ciu mu -
sie li śmy po świę cić bo jom z ty mi, co po win ni nas chro nić
i bro nić. Wie le ro dzin nych ogro dów dział ko wych z wiel -
ką dy na mi ką re ali zo wa ło ideę ru chu dział ko we go ak tyw -
nie uczest ni cząc w pro ce sie kształ to wa nia współ ży cia
spo łecz ne go. Licz ne spo tka nia to wa rzy skie i to wie lo po -
ko le nio we, fe sty ny, dzień dział kow ca, sztan da ry Związ -
ku na uli cach miast w uro czy sto ściach pa trio tycz nych to
war to ści nie oce nio ne. Zbyt ma ło o tym mó wi my. W mia -
stach i mia stecz kach ta kich cho ciaż by jak Chełm no ma my
świa do mość si ły wspól no ty, si ły naj licz niej sze go po za rzą -
do we go sto wa rzy sze nia. Mi mo, że ta kiej współ pra cy, ta -
kie go spo ko ju i sta bil no ści ja ką da ją nam na sze miej skie
i po wia to we sa mo rzą dy ży czy li by śmy wszyst kim, to ro bi -
my wszyst ko, by głos nasz też sły sze li wiel cy de cy den ci.
Nie ob ce są nam do ko na nia Związ ku. Spra woz da nie na
dzi siej szy Zjazd przed sta wia ogrom osią gnięć, a przede
wszyst kim ob ra zu je ogrom wy sił ku wie lo ty sięcz ne go ak -
ty wu sku pio ne go w sa mo rzą do wych or ga nach i wo kół
nich. Lu dziom tym dzi siej szy Zjazd wi nien prze ka zać sło -
wa uzna nia i po dzię ko wa nia. W peł ni na to za pra co wa li.
Dzi siej sza pra ca w za rzą dzie czy ko mi sji ogro do wej to nie
tyl ko za rzą dza nie, dziś w wie lu przy pad kach ogro dy to
ma łe przed się bior stwa o cha rak te rze usłu go wym. Za opa -
trze nie w ener gię, wo dę utrzy ma nie cią gów ko mu ni ka cyj -
nych, wy wóz śmie ci to za da nia, z któ ry mi trze ba brać się
za bar ki. Ro sną kosz ty, ro śnie więc ob rót fi nan so wy, 
a więc ra chun ko wość, księ go wość, roz li cza nie VAT-ów,
PIT-ów itd. Do te go do cho dzi ład, bez pie czeń stwo, roz li -

cze nia i przy dzia ły dzia łek. Ogrom ny ob szar za dań. I kto
to wy ko nu je? Wy ko nu ją spo łecz ni cy. Czę sto sa mo ucy.
Nie ma więc co owi jać w ba weł nę. Po wsta ją nie pra wi dło -
wo ści, nie do ma ga nia, czę sto stra ty. Koszt te go jest ogrom -
ny. Nie ten fi nan so wy, mo ral ny, spo łecz ny, bo wiem ob wi-
nia ny jest za to Zwią zek. Uwa żam, że pro ble mo wi te mu
na le ży po świę cić nie co wię cej uwa gi, prze dys ku to wać,
po dzie lić do świad cze nia mi i wy pra co wać no we spoj rze nia
i no we roz wią za nia. Wiem, że jest pró ba zła pa nia by ka za
ro gi. Wy bra no elek tro nicz ny pro gram ra chun ko wo -księ -
go wy. Mo wa o wszyst kich ROD. Tyl ko po co? Je śli dla
wie lu ogro dów księ go wość pro wa dzą ośrod ki. I to jest
pra wi dło we. Cho dzi o to, by sta ło się to obo wiąz kiem.
Mo że na przy kła dzie wspól not miesz ka nio wych za rzą dza -
nie wspo móc ad mi ni stro wa niem. No we go spoj rze nia wy -
ma ga spra wa na by wa nia przez PZD grun tów na wła sność.
Śmie lej, bar dziej od waż nie po win ni śmy an ga żo wać środ -
ki w za kup grun tów. Ure gu lo wa nia i to szyb kie go wy ma -
ga po trze ba ure gu lo wa nia praw wła sno ścio wych i wpi sów
do ksiąg wie czy stych w od nie sie niu do do mów dział kow -
ca. Wsty dli wym, czę sto tłu mio nym przy pró bie je go pod -
ję cia jest pro blem ubi ka cji i szamb. Trze ba go pod jąć 
i roz sąd nie roz wią zać. W mi nio nej ka den cji Sej mu RP by -
ły po dej mo wa ne pró by zmian za pi sów w Pra wie Bu dow -
la nym. Trze ba, aby i w tym te ma cie nie za bra kło na sze go
gło su. Jest tam wie le spraw, któ re nas do ty czą. Jed ną 
z nich jest po trze ba ujed no li ce nia me tra żu al tan. Dość po -
dzia łu na miesz czu chów i wie śnia ków.

Sza now ni De le ga ci
Przed ło żo ne nam spra woz da nie za ka den cję 2007–2011

jest spra woz da niem ob ra zu ją cym do ro bek pol skich dział -
kow ców, osią gnię ty ogrom nym na kła dem sił i środ ków.
Jest rze tel ne i obiek tyw ne. W ca łej roz cią gło ści za słu gu je
na je go jed no myśl ne za twier dze nie. Bez wa ha nia bę dę
gło so wał za je go przy ję ciem. Kra jo wa Ra da wy ko na ła do -
brą ro bo tę. Bez wąt pli wo ści za słu ży ła na udzie le nie Jej
ab so lu to rium. Na przy ję cie za słu gu je też przed ło żo ny nam
na ka den cję 2011–2015 pro gram. Jest pie kiel ny, am bit ny
i trud ny, ale przy peł nej mo bi li za cji, utrzy ma niu jed no ści
i so li dar no ści w peł ni re al ny. Przyj mij my go i przy stąp my
od ju tra do je go re ali za cji. My w Chełm nie przy stą pi my
do te go już w naj bliż szą śro dę, bo wiem jak co ro ku spo -
ty ka się ak tyw Związ ku z wła dza mi mia sta i po wia tu 
z wszyst ki mi so jusz ni ka mi dział ko we go tru du, by oce nić
i pod su mo wać dzia łal ność w 2011 ro ku, a przede wszyst -
kim wy ty czyć ce le, środ ki i moż li wo ści do re ali za cji za dań
dziś uchwa lo nych. 

Dzię ku ję za uwa gę.
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An drzej Cwoj dziń ski, OZ Ma zo wiec ki

Ko le żan ki i Ko le dzy De le ga ci,
Sza now ni Go ście, 
Pa nie Pre ze sie! 
Mi nio na ka den cja by ła dla dział kow ców, Związ ku i je -

go struk tur nie zwy kle trud na, ale i pra co wi ta. Po twier dza
to lek tu ra spra woz dań Kra jo wych Or ga nów Związ ku.
Nie usta ją ce, wie lo kie run ko we i zma so wa ne ata ki na
Zwią zek, ogro dy i Usta wę o ROD spo wo do wa ły, że by ła
to ka den cja nie tyl ko pra cy ale i wal ki. Wy gra li śmy bi twę
z usta wą pro po no wa ną przez PiS. Nie da li śmy się po ko -
nać Mi ni ster stwu In fra struk tu ry przy spe cu sta wach. Udo -
wod ni li śmy Pre ze so wi NIK ten den cyj ność, nie rze tel ność
i bez za sad ność kon tro li re ali zo wa nej na po li tycz ne za mó -
wie nie wro gów Związ ku. Nie złom ną po sta wą i ska lą pro -
te stów nie do pu ści li śmy do roz pa trze nia przez Try bu nał
Kon sty tu cyj ny wnio sków I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go,
ata ku ją ce go Usta wę o ROD, przed wy bo ra mi par la men -
tar ny mi. Na szcze blu lo kal nym Okrę gu Ma zo wiec kie go
pro wa dzi my sku tecz ną wal kę z rosz cze nia mi do te re nów
ROD za rów no z wła dza mi miast jak i de we lo pe ra mi. Nie -
ste ty woj na jesz cze się nie skoń czy ła, trwa na dal a przed
na mi naj waż niej sza bi twa – bi twa w Try bu na le. Nie mo -
że my tej bi twy prze grać, bo był by to ko niec ru chu dział -
ko we go w Pol sce. Dla te go słusz nie pro jekt Pro gra mu
PZD na ka den cję 2011–2015 sta wia obro nę Usta wy o
ROD na pierw szym miej scu, ja ko za da nie pod sta wo we.
Ale jak to zro bić, kie dy na wet nie je ste śmy, ja ko Zwią zek,
stro ną w po stę po wa niu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj -
nym. Na to py ta nie nie ma dziś jed no znacz nej od po wie dzi.

Po zo sta ją nam sto so wa ne już i spraw dzo ne me to dy do cie -
ra nia po przez li sty sta no wi ska i pro te sty licz nie kie ro wa -
ne do tych, któ rych zda nie się li czy, do tych któ rzy bę dą
de cy do wać. Struk tu ry Związ ku ro bi ły, ro bią i bę dą ro bić
wie le. Nic jed nak nie za stą pi sze ro kie go udzia łu zwy kłych
dział kow ców w tej ak cji. Do pie ro ty sią ce, jak nie dzie siąt -
ki ty się cy li stów od dział kow ców mo gły by zmie nić po -
strze ga nie ru chu dział ko we go i dać po żą da ny sku tek, o
czym mó wił na II Kon gre sie PZD przed sta wi ciel z An glii.
Nikt nam nie po mo że je śli nie po mo że my so bie sa mi. Z tą
praw dą trze ba do trzeć do dział kow ców, pó ki nie jest za
póź no. Trze ba dział kow ców zak ty wi zo wać do dzia ła nia,
ale też trze ba im wska zać, co ma ją pi sać i do ko go. Wy ko -
rzy sty wać rów nież no wo cze sne środ ki ko mu ni ka cji.

Pro gram PZD nie za wie ra, bo nie mo że za wie rać, pla -
nów dzia ła nia na wy pa dek nie ko rzyst ne go wy ro ku Try -
bu na łu. Nie moż na le czyć ran jesz cze nie za da nych. Ale
na le ży się na ta ki wa riant do brze przy go to wać i to bę dzie
ro la no wo wy bra nej Kra jo wej Ra dy PZD. Nie zmie nia się
ko nia w trak cie prze pra wy przez rze kę, nie rób my więc
re wo lu cji ani per so nal nej ani pro gra mo wej. Nie re zy gnuj -
my jed nak z od mła dza nia kadr i otwar cia na no we roz wią -
za nia mo gą ce po móc w na szej wal ce. 

Li czę, że w tym kie run ku pój dą ob ra dy IX Zjaz du, że
wy pra cu je my do ku men ty sta no wią ce pod sta wę do dal -
szych, sku tecz nych dzia łań, któ re po zwo lą nam obro nić
ruch dział ko wy w Pol sce, wzmac nia jąc je go po zy cję na
are nie mię dzy na ro do wej.

Te go wszyst kim uczest ni kom Zjaz du i so bie ży czę.

2. Wy stà pie nia zgłoszone do protokołu

Ro bert Czech, OZ Ma ło pol ski

Je stem pre ze sem Ogro du im. Ta de usza Ko ściusz ki 
w Gor li cach za ło żo ne go na wy ro bi sku żwi ro wym w sta -
rym ko ry cie rze ki Ro pa. 

Ob ser wu jąc po czy na nia nie któ rych po li ty ków nie mo gę
oprzeć się wra że niu, że wszyst ko co pol skie choć by tyl ko
w na zwie trze ba znisz czyć, zli kwi do wać, bądź sprze dać.
Tak też pró bu je się zro bić z ogro da mi i PZD.

Obec nie dział kow cy utru dze ni ży ciem i zmę cze ni cią -
gły mi ata ka mi znaj du ją jesz cze spo kój i od naj du ją sens
ży cia na dział kach, ma jąc moż li wość upra wiać ka wa łek
zie mi – dział kę na wet przy skrom nych środ kach fi nan so -
wych.

Przy szłość jed nak na pa wa nas nie po ko jem i tro ską 
o nasz zwią zek. 

A prze cież PZD to my dział kow cy spo łecz na or ga ni za -
cja lu dzi z pa sją, któ rzy zbu do wa li ją i któ ra dzi siaj już na
trwa le wpi sa ła się w hi sto rię i kul tu rę Pol ski. 

W no wo cze snej Eu ro pie i w Pol sce jest miej sce dla ta -
kiej or ga ni za cji jak PZD, któ rej obec ny kształt i struk tu ry
tj. Za rzą dy Okrę go we i Kra jo wa Ra da, spraw dzi ły się, 
i do brze słu żą spo łecz no ści dział kow ców. Gwa ran tu ją
rów nież pra wi dło we funk cjo no wa nie Ogro dów, ja ko
ostat nich skraw ków te re nu, gdzie czło wiek i przy ro da na
zur ba ni zo wa nym ob sza rze zgod nie ko eg zy stu ją. 

Tam wła śnie współ cze śnie moż na zo ba czyć skąd się
bio rą i jak ro sną owo ce i wa rzy wa, co w dzi siej szym
uprze my sło wio nym i zmo dy fi ko wa nym ge ne tycz nie rol -
nic twie sta no wi ostat nią oka zję do spo łecz nej edu ka cji 
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w na szych mia stach. Po nad to na te re nach Ogro dów ca ły
rok znaj du je schro nie nie zwie rzy na drob na, gniaz du je
ptac two, by tu ją ga dy i pła zy.

To wła śnie chce się znisz czyć.
W dzi siej szym sko mer cja li zo wa nym świe cie, za mknię -

tym, prze ży wa ją cym kry zys spo łecz ny, dział ka sta je się
od skocz nią, da je moż li wość sze ro kie go kon tak tu z ludź mi,
a po przez wspól ną dzia łal ność, po czu cie war to ści każ de -
go dział kow ca.

Dłu go moż na by jesz cze wy mie niać przy kła dy, gdzie
ogród speł nia waż ną ro lę dla spo łe czeń stwa w pro pa go -
wa niu ru chu i zdro we go sty lu ży cia i sta no wi do bry przy -
kład miej sca, gdzie sa mo or ga ni za cja lu dzi da je bar dzo
do bre efek ty.

Dzi siaj co raz czę ściej za da je my so bie py ta nia: o co cho -
dzi? po co zmie niać coś, co do brze funk cjo nu je? ko mu na
tych zmia nach za le ży i dla cze go?

Cho dzi o wpro wa dze nie ta kich zmian w pra wie któ re,
umoż li wi ły by li kwi da cję do tych cza so wych struk tur or ga -
ni za cyj nych oraz po zba wie nie dział kow ców praw do użyt -
ko wa nia Ogro dów na do tych cza so wych za sa dach. Jed no z-
nacz nie moż na to od czy tać, ja ko za ku sy na grun ty, któ re
po prze ję ciu prze kształ co ne zo sta ły by w te re ny pod za bu -
do wę przez lu dzi ma jęt nych.

Wszyst kim po li ty kom chciał bym przy po mnieć, że
Ogro dy nie za kła da ły par tie po li tycz ne lecz dział kow cy,
któ rzy od chwi li ich po wsta nia sa mo rząd nie je roz wi ja ją 
i to wła śnie dział kow cy po win ni sta no wić o ich przy szłym
kształ cie.

Dla te go też pa no wie po li ty cy, nie ma cie pa ten tu na ra -
cję i nie omyl ność, a słusz ność swo ich po stę po wań win ni -
ście we ry fi ko wać o ar gu men ty pły ną ce ze śro do wi ska
dział kow ców, któ rzy mó wią wy raź nie „nie” dla ma ni pu -
lo wa nia przy Usta wie. 

Dział kow cy w swo jej mą dro ści wie dzą, że po zba wie ni
swo jej Usta wy, a w kon se kwen cji Or ga ni za cji sta ną się ła -
twym ce lem ata ków z za pę da mi do li kwi da cji ogro dów. 

Nie bę dę przed sta wiał ar gu men tów w obro nie na szej
usta wy, bo one by ły wie lo krot nie przy ta cza ne, a z per -
spek ty wy cza su wi dać, że nie ma ją ja kie go kol wiek wpły -
wu i zna cze nia, cho ciaż są słusz ne, moc ne i za sad ne. 

Dział kow cy ro zu mie ją po trze by roz wo ju in fra struk tu ry
mia sta, to jest bu do wy ob wod nic, dróg, sie ci ener ge tycz -
nych i ka na li za cyj nych i nie sta wia ją prze szkód w ich re -
ali za cji.

Dla te go dzi wi nas fakt, zma so wa nych dzia łań or ga nów
na sze go pań stwa prze ciw ko nam dział kow com, któ re dą -
żą do zmia ny Usta wy o rodzinnych ogrodach dział-
kowych, zli kwi do wa nia Ogro dów w Pol sce i roz wią za nia
struk tur Pol skie go Związ ku Dział kow ców.  W ro ku 2010,
I Pre zes Są du Naj wyż sze go, Naj wyż sza Izba Kon tro li,
Mar sza łek Sej mu, Mi ni ster In fra struk tu ry, Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich a na wet Pro ku ra tor Ge ne ral ny, kwe stio no -
wa li za pi sy usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
któ ra we szła w ży cie w 2005 r., a któ ra gwa ran tu je, po -

sza no wa nie praw na by tych dział kow ców, a tak że ochro nę
ogro dów. 

Dzia ła nia te od bie ra my ja ko zło śli we i wro gie dla na -
szej spo łecz no ści i Pol skie go Związ ku Dział kow ców, wy -
ni ka ją ce z nie zna jo mo ści tra dy cji ogrod nic twa dział -
ko we go w Pol sce, nie zna jo mo ści pro ble mów, a tak że po -
zy tyw ne go wpły wu ogro dów, ja ki wy wie ra ją w aglo me ra -
cjach miej skich słu żąc ja ko zie lo ne płu ca dla spo łecz no ści
lo kal nych. 

Trwa ją ce pra ce Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, ma ją na ce -
lu orze cze nie o nie zgod no ści ca łej usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 ro ku, a prze cież
usta wa ta bar dzo do brze re gu lu je wszyst kie aspek ty na -
szej dzia łal no ści. Na sze sa mo rząd ne or ga ny ogro do we do -
brze współ pra cu ją ze spo łecz no ścią lo kal ną i wła dza mi
sa mo rzą do wy mi. Wi dać jed nak, że re ak cje dział kow ców
i ape le wy sy ła ne przez ogra ny wszyst kich szcze bli na sze -
go Związ ku nie są sły sza ne. Nie zga dza my się z ta kim
trak to wa niem za rów no nas jak i na szej usta wy. 

Nie mo że my uwie rzyć, że ów cze sny pro jekt usta wy,
któ ry był kon sul to wa ny i wie lo krot nie spraw dza ny na eta -
pie pro jek to wa nia, w Ko mi sjach Sej mo wych, a na stęp nie
zo stał uchwa lo ny przez Sejm RP, i pod pi sa ny przez Pre -
zy den ta RP, aby w osta tecz no ści przy jąć kształt usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych dzi siaj jest pod wa -
ża ny ja ko nie zgod ny z Kon sty tu cją.

Ja ko dział kow cy zrze sze ni w PZD zwra ca my się do Po -
li ty ków, o za nie cha nie dzia łań prze ciw ko wła sne mu na -
ro do wi, któ re go dział kow cy sta no wią mi lio no wą część.
Wspo mnia na Usta wa od zwier cie dla uwa run ko wa nia hi -
sto rycz ne, uświę co ne tra dy cją pol skie go ogrod nic twa
dział ko we go, dla te go uwa ża my, że ma my pra wo ocze ki -
wać jej re spek to wa nia. Nie do ma ga my się przy wi le jów
chce my pro wa dzić Ogro dy i upra wiać na sze dział ki, tak
jak ro bi ły to po przed nie po ko le nia, bo prze cież naj star sze
ogro dy w Ma ło pol sce li czą so bie po nad 80 lat.

My dział kow cy zrze sze ni w PZD i ROD z ca łą sta now -
czo ścią oświad cza my, nie chce my zmian Usta wy, nie wi -
dząc ko rzy ści dla rodzinnych ogrodów działkowych, 
a wręcz prze ciw nie do strze ga my nad cią ga ją ce za gro że nie
w po sta ci po wol nej ich li kwi da cji.

Ma jąc to wszyst ko na uwa dze na Wa sze rę ce skła da my
na dzie ję i proś bę za ra zem, nie po zwól cie znisz czyć te go,
co spraw dzo ne, do bre i jest już trwa łą in te gral ną czę ścią
in fra struk tu ry spo łecz nej. Ja ko Eu ro pej czy cy wzo ruj my
się na pań stwach Unii Eu ro pej skiej, w któ rych Ogro dy
ota cza się tro ską. 

Zda je my so bie spra wę, że do pusz czal na jest moż li wość
do ko na nia w tej usta wie ja kichś nie wiel kich zmian, zgod -
nie z du chem cza su, ale nie mo że my zro zu mieć dla cze go
ma być zmie nio na ca ła usta wa?

Nie zga dza my się, i nie znaj du je my żad ne go uza sad nie -
nia ani po trze by, by zmie niać pra wo do brze funk cjo nu ją -
ce, ak cep to wa ne przez sze ro kie rze sze dział kow ców i nie
ko li du ją ce w żad nym stop niu z roz wo jem miast czy gmin.
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Nie ak cep tu je my prób ode bra nia dział kow com praw na -
by tych, dzię ki któ rym mo że my zgod nie z pra wem ko rzy -
stać ze swo ich dzia łek.

Usta wa o ROD na szym zda niem jest zgod na z Kon sty -
tu cją RP. 

Dla te go też so li da ry zu je my się w tym te ma cie z Kra jo -

wa Ra dą PZD, któ ra w opar ciu o ar gu men ty praw ne i spo -
łecz ne do wo dzi bez za sad no ści kwe stio no wa nia ja kich-
kol wiek prze pi sów tej usta wy. 

Wie rzy my że roz wa ga i roz trop ność Pol skie go Sej mu 
i je go Po słów, za cho wa to co do bre dla przy szłych po ko -
leń dział kow ców.

Ste fan Ży ła, OZ Pod kar pac ki

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Sza now ne Pre zy dium Zjaz du, 
Sza now ni De le ga ci!
W wy ni ku ostat nich dzia łań nie któ rych naj waż niej szych

in sty tu cji pań stwo wych zna leź li śmy się w kry tycz nej sy -
tu acji. Wy ma ga ło to pod ję cia dzia łań prze wi dzia nych 
w ta kich sy tu acjach prze pi sa mi Sta tu tu PZD. Stąd też na
dzień 22 wrze śnia 2011 r. zo stał zwo ła ny II Kon gres PZD,
któ ry do bit nie po ka zał licz nie ze bra nym po li ty kom i me -
diom si łę i de ter mi na cję dział kow ców w obro nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Kon gres wy po wie -
dział się w spra wie obro ny usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych oraz wy bo rów par la men tar nych. Bli sko 4 ty -
sią ce zgro ma dzo nych dział kow ców usły sza ło też za pew -
nie nia po par cia i po mo cy, któ re pa dły z ust li de rów ugru-
po wań po li tycz nych, w tym PSL i SLD. Pod czas Kon gre -
su dział kow cy jed nym gło sem opo wie dzie li się za po trze -
bą ist nie nia i roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol sce. Już
wkrót ce bę dzie my mo gli się prze ko nać na wła snej skó rze,
czy po sło wie do trzy ma ją obiet nic.

Istot ną dla obro ny ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce jest jed ność wszyst kich dział kow ców. Tym cza -
sem w kil ku re gio nach kra ju po wsta ły tzw. sto wa rzy sze -
nia ogro dów dział ko wych. Or ga ni za cje te – rze ko mo
dzia ła ją ce wy łącz nie w in te re sie dział kow ców – uzur pu ją
so bie pra wo do re pre zen to wa nia użyt kow ni ków dzia łek
w ogro dach. Na te re nie dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du
Pod kar pac kie go funk cjo nu ją dwa sto wa rzy sze nia: w Kro -
śnie i w Prze my ślu. Grun ty tam tej szych ogro dów znaj du -
ją się w więk szo ści w użyt ko wa niu wie czy stym PZD i we

wszyst kich spra wach ad mi ni stra cyj nych i for mal no -praw -
nych do ty czą cych ROD, jed nost ki sa mo rzą dów te ry to rial -
nych kon tak tu ją się z Okrę go wym Za rzą dem Pod kar-
pac kim. Ogól nie moż na stwier dzić, że przed sta wi cie le sto -
wa rzy szeń dzia ła ją cych w róż nych mia stach kra ju sku pia -
ją garst ki osób, któ re za ra żą ce na ru sze nia prze pi sów
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz po sta -
no wień re gu la mi no wych i sta tu to wych obo wią zu ją cych w
Pol skim Związ ku Dział kow ców otrzy ma ły ka ry po rząd -
ko we, a nie któ rzy z nich zo sta li po zba wie ni człon ko stwa
Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Dla pod kre śle nia
zło żo no ści pro ble mu na le ży stwier dzić, że lu dzie ci uży -
wa ją w swych dzia ła niach sym bo li PZD.

Ze zdu mie niem przy ję li śmy in for ma cję, że w Mi ni ster -
stwie po wo ła no ze spół kon sul ta cyj ny do spraw ogrod nic -
twa dział ko we go, w któ re go skład wcho dzą oso by nie ma-
ją ce żad nej le gi ty ma cji do wy stę po wa nia w imie niu pol -
skich dział kow ców. Bar dzo waż ne i istot ne pro ble my do -
ty czą ce wszyst kich dział kow ców są po dej mo wa ne i oma -
wia ne w głę bo kiej ta jem ni cy bez udzia łu umo co wa nych
praw nie przed sta wi cie li Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Pro wa dze nie prac przy udzia le kil ku na stu osób po cho dzą -
cych ze sto wa rzy szeń za kła da nych przez by łych na szych
człon ków, wy rzu co nych ze Związ ku za kra wa na kpi nę.
Ich dzia ła nia spro wa dza ją się w grun cie rze czy, tyl ko i wy -
łącz nie do uchy le nia usta wy o ROD i li kwi da cji Związ -
ku. Moż na za dać py ta nie: co ci lu dzie zro bi li dla dział-
kow ców, ja ki mi osią gnię cia mi mo gą się po chwa lić oprócz
te go, że szko dzą dział kow com i nie ustan nie sie ją za męt
wśród użyt kow ni ków dzia łek.

Da niel Pa ciu ka nis, OZ Pod la ski

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
Sza now ni De le ga ci!
Sza now ni Go ście Zjaz du!
Za bie ra jąc głos w imie niu dział kow ców i or ga nów PZD

z zie mi su wal skiej i pod la skiej, pra gnę prze ka zać na sze
po par cie dla ob rad IX Zjaz du De le ga tów PZD, pod kre śla -
jąc  na szą peł ną ak cep ta cję dla  dzia łań Kra jo wej Ra dy 

i jej Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac kie go w za kre sie roz wo -
ju ogrod nic twa dział ko we go  i obro ny usta wy o ROD,
praw dział kow ców, ogro dów dział ko wych i Związ ku.

Sza now ni Pań stwo! 
Roz po czy na ją cym się w dniu dzi siej szym IX Kra jo wym

Zjaz dem Pol skie go Związ ku Dział kow ców koń czy my
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czte ro let nią ka den cję PZD. Od kil ku lat ogro dy dział ko we
i Zwią zek sta no wią obiekt ko lej nych ata ków. Po dej mo -
wa ne są roz ma ite pró by znisz cze nia do rob ku pol skie go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go po przez uchy le nie Usta -
wy o ROD, li kwi da cję ogro dów i Związ ku. Z te go punk -
tu wi dze nia przy szłość ogro dów jest wciąż nie pew na.
Za gro że nie usta wy o ROD w mi nio nej ka den cji by ło naj -
więk sze w po rów na niu z po przed ni mi la ta mi.

W obro nie usta wy, ogro dów i praw dział kow ców Kra -
jo wa Ra da dwu krot nie zwo ły wa ła Kon gres PZD.

I Kon gres PZD od był się 14 lip ca 2009 r. z uwa gi na
zło że nie w Sej mie przez po słów PIS pro jek tu usta wy 
o ogro dach dział ko wych, któ re go ce lem by ła li kwi da cja
ogro dów w Pol sce. Dwa dni po kon gre sie Sejm RP 
w pierw szym czy ta niu od rzu cił pro jekt usta wy PiS.

II Kon gres PZD od był się 22 wrze śnia 2011 r. ze wzglę -
du na za skar że nie usta wy o ROD przez I Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go oraz sta no -
wisk w tej spra wie do Mar szał ka Sej mu i Pro ku ra to ra Ge -
ne ral ne go.

W mi ja ją cej ka den cji od no to wa li śmy wie le in nych ata -
ków na ogro dy dział ko we i Zwią zek do któ rych za li cza my
mię dzy in ny mi:

– kon tro lę NIK,
– wy stą pie nie Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, 
– pra wo bu dow la ne,
– spe cu sta wa dro go wa,
– wy kre śle nie nie któ rych ROD z miej sco wych pla nów

za go spo da ro wa nia prze strzen ne go itp.
Pro wa dzo ne dzia ła nia przez nie któ re si ły po li tycz ne

prze ciw ko usta wie i Związ ko wi zmie rza ją do uchy le nia
usta wy w ce lu ła twe go po zy ska nia grun tów zaj mo wa nych
przez dział kow ców.

Jed nym z fun da men tów pol skie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go jest usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Usta wa ta re gu lu je naj istot niej sze za gad nie nia do -
ty czą ce funk cjo no wa nia ogro dów, sta tu su dział kow ców,
użyt ko wa nia dzia łek oraz po zy cji praw nej Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Za wie ra nie zbęd ne in stru men ty
za pew nia ją ce ist nie nie i dal szy roz wój ogro dów i Związ -
ku. Dzię ki usta wie ata ki wro gich sił są nie sku tecz ne. Z te -
go wzglę du sa ma usta wa by ła i jest nie jed no krot nie
przed mio tem za cie kłych ata ków, cze go naj lep szym przy -
kła dem jest wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go.

Ist nie nie usta wy jest wa run kiem za cho wa nia ogro dów 
i Związ ku. Każ da jed nost ka PZD win na przy czy niać się do
obro ny in te gral no ści usta wy i prze ciw dzia łać wszel kim pró -
bom jej uchy le nia lub zmia ny. W tym ce lu ko niecz na jest
współ pra ca na każ dym szcze blu or ga ni za cyj nym Związ ku,
aby za pew nić naj sku tecz niej szą for mę jej obro ny.

Ma jąc do brą usta wę ko niecz nie mu si my dą żyć do jak
naj więk szej in te gra cji dział kow ców na po zio mie po szcze -
gól nych ROD, jak i w ska li Okrę gu oraz ca łe go kra ju. Dla
za pew nie nia wła ści we go funk cjo no wa nia ogro dów dział -

ko wych i ochro ny praw dział kow ców, ko niecz ne jest uzy -
ska nie sze ro kie go po par cia wśród dział kow ców.

Pro wa dze nie in te gra cji ca łej spo łecz no ści dział ko wej
jest jed nym z naj waż niej szych za dań, ma ją cych ol brzy -
mie zna cze nie dla przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go.

De ter mi na cja w obro nie naj cen niej szych war to ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, jed ność w dzia ła niu i za an ga -
żo wa nie ca łe go śro do wi ska by ła i jest na szą naj moc niej -
szą stro ną i po zwa la nam od kil ku na stu lat sku tecz nie
bro nić ogro dów, Związ ku i praw dział kow ców.

Sza now ni ze bra ni!
Bro niąc usta wy, ogro dów, praw dział kow ców i Związ -

ku pa mię tać mu si my o za go spo da ro wa niu i mo der ni za cji
ogro dów. Do naj waż niej szych za dań Związ ku i wszyst -
kich je go ogniw or ga ni za cyj nych na le ży wła ści we za go -
spo da ro wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych i dzia łek
oraz ich mo der ni za cja. Na prze strze ni ostat nich lat Zwią -
zek osią gnął znacz ne suk ce sy w za go spo da ro wa niu ogro -
dów dział ko wych. Waż nym za da niem Związ ku jest kon -
ty nu owa nie pro ce su za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko -
wych po le ga ją ce go na wy po sa ża niu tych ogro dów w in -
fra struk tu rę, któ rej w ogro dach brak oraz suk ce syw nej
wy mia nie zu ży tych urzą dzeń. W pro ce sie za go spo da ro -
wa nia na le ży zwró cić uwa gę na dwa waż ne aspek ty:

– po pierw sze, ta kie za go spo da ro wa nie ogro dów, któ re
uła twi ko rzy sta nie z dzia łek i za pew ni dział kow com wyż -
szy stan dard prze by wa nia na nich,

– po dru gie, za pew ni es te tycz ny wy gląd ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Praw dą jest, że do brze za go spo da ro wa ny ogród dział -
ko wy, do brze i es te tycz nie za go spo da ro wa ne w nim dział -
ki są naj lep szym spo so bem pro pa go wa nia na sze go ru chu.
W ja kim kie run ku za cho dzą zmia ny za go spo da ro wa nia
dzia łek i jak in ten syw ny jest ten pro ces za le ży przede
wszyst kim od sa mych użyt kow ni ków dzia łek.

Pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro du za le ży przede
wszyst kim od spraw no ści Za rzą du ROD. Jest to pod sta -
wo wy or gan w re ali za cji za dań nie tyl ko ogro dów, ale 
i ca łe go Związ ku. Od po wia da wła ści wie za dzia łal ność 
i stan za go spo da ro wa nia pod sta wo wej jed nost ki or ga ni -
za cyj nej Związ ku, ja ką jest PZD. Ze wszyst kich or ga nów
Związ ku Za rząd ma też naj częst szy bez po śred ni kon takt 
z dział kow ca mi. Od po zio mu dzia ła nia i za an ga żo wa nia
za rzą dów za le żą więc dal sze lo sy ogro dów w Pol sce. Na -
le ży bo wiem po dej mo wać dzia ła nia w ce lu po pra wy wi -
ze run ku ogro dów, ich sta nu za go spo da ro wa nia, aby sta ły
się wi zy tów ką każ de go mia sta i osie dla.

Dzia łal ność Związ ku, jej efek ty za le żą od każ de go
człon ka Związ ku, od je go wie dzy, za an ga żo wa nia w spra -
wy ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Si ła Związ ku tkwi 
w dział kow cach, a ro lą za rzą du ogro du jest efek tyw ne jej
wy ko rzy sta nie po przez peł ną in for ma cję i in te gra cję wo -
kół pod sta wo wych war to ści na sze go ru chu.
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Wy ko nu jąc swe sta tu to we za da nia, za rząd ROD, tak jak
każ dy or gan Związ ku, wi nien pa mię tać o swo jej słu żeb nej
ro li wo bec dział kow ców, bo wiem to oni sta no wią PZD 
i są pod mio tem dzia ła nia ca łe go Związ ku.

W imie niu dział kow ców, Za rzą dów ROD i ko mi sji sta -
tu to wych zie mi Su wal skiej i Pod la skiej z oka zji upły wa -
ją cej ka den cji prze wod ni cze nia Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców skła dam Pa nu Pre ze so wi Eu ge niu szo wi
Kon drac kie mu ser decz ne po dzię ko wa nia za ofiar ną pra cę
spo łecz ną na rzecz umoc nie nia wię zi po mię dzy struk tu -
ra mi Związ ku i obro nę usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, praw dział kow ców, ogro dów dział ko wych
oraz Związ ku przed ata ka mi nie przy ja znych nam sił po li -
tycz nych.

Ży czy my Pa nu po now ne go wy bo ru, aby mógł Pan na -
dal pro wa dzić ogro dy w RP do no wych suk ce sów w tro -
sce o dział kow ców z po żyt kiem dla spo łe czeń stwa, bo
prze cież Pan to ro bi naj le piej.

Mam na dzie ję, że no wo wy bra ne or ga ny Związ ku na
szcze blu kra jo wym na dal bę dą bro nić praw dział kow ców,
jak rów nież przy czy nią się do dal sze go roz wo ju ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Pa nie Pre ze sie dział kow cy i struk tu ry or ga ni za cyj ne 
z okrę gu pod la skie go po mo gą Pa nu we wszyst kich dzia -
ła niach. Zo bo wią zu je my się bro nić na szej usta wy, praw
dział kow ców, ogro dów dział ko wych i Związ ku.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku

Su wał ki, dnia 16 grud nia 2011 r.

Jan Da wi do wicz, OZ Gdańsk

Pa nie Prze wod ni czą cy,
Sza now ni De le ga ci,
Za pro sze ni Go ście Zjaz du.
Mi ja czte ro let nia ka den cja władz wy bra nych na po -

przed nim Zjeź dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za -
da nia po sta wio ne przed Kra jo wą Ra dą i Ko mi sja mi Sta-
tu to wy mi; Re wi zyj ną i Roz jem czą, jak wy ni ka z prze ka -
za nych de le ga tom dzi siej sze go IX Zjaz du spra woz dań by -
ły wy ko na ne sto sow nie do po trzeb i moż li wo ści za co
na le żą się sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia.

Ka den cja ustę pu ją cych władz Związ ku do ła twych nie
na le ża ła. By li śmy ata ko wa ni za rów no ze stro ny władz wy -
ko naw czych jak i usta wo daw czych oraz nie któ rych sa mo -
rzą dów lo kal nych, któ rym nie od po wia da usta wa o ro-
dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ra mi mo, że jest ak -
cep to wa na przez pol skich dział kow ców, co po twier dza
po nad 620 tys. pod pi sów zło żo nych w jej obro nie, zo sta -
ła za skar żo na przez Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze -
go do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go ja ko rze ko mo nie z-
god na z Kon sty tu cją RP.

Na szych prze ciw ni ków nie ob cho dzi to, że usta wa
uchwa lo na zo sta ła przez Sejm RP, pod pi sał ją Pre zy dent,
ucie szy ła dział kow ców, że wresz cie ma ją swo je pra wo, na
któ re cze ka ło wie le po ko leń pol skich dział kow ców.

Nie po zwo lo no nam jed nak cie szyć się z do bro dziejstw
usta wy bo od po cząt ku zo sta ła ona za ata ko wa na przez
głów nie wła dze wy ko naw cze i nie tyl ko.

Kra jo wa Ra da, na cze le z jej Pre ze sem Pa nem Eu ge niu -
szem Kon drac kim, miast re ali zo wać usta wo we i sta tu to -
we za da nia i obo wiąz ki, w tym i usta no wio ne przez 
VIII Zjazd, wi dząc za gro że nia ja kim pod da na zo sta ła usta -
wa o ROD, a tym sa mym ogro dy i pra wa dział kow ców
oraz na sza or ga ni za cja – Pol ski Zwią zek Dział kow ców,

zmu szo na zo sta ła do pod ję cia i re ali za cji dzia łań w obro -
nie usta wy i ogro dów, gdyż gdy by te go nie uczy ni ła, nie
uzy ska ła by po par cia dział kow ców, z któ rych wy bo ru
dzia ła.

Stąd, w ca łej roz cią gło ści słusz ne by ło zwo ła nie I -ego,
jak i II-go Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
oraz za pro sze nie do udzia łu w nich przed sta wi cie li władz
pań stwo wych, par tyj nych i or ga ni za cji po za rzą do wych
oraz Sej mu i Se na tu, aby na tych fo rach wy stą pić i zde cy -
do wa nie za pro te sto wać i opo wie dzieć się, że usta wa 
o ROD jest do bra, po wszech nie ak cep to wa na i nie mo że
być zmie nio na, gdyż te go nie chce my. 

Kon gre sy Pol skie go Związ ku Dział kow ców by ły suk -
ce sem Kra jo wej Ra dy, bo wy ka za ły, że w przy pad ku za -
gro że nia po tra fi my wal czyć, po ka zać jed ność oraz, że 
w wal ce o na sze pra wa, usta wę i uzy ska ne zdo by cze po -
tra fi my wal czyć i w wal ce tej nie po zo sta je my osa mot nie -
ni bo po pie ra ją nas za rów no wła dze rzą do we jak i par tie
oraz or ga ni za cje po za rzą do we, jak rów nież część sa mo -
rzą dów lo kal nych, któ re w pol skich dział kow cach wi dzą
li czą cą się si łę.

Nie do strze ga ją te go tyl ko na si prze ciw ni cy, któ rzy nie
li czą się z przed sta wia ny mi im po stu la ta mi i proś ba mi, za
wszel ką ce nę chcą de cy do wać o nas bez nas. Dla nich pra -
wo sta no wio ne, w de mo kra tycz nym pań stwie pra wa to ża -
den ar gu ment. Dla nich 620 tys. pod pi sów, ty sią ce pro-
te stów, sta no wisk i ape li kie ro wa nych do przed sta wi cie li
Rzą du, Sej mu, Se na tu i in sty tu cji cen tral nych to pi sa nie
na przy sło wio wy Ber dy czów. Nie z na mi ta kie nu me ry.
Mi lion dział kow ców i ty leż sa mo na szych sym pa ty ków,
to si ła, z któ rą na le ży się li czyć, bo nie za mie rza my za -
prze stać wal czyć o na szą usta wę, na sze pra wa, o ogro dy 
i ogrod nic two dział ko we. Bę dę chy ba wy ra zi cie lem
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wszyst kich nas i re pre zen to wa nych przez nas dział kow -
ców je śli po wiem, że nie po zwo li my, aby de we lo pe rzy 
i ich zwo len ni cy, zmie ni li ogro dy dział ko we w be to no we
pu sty nie i za mknię te szczel nie apar ta men tow ce kosz tem
oaz zie le ni i miejsc wy po czyn ku ja kie sta no wią ogro dy
dział ko we.

Zwra cam się w związ ku tym do Kra jo wej Ra dy i jej Pre -
ze sa; po stę po wa li ście słusz nie, sku tecz nie wy stę po wa li -
ście, do brze dzia ła li ście or ga ni zu jąc pol skich dział-
kow ców i ich sym pa ty ków w obro nie ist nie nia ogro dów 
i ogrod nic twa dział ko we go oraz na szej usta wy i praw ja -
kie ona nam da je. Li czy my, że da lej czy nić to bę dzie i z ta -
kim sa mym za an ga żo wa niem, no wa Kra jo wa Ra da, któ rą
wy bie rze my na dzi siej szym Zjeź dzie. Cze ka ją na to pol -
scy dział kow cy, na któ rych po par cie mo że cie za wsze 
li czyć.

Nie zbęd nym, po wiem wię cej, ko niecz nym sta je się też
dal sze za cie śnia nie współ pra cy z po sła mi, se na to ra mi,
rad ny mi oraz par tia mi i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, któ -
re do ce nia ją ogro dy dział ko we, ro zu mie ją po trze by dział -
kow ców i po trze bę ist nie nia na szej or ga ni za cji – Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

Mu si my też sys te ma tycz nie, na bie żą co w te re nie po ka -
zy wać, kto, gdzie i kie dy nas po pie ra, że czy ni to sta le, 
a nie tyl ko z oka zji wy bo rów lub oka zjo nal nych im prez,
na któ rych mi le wi dzia ne jest du ża fre kwen cja osób. 
W tej ma te rii, ma my jesz cze, jak po ka zu je prak ty ka, du -
żo do zro bie nia, szcze gól nie w ogro dach.

Obroń ca mi na szych in te re sów nie mo gą być i nie bę dą
oso by, par tie i or ga ni za cje, któ rym ob ce są ide ały ogrod -
nic twa dział ko we go w Pol sce.

Sło wa uzna nia i po dzię ki kie ru ję do ustę pu ją cej Kra jo -
wej Ra dy i Ko mi sji Sta tu to wych, za ogrom ne za an ga żo -
wa nie i du ży wy si łek w kwe stii opra co wy wa nia oraz
za po wie dzi kon ty nu owa nia po mo cy, głów nie oso bom
funk cyj nym w sa mo rzą dach ogro do wych w za rzą dza niu
ro dzin ny mi ogro da mi dział ko wy mi. Wy da nie przez Kra -
jo wą Ra dę zbio ru prze pi sów związ ko wych oraz kon ty nu -
owa nie w Biu le ty nie In for ma cyj nym ru bry ki „po ra dy
praw ne”, to waż na po moc w kie ro wa niu ogro dem.

Rzecz w tym, aby umieć i chcieć z nich ko rzy stać, bo
jed no ra zo we prze czy ta nie nie da je gwa ran cji ich zna jo -
mo ści, a ta ko wa jest nie zbęd ne, o czym świad czą skar gi
skła da ne przez dział kow ców do or ga nów nad rzęd nych, do
Kra jo wej Ra dy włącz nie, na nie za wsze zgod ne z pra wa -
mi obo wią zu ją cy mi w PZD, dzia ła nie osób funk cyj nych 
w ogro dach.

Nie zbęd ne wy da je się wy pra co wa nie no wych, ade kwat -
nych do obec nej rze czy wi sto ści form i spo so bów wy mu -

sze nia zna jo mo ści do ku men tów, o któ rych mó wię, bo bez
te go, sa mi two rzy my o so bie opi nię.

Mo że za tem ja kieś for my te stów w cza sie szko leń or ga -
ni zo wa nych na szcze blu okrę gu, aby zna jo mo ści praw
obo wią zu ją cych w Związ ku nadać od po wied nią ran gę, 
bo od te go w głów nej mie rze za le ży nasz wi ze ru nek i po -
pra wa at mos fe ry we wnątrz spo łecz no ści dział ko wej 
w ogro dzie.

Kra jo wa Ra da, a w ślad za nią okrę go we za rzą dy, po -
waż nie trak to wa ły pro blem dzia łal no ści in for ma cyj nej do
ogro dów i dział kow ców.

Na tym od cin ku wy ma ga dal sze go do sko na le nia bo -
wiem wie le za rzą dów ogro dów uwa ża, że dział kow cy nie
wy ka zu ją za in te re so wa nia no wy mi wia do mo ścia mi. Nic
bar dziej błęd ne go. Z wła sne go do świad cze nia wiem, że
użyt kow ni cy dzia łek w ogro dach są za in te re so wa ni pro -
ble ma mi Związ ku i ogro dów, ale za rzą dy ROD nie za wsze
po tra fią wy ko rzy stać np. ta bli ce ogło szeń, oka zjo nal ne
spo tka nia, oso bi ste kon tak ty, aby dzie lić się wia do mo ścia -
mi, któ re są istot ne dla dział kow ców, ogro dów i Związ ku.

I ostat ni pro blem, z któ rym chciał bym się po dzie lić, to
Spo łecz na Służ ba In struk tor ska w ogro dach. Po mi mo po -
dej mo wa nych dzia łań, za rów no przez Kra jo wą Ra dę jak
i okrę go we za rzą dy, wi docz nych efek tów dzia ła nia spo -
łecz nych in struk to rów w ogro dach nie wi dać. Za rzą dy
ogro dów, a w szcze gól nie ich pre ze si nie po tra fią, a naj -
czę ściej nie do strze ga ją po trze by wy ko rzy sta nia tych osób
w ogro dzie, a prze cież to oni po win ni być wy ko rzy sta ni
do po mo cy dział kow com w kwe stii pra wi dło we go za go -
spo da ro wa nia dział ki, pra wi dło we go pro wa dze nia na sa -
dzeń itd. Po nad to słusz nie Kra jo wa Ra da i OZ wska za ły
na po trze bę uak tyw nie nia in struk to rów ogro do wych, aby
sta wa li się po moc ni ka mi władz ogro do wych w kon tak -
tach z dział kow ca mi i mo bi li za cji ich do re ali za cji za dań
sto ją cych przed ogro da mi i Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców.

Wszyst kie bo wiem pro ble my skła da ją ce się na za go spo -
da ro wa nie in dy wi du al nej dział ki, mo der ni za cję ogro du,
po rzą dek, or ga ni zo wa nie prze glą dów, kon kur sy z tym
zwią za ne, to do me na Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej,
któ ra mo że i po win na być istot nym, li czą cym się po moc -
ni kiem za rzą dów, sko ro ten chce i po tra fi ich do te go za -
an ga żo wać.

Spo łecz ny in struk tor ogro do wy sko ro prze szedł szko le -
nia i otrzy mał za świad cze nie o je go ukoń cze niu, to wie -
dzy, któ rą otrzy mał nie mo że za trzy mać dla sie bie, ale
mu si się nią dzie lić z użyt kow ni ka mi dzia łek w ogro dzie
sko ro za le ży nam na two rze niu no wo cze sne go wi ze run ku
ogro du od cze go za le ży rów nież opi nia o Związ ku.
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Jó zef Pi sar ski, Okrę go wa Ko mi sja 
Roz jem cza PZD w Gdań sku

Sza now ni De le ga ci, Go ście
Sza now ne Pre zy dium,
Pa nie Pre ze sie.
Mi nę ło za le d wie nie ca łe dwa mie sią ce od II Kon gre su,

a dziś spo ty ka my się na IX Krajowym Zjeź dzie
Delegatów PZD ja ki zo stał zwo ła ny na dzień dzi siej szy. 
II Kon gres zo stał zwo ła ny nad zwy czaj nie, bo i sy tu acja
by ła nad zwy czaj na. Aby wy prze dzić zbli ża ją ce się wy bo -
ry do Sej mu i Se na tu RP chcie li śmy za zna czyć swo ją
obec ność, i to się zna ko mi cie uda ło. Na nasz kon gres
przy je cha ło wie lu zna ko mi tych go ści z kra ju i z za gra ni -
cy. Wie le by ło obiet nic, wie le de kla ra cji. Pod wra że niem
by li go ście z za gra ni cy, że w tak krót kim cza sie moż na
by ło zwo łać ta kie gre mium, raz jesz cze dział kow cy udo -
wod ni li, że w trud nych chwi lach po tra fią się zmo bi li zo -
wać i sta wić czo ła prze ciw no ściom nie lo su, lecz prze-
ciw no ściom ja kie go tu ją nam wła dze, któ re sa mi wy bie -
ra my. Dla te go II Kon gres od był się przed wy bo ra mi, aby -
śmy mo gli wy brać tych, któ rzy są na szy mi sprzy mie -
rzeń ca mi oraz aby za ma ni fe sto wać na szą si łę i de ter mi -
na cję. Czy wy bo ry przy nio sły ocze ki wa ne przez nas efek -
ty? Chy ba nie. Ale mu si my to przy jąć do wia do mo ści.
Mu si my roz ma wiać z każ dą wła dzą i przed sta wiać na sze
ra cje i na sze pro ble my. Już po Kon gre sie ogrom ne wra -
że nie zro bił list Mię dzy na ro do we go Bu ra Ogro dów Dział -
ko wych i Ro dzin nych z sie dzi bą w Luk sem bur gu. Ci
dzia ła cze ma ją wiel kie do świad cze nie i du żo nie pra wi dło -
wo ści wi dzie li w ży ciu, lecz nie mo gą zro zu mieć dla cze -
go wła dze pu blicz ne nie do ce nia ją osią gnięć dział -
kow ców, któ rzy na nie użyt kach przy wró ci li do ży cia 14
tys. hek ta rów zie mi w la tach 1981-89 i stwo rzy li tam oa -
zy szczę ścia i ra do ści dla sie bie i ro dzin. Biu ro nie mo że
rów nież zro zu mieć pod wa ża nia po wszech nie ak cep to wa -
ną usta wę o ro dzin nych ogro dach przez ruch dział kow -
ców w Eu ro pie jak i wdra ża na w ogro dach dział-
ko wych ja we wnio sku Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż -
sze go ja ko nie zgod na z Kon sty tu cją RP. Od po wiedź na
ten list ze stro ny Try bu na łu bu dzi po wszech ne obu rze nie
jak i nie zro zu mie nie isto ty spra wy.

Sza now ne Pań stwo, my dział kow cy od 22 lat bez prze -
rwy pod pi su je my róż ne li sty, pe ty cje, sta no wi ska, jak rów -
nież zło ży li śmy 620 tys. pod pi sów w obro nie na szej
usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych. To jest de -
ter mi na cja, któ rą moż na po rów nać z de ter mi na cją wal ki 
z oku pan tem. A my Po la cy są dzi li śmy, że woj na skoń czy -
ła się w 1945r. Trak tu je się nas ja ko gru pę prze stęp czą. 
A prze cież na szą usta wę uchwa lił Sejm RP, a nie PRL. Jest
pra wo moc na i obo wią zu ją ca, to jest że nu ją ce co się ro bi 
z na szym pra wem. Dla cze go je ste śmy cią gle prze śla do -
wa ni i to przez or ga ny wła dzy naj wyż szej? Ogrom ną ro -
lę w wal ce o utrzy ma nie ru chu dzia ło we go ma Kra jo wa
Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców w War sza wie,

któ rej od 30 lat prze wo dzi Pre zes Eu ge niusz Kon drac ki.
Ja ko dział kow cy win ni śmy się sku pić na upra wie dział kę
jak rów nież re ali za cji wła snych am bi cji. Nie ste ty to są tyl -
ko na sze po boż ne ży cze nia. Na sza usta wa w peł ni za bez -
pie cza in te re sy dział kow ców, je że li za ist nie je po trze ba jej
no we li za cji mu si się ona od być przy na szej współ pra cy
na za sa dzie nic o nas bez nas. Tak się ro bi na ca łym świe -
cie, czyż by śmy by li in nym na ro dem, chy ba nie i mu szą to
zro zu mieć na wet na si za go rza li prze ciw ni cy. Oce na dział -
kow ców ja ko ha mul ca roz wo ju miast jest dla nas krzyw -
dzą ca. Przy kła dem mo że być choć by Gdańsk, gdzie 
w miej scu dwóch ogro dów po wstał pięk ny sta dion PGE
Are na. Po nad to w wy ni ku re ali za cji in we sty cji dro go wych
zo sta ło zli kwi do wa nych dal szych kil ka dzie siąt dzia łek.
NIGDY Pol ski Zwią zek Dział kow ców nie przy czy nił się
do wstrzy ma nia ani opóź nia nia in we sty cji ma ją cych stra -
te gicz ne zna cze nie. Współ pra ca po mię dzy Pol skim
Związ kiem Dział kow ców, a sa mo rzą dem Gdań ska jest do -
bra i aby się da lej roz wi ja ła.

Ze smut kiem stwier dzam, że wśród dział kow ców jest
wie lu prze ciw ni ków na szej usta wy. Są wśród nich oso by
peł nią ce funk cje w or ga nach ogro dów, a na wet w or ga -
nach okrę go wych. Na le ży się te mu zde cy do wa nie prze -
ciw sta wić, gdyż w prze ciw nym ra zie sa mi przy czy ni my
się do te go, że na szą or ga ni za cję roz wią żą ku ich za do wo -
le niu, a nam po zo sta nie tyl ko „chi chot lo su”. Mu si my być
czuj ni, na sze sta no wi ska, jak rów nież pro te sty w obro nie
na szej usta wy mu szą od nieść po zy tyw ny re zul tat. Na si
prze ciw ni cy cze ka ją na na sze zmę cze nie. My ślę, że się
prze li czą. Wszyst kim pseu do no wa to rom mu si my sta wić
czo ła i po wie dzieć sta now cze nie.

Ogro dy na sze ist nie ją już po nad 100 lat. Nie znisz czy li
ich za bor cy, o czym to bę dzie świad czyć gdy po zwo li my
je znisz czyć przez ro da ków, któ rzy przed kła da ją ma mo nę
nad szczę ście osób star szych jak i z mło de go po ko le nia,
któ rzy upra wia ją dział ki po ro dzi cach, a na wet dziad kach.
Tak nie po my li łem się, rów nież mło dzi lu dzie bio rą dział -
ki w ce lach re kre acyj nych. Nie wszyst kich stać wy je chać
na wcza sy w kra ju jak i za gra ni cę.

My, star sze po ko le nie mu si my tę pra ce wy ko nać dla
mło de go po ko le nia, gdyż mło dzi za ję ci pra cą za wo do wą
nie ma ją cza su na skła da nie pro te stów. Zrób my to dla nich,
dla na szych dzie ci i na szych wnu ków.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją apo li -
tycz ną, lecz człon ko wie PZD nie mo gą być śle pi i głu si
na to co się dzie je, mu szą współ pra co wać z sa mo rzą da mi
miast jak rów nież z klu ba mi po sel ski mi róż nych opcji, 
a w szcze gól no ści z ty mi, któ rym na sze pro ble my są bli -
skie i je ro zu mie ją.

Bę dąc przez wie le lat prze wod ni czą cym Okrę go wej Ko -
mi sji Roz jem czej jak i człon kiem Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej, by łem współ au to rem wie lu sta no wisk, któ re
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wspól nie z Okrę go wym Za rzą dem jak i Okrę go wą Ko mi -
sją Re wi zyj ną by ły wy sy ła ne do ad re sa tów, któ rzy bę dą

po dej mo wać de cy zje dla nas waż ne. My ślę, że od nio są
one spo dzie wa ny przez nas efekt.

Ta de usz Ja rzę bak, OZ Szcze cin

Głów ne kie run ki uwa run ko wań funk cjo no wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych.

Na funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych -
ja ko pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych PZD, wy -
wo łu ją wpływ za rów no czyn ni ki ze wnętrz ne jak rów nież
czyn ni ki we wnętrz ne.

Ze spół czyn ni ko wi ze wnętrz nych od dzia łu ją cych 
po śred nio na funk cjo no wa nie każ de go ogro du dział ko we -
go to:

– po li ty ka spo łecz na pań stwa,
– dzia łal ność sa mo rzą dów lo kal nych wszyst kich 

szcze bli,
– bliż sze i dal sze oto cze nie każ de go ogro du.
Ze spól czyn ni ków we wnętrz nych od dzia łu ją cych bez -

po śred nio na funk cjo no wa nie ogro du to:
– or ga ni za cja za rzą dza nia i ad mi ni stro wa nia ogro dem,
– ak tyw ność struk tur sta tu to wych,
– ak tyw ność dział kow ców, 
– ma te rial na ba za ro zu mia na ja ko wspól ne do bro gru-

po we.
W ta kim ro zu mie niu ogród jest usy tu owa ny, ja ko sa mo -

dziel ny pod miot, w ukła dzie pio no wym w struk tu rze
Związ ku, ja ko naj niż sze ogni wo or ga ni za cyj ne.

Czyn ni ki ze wnę trze nie za le żą od ogro du ale ich wpływ
na je go funk cjo no wa nie jest istot ny i prze ja wia ją się one
przez roz wią za nia praw ne, wy ni ka ją ce z okre ślo nych
ustaw, de cy zje sa mo rzą dów lo kal nych (pra wo miej sco we)
i czyn ni ki wy ni ka ją ce z lo ka li za cji oraz in fra struk tu ry spo -
łecz nej bliż sze go i dal sze go oto cze nia ogro du. 

Ze wnętrz ne czyn ni ki wią żą się ści śle z po li ty ka Związ -
ku, któ ry re ali zu je wy zna czo ne usta wa za da nia na rzecz
dział kow ców, w ści słym współ dzia ła niu z ni mi, przez od -
dzia ły wa nie na kształt i treść wszyst kich unor mo wań
praw nych re ali zo wa nych w ogro dzie.

W mi nio nej ka den cji za ry so wał się wy raź nie wpływ
czyn ni ków ze wnętrz nych w po sta ci re gu la cji w dzie dzi nie
pra wa bu dow la ne go, ustaw spe cjal nych czy in ge ren cji or -
ga nów pań stwa w sys tem funk cjo no wa nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

Czyn ni ki ze wnę trze sta no wią wy łącz ną do me nę wspól -
no ty ogro do wej, któ ra kształ to wa na jest wpły wem pra wa
związ ko we go, sta no wio ne go w spo sób de mo kra tycz ny
przez przed sta wi cie li spo łecz no ści ogro do wych w ra mach
Związ ku w for mie re pre zen ta cji na roż nych szcze blach or -
ga nów sta tu to wych.

Ta do me na jest szcze gól nie waż na i od czu wal na bez po -
śred nio przez dział kow ców ja ko człon ków ogro du.

Do brze zor ga ni zo wa ny ogród dział ko wy – to spo łecz -
ność wza jem nie się ro zu mie ją ca i dzia ła ją ca wspól nie 
w kie run ku naj bar dziej efek tyw ne go go spo da ro wa nia, za -
pew nie nia bez pie czeń stwa, in te gra cji po ko le nio wej i za -
wo do wej człon ków ROD, ko rzy sta ją cych z praw za g-
wa ran to wa nych ak ta mi praw ny mi ale tak że re spek tu ją -
cych po win no ści na nich wią żą ce a wy ni ka ją ce z do bro -
wol nej przy na leż no ści do or ga ni za cji.

Do bre wza jem ne re la cje w ogro dzie mie dzy za rzą dem
a dział kow ca mi są fun da men tem każ de go ogro du.

Ze wzglę du na fakt, iż dzia ła nia or ga nów sta tu to wych
opar te są głów nie na pra cy spo łecz nej i nie ma moż li wo -
ści swo bod ne go ste ro wa nia za so ba mi ka dro wy mi, to
czyn nik umie jęt no ści po go dze nia in te re su jed nost ki z in -
te re sem ogó łu jest nie zmier nie waż ny i wy ma ga traf ne go
do bo ru lu dzi do or ga nów sta tu to wych, tak aby za cho wać
de mo kra cje, a za ra zem po zy ski wać lu dzi zdol nych do wy -
peł nia nia okre ślo nych za dań.

Ten or ga ni za cyj ny czyn ni ki jest pod sta wo wym kry te -
rium za pew nia ją cym po wo dze nie w roz wo ju ROD.

Przed sta wio ny IX Krajowemu Zjaz do wi De le ga tów
pro jekt pro gra mu dzia ła nia na ka den cje 2011–2015, obej -
mu ją cy wszyst kie wy mie nio ne czyn ni ki – ska ta lo go wa -
ne, po se gre go wa ne, z każ dej dzie dzi ny ży cia Związ ku, jest
tak prze my śla ny lo gicz nie, aby re ali za cja po szcze gól nych
za pi sów pro gra mu za pew nia ła byt or ga ni za cji w przy szło -
ści oraz aby moż na by ło za cho wać pra wa dla dział kow -
ców, a dla spo łe czeń stwa od dać rów nież część, do bra na
rzecz tych co na co dzień nie ko rzy sta ją z do bro dziej stwa
dział ki w ROD.

Wza jem ne, zwrot ne sprę że nie ogro du z oto cze niem ze -
wnętrz nym, moc no wy ar ty ku ło wa ne w pro gra mie na bie -
żą cą ka den cje, po zwa la rów nież na po zy ski wa nie so jusz-
ni ków w wal ce o ogro dy przy szło ści i od par cie za ku sów
na róż ne for my ogra ni cza nia do tych cza so we go do rob ku
wie lu po ko leń dział kow ców.

Do istot nych czyn ni ków we wnętrz nych na le ży rów nież
za li czyć po ziom świa do mo ści dział kow ców, że to co ro -
bią dla sie bie jest tak że dzia ła niem na rzecz ca łej wspól -
no ty ogro do wej i spo łe czeń stwa.

Bez względ nie na le ży ru go wać prze ja wy in dy wi du al ne -
go par ty ku la ry zmu lub dzia łań o ma łe in te re sy gru po we,
szko dzą ce ogó ło wi dział kow ców. Każ de na ru sze nie pra wa
szko dzi ogó ło wi. Tę praw dę mu si zro zu mieć każ dy dział -
ko wiec, któ ry jest człon kiem or ga ni za cji po za rzą do wej 
o tak sze ro kim za się gu ja kim jest PZD.

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów – naj wyż sze fo rum, opo -
wia da się sta now czo za dal szym sta bil nym i bez piecz nym
roz wo jem ro dzin nych ogro dów dział ko wych w ra mach
struk tur PZD dla re ali za cji ce lów na kre ślo nych pro gra -
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mem dzia ła nia oraz przy ję ty mi przez Zjazd uchwa ła mi.
Nie po ko ją cym zja wi skiem jest to, że gło sy „ja zgo cą -

cych pe kiń czy ków” są wy ko rzy sty wa ne przez na szych
prze ciw ni ków i trak to wa ne ja ko do bra mo ne ta do pod wa -
ża nia do rob ku spo łecz ne go ruch dział kow ców. Te mu trze -
ba po sta wić ta mę!

Pra wo mu si być eg ze kwo wa ne, gdyż w in nym przy pad -
ku sa mi dział kow cy o nie naj lep szej re pu ta cji mo gą roz -
bro ić na szą or ga ni za cję.

Je że li nie obro ni my się sa mi to nikt z ze wnątrz nas nie
obro ni.

Za pro po no wa ny pro gram, wzbo ga co ny o wnio ski z dys -
ku sji de le ga tów sta no wić bę dzie wy tycz ne w dą że niu do
ogro dów przy szło ści. Dla wszyst kich or ga nów związ ko -
wych wy ni ka stąd za da nie aby ten pro gram do tarł do każ -
de go dział kow ca w for mie zro zu mia łej, gdyż tyl ko to jest
gwa ran cją ist nie nia ogro dów przy szło ści, spo jo nych or -
ga ni za cyj ną struk tu rą PZD.

Na fa li zmian ustro jo wych z na sta niem So li dar no ści we -
szła w ży cie usta wa z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych. Tak po wstał Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, któ ry zrze szył wszyst kie ogro dy w Pol sce
bę dą ce pod ku ra te lą związ ków za wo do wych. Efek tem
prze mian by ło zwięk sze nie po py tu na dział ki o pra wie 
50% co sta no wi ło w 1989 r. oko ło mi lio na dzia łek. 8 lip -
ca 2005 r. zo sta ła uchwa lo na no wa usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych. Nie ste ty na sza usta wa w dal szym
cią gu by ła i jest ata ko wa na, po mi mo po par cia 620 ty się -
cy pod pi sów dział kow ców. I Pre zes Są du Naj wyż sze go
ata ku je na szą usta wę, po mi mo że nie je ste śmy je dy nym
tak zna czą cym związ kiem w Pol sce. In ne związ ki funk -
cjo nu ją w spo ko ju, pod czas gdy kło dy pod no gi rzu ca ne są
tyl ko nam, dział kow com, prze nie któ re ugru po wa nia po -
li tycz ne, jak PiS i PO z by łym Mar szał kiem Sej mu, Pa -
nem Grze go rzem Sche ty ną na cze le, któ ry z wiel kim
cy ni zmem prze ka zał na szą usta wę do Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go ra zem z PiS-em, przy apro ba cie rzą du, 
a zwłasz cza mi ni stra in fra struk tu ry Pa na Gra bar czy ka 
i mi ni stra fi nan sów, Pa na Ro stow skie go. In ge ren cja władz
miast ta kich jak Wro cław, War sza wa, czy Po znań w na -
sze ogro dy jest bez li to sna. Nie pa trzą oni na wzglę dy eko -
lo gicz ne i spo łecz ne, na bie dę i nie do sta tek na sze go
spo łe czeń stwa, któ re mu Pol ska nic nie da ła, a jesz cze za -
bie ra ten skra wek zie mi, ja ką jest dział ka po śród blo ko -
wisk. Dzi wię się PiS-owi, że za bie ga o bied nych 
w gło so wa niu, a z dru giej stro ny nisz czy dział kow ców.
Na to miast PO nisz czy dział ki dla ma mo ny. Bo ga ci de we -
lo pe rzy i zła po li ty ka prze strzen na gmin nisz czą struk tu -
rę eko lo gicz ną miast, dą żąc do li kwi da cji ogro dów na
swo im ob sza rze. Nas dział kow ców uwa ża ją za trę do wa -
tych i wy klu cza ją ze spo łe czeń stwa w prze ci wień stwie do

rzą dów i sa mo rzą dów bar dziej cy wi li zo wa nych państw
za chod nich. Dla cze go na sza nie ustan na wal ka trwa już 
20 lat, dla cze go naj słab si pła cą za nie kom pe ten cję urzęd -
ni ków i rzą dzą cych, dla cze go Naj wyż sza Izba Kon tro li
wy jąt ko wo na gan nie oce ni ła na sze ogro dy, a po wy tknię -
ciu jej błę dów przez po słów, od mó wi ła wy co fa nia ra por -
tu. Jak wi dać na sze ogro dy są so lą w oku Pa na Pre mie ra,
je go Rzą du, a tak że wie lu sa mo rzą dów i de we lo pe rów.
Gdzie by li po sło wie PSL-u i SLD, gdy Grze gorz Sche ty -
ną z PiS-em wszedł w układ znisz cze nia wiel kiej, nie za -
leż nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji, ja ką jest Polski Związek
Działkowców. Dla cze go dział kow cy mu szą zbie rać się na
I i II Kon gres, by uzmy sło wić Tym na gó rze, że jesz cze
ży je my i bę dzie my wal czyć do koń ca we spół z po sła mi,
se na to ra mi, pre zy den ta mi i bur mi strza mi miast, któ rzy nas
po par li i da li na dzie ję na lep sze ju tro. Dla cze go Pa nie Pre -
zy den cie RP, Pa nie Pre mie rze chwa li cie Niem cy, a nie bie -
rze cie z nich przy kła du, gdzie Pa ni Kanc lerz Nie miec 
dr An ge la Mer kel skła da po dzię ko wa nia mi lio no wej ro -
dzi nie dział kow ców, za ich trud i pra cę spo łecz ną, czy
cho ciaż by z Wiel kiej Bry ta nii, gdzie oby wa tel ski cha rak -
ter ogro dów z wiel kim ka pi ta łem spo łecz nym i ich bo ga -
ta dzia łal ność w tej sfe rze są obej mo wa ne pa tro na tem
głów pa nu ją cych. Czy trze ba nam dziś po wro tu daw nych
świa tłych feu da łów, któ rzy fun do wa li swo im miesz cza -
nom ogro dy dzier żaw ne, za pew nia jąc im roz wój i opie kę.
Dla cze go współ cze sna „kla sa pa nu ją ca" wi dzi wy łącz nie
wła sną kie szeń i ma mi oby wa te li bli żej nie okre ślo ny mi
ko rzy ścia mi dla spo łe czeń stwa z za bu do wy wa nia te re nów
zie lo nych ko lej ny mi osie dla mi -twier dza mi. Dla cze go rzą -
dy naj więk szych za chod nich go spo da rek po ma ga ją swo -
im oby wa te lom -dział kow com, gdzie gło wa pań stwa
stwier dza, że aby ogro dy mo gły funk cjo no wać mu szą być

3. Dokumenty wysłane do Zjazdu

De le gat na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów, Pre zes ROD „Po kój” we Wro cła wiu, Pan Ta de usz Net czuk

Apel na IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów – 17 grud nia 2011 r.
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ni skie czyn sze dzier żaw ne, by by ły przy stęp ne dla lu dzi o
ni skich do cho dach. Ta kie pań stwo bę dzie za wsze „wiel -
kie", bo dba o tych ma lucz kich i ich skra wek zie mi. Jak
na sze wła dze pań stwo we i sa mo rzą do we wy pa da ją na tle
Eu ro py w tej ma te rii? Czy ma my słu chać garst ki osób
chcą cych zbić wła sny ka pi tał na obie cy wa nym zwod ni -
czym uwłasz cze niu i ko mer cja li za cji ogro dów, któ re ma -
ją wiel ką spo łecz na mi sję i do pro wa dzić do roz pa du wię zi
ja kie da wa ły wspól no ty ogro do we, czy ma my brać przy -
kład z po cząt ków dzi kie go ka pi ta li zmu i uwłasz cza nia
daw nej no men kla tu ry na przy wi le jach i mi sji spo łecz nej,
tak jak to się sta ło w Ro sji po 1990 r. gdzie uwłasz czo no
naj licz niej sze na świe cie ogro dy dział ko we (tzw. „da cze”).
Czy po zwo li my na dal szą de struk cję z tru dem od bu do wy -
wa nych i na dal bu do wa nych wię zi spo łecz nych?

Dla te go zwra cam się do IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów i wszyst kich dział kow ców o peł ną mo bi li za cję i zjed -
no cze nie się, aby wspól ny mi si ła mi sta wić czo ło za ku som
ode bra nia nam te go skraw ka. Po nad to sta wiam wnio sek,
aby wszyst kie Za rzą dy Okrę go we po sia da ły stro nę in ter -
ne to wą, aby każ dy ogród dział ko wy mógł po ro zu mieć się
dro gą elek tro nicz ną ze wszyst ki mi ogro da mi w Pol sce. In -
ter net to obec nie naj więk sza, uni wer sal na i po wszech na
plat for ma ko mu ni ka cji z ludź mi w śred nim wie ku, 
a zwłasz cza z mło dy mi, któ rzy wię cej cza su spę dza ją 
w świe cie wir tu al nym, na to miast w świe cie re al nym są
za rzu ca ni in for ma cja mi lob by me dial ne go, któ re przed -

sta wia nas dział kow ców w nie praw dzi wym świe tle. Mu -
si my za szcze pić tra dy cję i za mi ło wa nie do ogrod nic twa, 
a przez to tak że do przy ro dy w ko lej nych po ko le niach.
Mu si my się otwo rzyć na ca łe spo łe czeń stwo, zwłasz cza
na lo kal ne spo łecz no ści, w któ rych funk cjo nu je my. Mu si -
my dać na sze mu spo łe czeń stwu rze tel ną in for ma cję o nas
sa mych, o współ cze snej edu ka cyj nej, proz dro wot nej 
i eko lo gicz nej mi sji ogro dów i ich ogrom nej ro li w ochro -
nie śro do wi ska i eko sys te mów na te re nie wiel kich miast.
Na sze ogro dy są nie raz ostat nią szan są na za cho wa nie cią -
gło ści te re nów zie lo nych w ob sza rach zur ba ni zo wa nych,
są schro nie niem dla ga tun ków ma łych pta ków i zwie rząt.
Po win ny być chro nio ne w ra mach kon wen cji przy rod ni -
czych, a tak że Eu ro pej skiej Kon wen cji Kra jo bra zo wej.
Wresz cie In ter net to przede wszyst kim naj prost sze i naj -
do stęp niej sze źró dło in for ma cji o fak tycz nym sta nie
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Ape lu ję aby na tę
dzia łal ność by ły prze zna czo ne pie nią dze z gó ry. Przy pa -
trz cie się no we mu two ro wi, to jest Ogól no pol skie mu Sto -
wa rzy sze niu Ogro dów Dział ko wych, któ re jesz cze nie
za grza ło miej sca, a już dro gą elek tro nicz ną roz sy ła swo je
po stu la ty po ogro dach w Pol sce. To wstyd dla nas w tej
kwe stii, a po li ty ka in for ma cyj na ze szcze gól nym wy ko -
rzy sta niem współ cze snych elek tro nicz nych środ ków prze -
ka zu mu si być prio ry te tem dla Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

Z po wa ża niem,
/-/ Ta de usz Net czuk

De le ga ci z Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go na IX Kra jo wy Zjazd PZD

Mię dzy na ro do we Biu ro Ogro dów
Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem bur gu

STANOWISKO

De le ga tów z Okrę gu To ruń sko -Wło cław skie go na 
IX Kra jo wy Zjazd PZD w spra wie od po wie dzi I Pre ze sa
Są du Naj wyż sze go RP na list Mię dzy na ro do we go Biu ra
Ogro dów Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem bur gu.

Wo bec nie praw dzi wych in for ma cji za war tych w od po -
wie dzi I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go RP na list otwar ty
Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów Dział ko wych i Ro -
dzin nych w Luk sem bur gu skie ro wa ny do Pre zy den ta RP
Bro ni sła wa Ko mo row skie go i do władz cen tral nych, my
de le ga ci przed sta wia my sta no wi sko w tej spra wie:

1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał po wo ła ny usta -
wą z dnia 6 ma ja 1981 r., o pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych /utwo rzo nych w 1949 roku/, ale na stą pi ło to 
w mo men cie roz pa du struk tur związ ków za wo do wych,
speł nia ją cych pa tro nat nad ogro da mi dział ko wy mi i za -

pew nia jąc im opie kę praw ną. Funk cję te prze jął utwo rzo -
ny Pol ski Zwią zek Dział kow ców, za pew nia jąc cią głość
ru chu ogrod nic twa dział ko we go two rząc w ogro dach
struk tu ry sa mo rzą do we.

2. Pan Pre zes pi sze, że pol ska usta wa o ROD nie przy -
zna je oso bo wo ści praw nej ogro dom dział ko wym. Twier -
dze nie to jest sprzecz ne z za pi sem Art. 27 usta wy, któ ry
sta no wi:

Ust. l Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da oso bo wość
praw ną. Ust. 2 Pol ski Zwią zek Dział kow ców dzia ła po -
przez swo je or ga ny usta no wio ne usta wą oraz sta tu tem.

Ust. 3 Jed nost ki or ga ni za cyj ne, a więc ogród dział ko wy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców ko rzysta ją z oso bo wo -
ści praw nej w ra mach upraw nień i od po wie dzial no ści
okre ślo nej sta tu tem.
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Oso bo wość praw ną ogro du okre śla par. 92 Sta tu tu PZD,
któ ry sta no wi: „w za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo -
nych ni niej szym sta tu tem, za rząd dzia ła w imie niu i re -
pre zen tu je ro dzin ny ogród dział ko wy na ze wnątrz w tym
w spra wach są do wych, ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych
/spra wy zwy kłe go za rzą du/”

3. Pan Pre zes pi sze, że usta wa o ROD po zba wia człon -
ków Związ ku istot ne go wpły wu na za rzą dza nie ca łą or -
ga ni za cją. Rze czy wi stość prze czy te mu za rzu to wi.

W ro dzin nych ogro dach dział ko wych, pod czas wal nych
ze brań spra woz daw czo -wy bor czych w gło so wa niu jaw -
nym lub taj nym /na ży cze nie uczest ni ków ze bra nia/ wy -
bie ra ne są wła dze sa mo rzą do we ogro du; za rząd ogro du,
ko mi sja re wi zyj na, ko mi sja roz jem cza i de le gat na zjazd
okrę go wy.

Ja ka in na sa mo rząd ność ist nie je w wy obraź ni Pa na Pre -
ze sa, chy ba w struk tu rach two rzo nych przez ła mią cych
pra wo by łych dział kow ców. Pan Pre zes twier dzi, że in ne
or ga ni za cje dział ko we two rzo ne przez oso by nie za do wo -
lo ne ze spo so bu funk cjo no wa nia PZD, co jest nie praw dą.

Nie stwier dzo no do tych czas przy pad ku, aby w przed -
mio to wych struk tu rach zna la zły się oso by nie ła mią cy pra -
wa, są to bu dow ni czo wie sa mo wo li bu dow la nych na ru -
sza ją cy art. 29 ust. l pkt 4 usta wy – pra wo bu dow la ne 1994
ze zm. oraz za miesz ku ją cy dział ki wbrew art. 13 ust. 4
usta wy o ROD.

I wg Pa na Pre ze sa są to wzor ce Kon sty tu cyj ne.
Ta kie o to praw dy prze ka zu je Pan I Pre zes Są du Naj -

wyż sze go RP do Mię dzy na ro do we go Biu ra Ogro dów
Dział ko wych i Ro dzin nych w Luk sem bur gu.

/-/13 pod pi sów de le ga tów

Do wia do mo ści
1. Pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
2. Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD

To ruń 16 grud nia 2011 r.

Ko mi sja Re wi zyj na Okrę gu Ma zo wiec kie go

STANOWISKO
Ko mi sji Re wi zyj nej Okrę gu Ma zo wiec kie go

Za bie ra jąc głos w imie niu 120 tys. dział kow ców ma zo -
wiec kich pra gnie my prze ka zać na sze po par cie Kra jo wej
Ra dzie PZD w spra wie obro ny na szej usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

Nie mo że my być bier ny mi ob ser wa to ra mi, gdy ko lej ne
cio sy i im per ty nen cje są kie ro wa ne pod ad re sem Związ ku
i na szej usta wy.

List Pierw sze go Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, któ ry żą da
uchy le nia fun da men tal nych gwa ran cji praw nych ta kich
jak: pra wo do dział ki, wła sno ści na nie sień, zwol nień po -
dat ko wych i od szko do wań w ra zie li kwi da cji ogro dów.
Jak to się ma do słów -po sza no wa nia ochro ny in dy wi du al -
nej wła sno ści. To wszyst ko zmie rza do uchy le nia prze pi -
su, dzię ki któ re mu to my dział kow cy je ste śmy wła ś-
ci cie la mi ma jąt ku znaj du ją ce go się na na szych dział kach.
Cza rę prze peł ni ła but na i wprost aro ganc ka od po wiedź
Pre ze sa skła du orze ka ją ce go Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
Pa na Sta ni sła wa Bier na ta „Ję zy kiem urzę do wym w po stę -
po wa niu przed pol ski mi or ga na mi wła dzy jest ję zyk pol -
ski” do Mię dzy na ro do we go Związ ku Dział kow ców. My

je ste śmy sto wa rzy sze niem, któ ry zrze sza się do bro wol -
nie. Ma my swój sta tut i re gu la min. To my z ugo rów i nie -
użyt ków utwo rzy li śmy oa zy zie le ni. Wśród be to no wych
pu styń - blo ko wisk są pięk ne te re ny zie lo ne bez żad nych
na kła dów gmin. Je ste śmy zie lo ny mi płu ca mi tych miast.
Na sza usta wa sta no wi ochron ną tar czę dla nas dział kow -
ców. To brać dział ko wa wie co jest dla nas do bre, a nie
ko lej ni „na pra wia cze”. Nasz Zwią zek jest or ga ni za cją sa -
mo rząd ną i sa mo fi nan su ją cą się.

Dział kow cy bro niąc swo ich praw ni gdy do tej po ry nie
wy cho dzi li na uli ce. Rzą dzą cy mu szą mieć jed nak świa -
do mość na szej si ły i de ter mi na cji. Tak jak in ne Związ ki
też po tra fi my wyjść na uli ce i za ma ni fe sto wać swo ją si łę.
Bo my wal czy my o swo je prze trwa nie. Wie rzy my, że na -
sza jed ność i kon se kwen cja za owo cu je ko lej nym suk ce -
sem.

Ży czy my Kra jo wej Ra dzie wy trwa ło ści i du żo sa mo za -
par cia w obro nie na szej usta wy. Ma zo wiec cy dział kow cy
są ca łym ser cem z Kra jo wą Ra dą PZD. Pło nie nasz dom
– więc wszyst kie rę ce na po kład.

Ko mi sja Re wi zyj na Okrę gu Ma zo wiec kie go
War sza wa, 16 grud nia 2011 r.
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się w Pol sce kry zy sem zna cze nie dzia łek zwięk sza się 
i w kon se kwen cji zwięk sza się za po trze bo wa nie na grun -
ty lu dzi po trze bu ją cych. Na to miast te re ny ogro dów dział -
ko wych co raz czę ściej sta ją się atrak cyj nym ką skiem dla
de we lo pe rów. Przy po mniał rów no cze śnie, że Zwią zek nie
sprze ci wia się li kwi da cji ogro dów dział ko wych pod bu -
do wę dróg, au to strad oraz in nych in we sty cji pu blicz nych.
Wa run kiem, zgod nie z za pi sa mi usta wy o ROD, jest jed -
nak otrzy ma nie te re nów za stęp czych na któ rych moż na
od bu do wać zli kwi do wa ne ogro dy; wy pła ce nie od szko do -
wań człon kom PZD za skład ni ki ma jąt ko we znaj du ją ce
się na dział kach, a sta no wią ce ich wła sność; za ło że nie no -
we go ogro du, od po wia da ją ce go ro dza jem urzą dze nia i bu -
dyn ków zli kwi do wa ne mu ogro do wi. 

Re pre zen tu ją cy PZD rad ca praw ny To masz Ter lec ki od -
niósł się do py tań o ra port NIK z któ re go wy ni ka, że na te -
re nie wy bra nych ogro dów dział ko wych, wbrew pra wu
bu dow la ne mu, po sta wio no bu dyn ki miesz kal ne. Zda niem
Ter lec kie go za rzu ty NIK są nie do przy ję cia, ze wzglę du
na nie re pre zen ta tyw ność kon tro li. Skon tro lo wa no te ogro -
dy, wo bec któ rych wia do mo by ło, że bę dzie moż na wy su -
nąć pew ne za rzu ty. We dług rad cy praw ne go PZD w ten
spo sób moż na wy su nąć za strze że nia co do funk cjo no wa -
nia każ dej or ga ni za cji.

W cza sie kon fe ren cji pra so wej PZD re pre zen to wa li tak -
że: wi ce pre zes PZD Win cen ty Ku lik, Prze wod ni czą ca
Zjaz du Iza be la Oże gal ska, dy rek tor biu ra PZD Bar tło miej
Piech, oraz czło nek OPZZ Ta de usz Szmit.

Jed nym z waż nych punk tów pro gra mu IX Kra jo we go
Zjaz dy De le ga tów PZD by ła kon fe ren cja pra so wa, któ ra
od by ła się w pierw szym dniu Zjaz du o godz. 14.30.
Oprócz te ma tów ści śle zwią za nych ze Zjaz dem, ta kich jak
wy bór no wych władz czy pro gram dzia ła nia Związ ku na
naj bliż szą ka den cję, dzien ni ka rzy in te re so wa ły spra wy, 
z ja ki mi Zwią zek zma ga się na co dzień. Jed nym z nich
jest spra wa usta wy o ROD z 2005 ro ku. Pre zes PZD Eu -
ge niusz Kon drac ki py ta ny o kwe stio no wa nie kon sty tu cyj -
no ści jej za pi sów przez Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go za pew nił, że Zwią zek bę dzie kon se kwent nie
bro nił usta wy, gdyż za pew nia dział kow com sze reg fun da -
men tal nych praw, dzię ki któ rym mo gą bez piecz nie i spo -
koj nie ko rzy stać ze swo ich dzia łek. Nie ko rzyst ny wy rok
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go miał by ka ta stro fal ne skut ki
dla bli sko mi lio na pol skich dział kow ców.

Pre zes PZD Eu ge niusz Kon drac ki od niósł się tak że do za -
rzu tów, ja ko by Zwią zek nie pod le gał ja kiej kol wiek kon tro -
li. Przy po mniał, że w Związ ku funk cjo nu je ja ko nie za leż ny
pion Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na wy bie ra na przez Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD, któ ra ma swo je upraw nie nia i z nich
ko rzy sta. Zwią zek jest pod da wa ny bar dzo licz nym kon tro -
lom m.in. przez Urząd Skar bo wy oraz Głów ne go In spek to -
ra Ochrony Da nych Oso bo wych. Nad zór jest ta ki sam, jak
wo bec każ dej in nej or ga ni za cji spo łecz nej w Pol sce.

Ko lej ny te mat ja ki pod ję li dzien ni ka rze do ty czył atrak -
cyj no ści grun tów na le żą cych do PZD. Pre zes PZD Eu ge -
niusz Kon drac ki przy znał, że w za wiąz ku z roz wi ja ją cym

VI. KONFERENCJA PRASOWA

VII. UCHWAŁY ZJAZDU
• w sprawie absolutorium

UCHWAŁA
IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grudnia 2011 r.
w sprawie absolutorium dla Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 143 pkt 1 statutu PZD,
postanawia:

udzielić absolutorium
ustępującej Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców

za kadencję 2007 – 2011

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Przewodniczący Zjazdu /-/ Izabela Ożegalska
/-/ Tadeusz Jarzębak

Warszawa, dnia 17 grudnia 2011 r.
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• w sprawie liczebności władz krajowych

UCHWAŁA
IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia składów liczbowych organów jednostki  krajowej Związku

IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców na podstawie § 147 ust. 2 i 3, § 153 ust. 2 i 3 i  § 158
ust. 2 i 3 statutu PZD ustala następujące składy liczbowe organów jednostki krajowej Związku:

Krajowej Rady PZD - 52
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 11
Krajowej Komisji Rozjemczej PZD - 13

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Przewodniczący Zjazdu /-/ Izabela Ożegalska
/-/ Tadeusz Jarzębak

Warszawa, dnia 17 grudnia 2011 r.

WICEPREZESI
Stanisław Chodak – Lublin
Wincenty Kulik – Sudecki
Tadeusz Jarzębak – Szczecin

SEKRETARZ
Izabela Ożegalska – Łódzki

SKARBNIK
Marian Pasiński – Zielona Góra

CZŁONKOWIE PREZYDIUM
Antoni Kostrzewa – Mazowiecki
Jerzy Leśniak – Śląski
Janusz Moszkowski – Wrocław
Zdzisław Śliwa – Poznań

VIII. WYBRANE WŁADZE KRAJOWE

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

PREZES
Eugeniusz Kondracki – Mazowiecki

CZŁONKOWIE KRAJOWEJ RADY
1. Andrzej Bojko – Podlaski
2. Wiesław Boratyński – Słups
3. Antonina Boroń – Opolski
4. Sylwester Chęciński – Poznań
5. Stefan Chochołowicz – Opolski
6. Ryszard Chodynicki – Toruńsko-Włocławski

7. Andrzej Dyczko – Małopolski
8. Janina Farmas – Gdańsk
9. Grażyna Franke – Mazowiecki
10. Jan Gwóźdź – Zielona Góra
11. Józef Jankowski – Legnica
12. Jan Jaworek – Śląski
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13. Jerzy Karpiński – Wrocław
14. Józef Kasprzak – Poznań
15. Halina Kmieciak – Małopolski
16. Barbara Kokot – Bydgoszcz
17. Leszek Konefał – Toruńsko-Włocławski
18. Barbara Korolczuk – Wrocław
19. Zbigniew Kołodziejczak – Warmińsko-Mazurski
20. Michał Krawczyk – Śląski
21. Kazimierz Michalik – Lublin
22. Bolesław Mikołajczyk – Elbląg
23. Antoni Molka – Legnica
24. Józef Noski – Śląski
25. Grzegorz Oracz – Mazowiecki
26. Marian Praczyk – Piła
27. Zbigniew Rodak – Sudecki

28. Józef Romanowski – Szczecin
29. Czesław Skonecki – Szczecin
30. Czesław Smoczyński – Gdańsk
31. Maria Stypułkowska – Łódzki
32. Stanisław Suszek – Koszalin
33. Agnieszka Sycz – Podkarpacki
34. Urszula Walusiak – Bydgoszcz
35. Jerzy Wdowczyk – Kalisz
36. Piotr Wilms – Gorzów Wlkp.
37. Czesław Wojsław – Warmińsko-Mazurski
38. Andrzej Wosik – Częstochowa
39. Zygmunt Wójcik – Świętokrzyski
40. Mirosław Zawadzki – Gdańsk
41. Henryk Ziomek – Sudecki
42. Stefan Żyła – Podkarpacki

ZASTĘPCY
Bogusław Dąbrowski – Gdańsk
Henryk Tomaszewski – Wrocław

SEKRETARZ
Agnieszka Biesiekirska – Warmińsko-Mazurski

CZŁONKOWIE KOMISJI
Stanisław Burzyński – Sudecki
Ryszard Dorau – Toruńsko-Włocławski
Janina Drzewiecka – Łódzki
Eugeniusz Lubosch – Śląsk
Alicja Paterek – Podkarpacki
Dorota Zerba – Poznań
Roman Żurkowski – Opolski

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców

PRZEWODNICZĄCA
Maria Fojt – Piła

Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców

PRZEWODNICZĄCA
Olga Ochrymiuk – Podlaski

ZASTĘPCY
Robert Klimaszewski – Poznań
Zbigniew Maliszewski – Mazowiecki

SEKRETARZ
Zofia Paderewska – Mazowiecki

CZŁONKOWIE KOMISJI
Jan Kaczmarzyk – Wrocław
Tadeusz Mańko – Łódzki
Zofia Mróz – Małopolski
Józef Pietrzak – Bydgoszcz
Szymon Marczewski – Śląski
Józef Pisarski – Gdańsk
Józef Pietrzak – Bydgoszcz
Kazimierz Szymański – Szczecin
Jerzy Teluk – Zielona Góra
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Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 143 pkt 3 sta tu tu PZD
uchwa la:

Pro gram dzia ła nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
na ka den cję 2011–2015 Zjazd stwier dza, że uchwa lo ny
Pro gram Związ ku wy zna cza za da nia wy ni ka ją ce z po -
trzeb, któ re są na stęp stwem sy tu acji za gro że nia usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że wska zu je
dzia ła nia, ja kie na le ży pod jąć w ce lu re ali za cji usta wo -
wych i sta tu to wych za dań Związ ku, wresz cie wska zu je

kie run ki dzia ła nia w ce lu roz wią za nia pro ble mów, któ re
ujaw ni ły się w mi nio nej ka den cji.

Pro gram wska zu je tak że kie run ki dzia ła nia skie ro wa ne -
go na kon so li da cję dział kow ców wo kół nad rzęd nych ce -
lów, ja ki mi są obro na usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, a tak że roz wią zy wa nie bie żą cych pro ble -
mów wy stę pu ją cych w ogro dach, szcze gól nie do ty czą -
cych za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia dzia łek.

Zjazd zo bo wią zu je wszyst kie or ga ny Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców do re ali za cji Pro gra mu Związ ku 

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

IX. UCHWAŁA IX ZJAZDU W SPRAWIE PROGRAMU
ZWIÑZKU NA LATA 2011-2015 
– PROGRAM ZWIÑZKU

UCHWAŁA
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 17 grud nia 2011 r.
w spra wie Pro gra mu Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ka den cję 2011–2015

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

War sza wa, 17 grud nia 2011 r. 

PROGRAM
Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ka den cję 2011–2015

Wstęp
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zgod nie z usta wą o ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych 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. Pro gram dzia ła nia Związ ku wi nien więc od zwier cie -
dlać pro ble my, ja kie Zwią zek mu si roz wią zać, aby
re ali zo wać swe za da nia wy ni ka ją ce z usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, sta tu tu PZD oraz po trzeb dział -
kow ców.

Za da nia Związ ku oraz po trze by, ja kie ujaw ni ły się w mi -
nio nej ka den cji, wy zna cza ją kie run ki dzia ła nia, ja kie win -
ny sta no wić prio ry tet w pra cy każ de go or ga nu PZD. Do
za dań Związ ku na le ży pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów

dział ko wych, a co za tym idzie pro gram wi nien od zwier -
cie dlać po trze by dział kow ców, ogro dów i Związ ku w peł -
nym spek trum za gad nień od no szą cych się do funk-
cjo no wa nia ogro du, ro li i funk cji dział ki dla ro dzin i ogro -
dów, dla miast i spo łecz no ści lo kal nych.

Funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych jest
nie ro ze rwal nie zwią za ne z mia sta mi, spo łecz no ścia mi lo -
kal ny mi i sa mo rzą dem te ry to rial nym, dla te go za da nia
Związ ku od zwier cie dla ją współ pra cę z sa mo rzą dem lo -
kal nym, a tak że in ny mi or ga ni za cja mi spo łecz ny mi.

Dla ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, dla nie -
na ru szal no ści praw dział kow ców, ogrom ne, a wręcz de -
cy du ją ce zna cze nie ma jed ność dział kow ców i struk tur



71

Związ ku oraz peł na in te gra cja wo kół wspól nych ce lów
dzi siaj i  w przy szło ści. Pro gram Związ ku wska zu je kie -
run ki dzia ła nia skie ro wa ne go na kon so li da cję dział kow -
ców wo kół nad rzęd nych ce lów, ja ki mi są obro na usta wy
o ROD, a tak że roz wią zy wa nie pro ble mów wy stę pu ją cych
w bie żą cym funk cjo no wa niu ROD oraz przy za go spo da -
ro wa niu i wy ko rzy sty wa niu ogro du i dział ki.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Zjazd przyj mu je pro gram
dzia ła nia na ka den cję 2011–2015, wy ra ża jąc rów no cze -
śnie prze ko na nie, że od zwier cie dla on ak tu al ne po trze by,
a tak że wy zwa nia sto ją ce przed Pol skim Związ kiem
Dział kow ców.

1. Roz wój or ga ni za cji.
Ak tu al ny sta tut PZD za kła da, że człon ka mi Związ ku

mo gą być obo je mał żon ko wie. W prak ty ce dział kę upra -
wia ją obo je mał żon ko wie, czę sto przy udzia le dzie ci. Dla -
te go też szcze gól nie waż nym jest, aby obo je mał żon ko wie
mie li moż li wość wy po wia da nia się w spra wach funk cjo -
no wa nia ogro du i Związ ku na wal nych ze bra niach, a tak -
że by by li upraw nie ni do wy bie ra nia i by cia wy bie ra nym
do or ga nów Związ ku. Dla te go Zjazd uwa ża za jed no z naj -
waż niej szych za dań do pro wa dze nie w okre sie tej ka den -
cji do po sia da nia człon ko stwa Związ ku przez obo je
mał żon ków. Jest to za da nie przede wszyst kim dla za rzą -
dów ROD, ale rów nież dla okrę go wych za rzą dów i Kra -
jo wej Ra dy. W per spek ty wie na le ży prze wi dy wać dal sze
roz sze rza nie człon ko stwa na in ne oso by, któ re mia ły by in -
te res w po sia da niu człon ko stwa Związ ku. Ideą Związ ku
mu si być otwar cie na ze wnątrz, otwar cie na spo łe czeń -
stwo.

2. Otwar cie Związ ku i ogro dów na mia sta i spo -
łe czeń stwo.

Ce lem otwar cia jest bu do wa nie wie lo ra kich wię zi z sa -
mo rzą dem i spo łe czeń stwem. W ROD to przede wszyst -
kim or ga ni zo wa nie dni otwar tych dla spo łe czeń stwa,
ogro dy otwar te – ogro dy par ki, or ga ni zo wa nie wy po czyn -
ku w ogro dach dla se nio rów i dzie ci, współ pra ca z do ma -
mi opie ki, do ma mi dziec ka, szpi ta la mi oraz udział we
wszyst kich miej skich im pre zach i przed sta wia nie ogro -
dów, ich zna cze nia i do rob ku. 

Otwar cie, to rów nież bu do wa nie pra wi dło wych wię zi 
z sa mo rzą dem i or ga ni za cja mi spo łecz ny mi na szcze blach
miast, okrę gów i na szcze blu kra jo wym.

3. Obro na usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Obro na usta wy o ROD bę dzie w nad cho dzą cej ka den cji
naj waż niej szym za da niem wszyst kich struk tur Związ ku 
i dział kow ców. Ak tu al na sy tu acja wy ni ka ją ca z za skar że -
nia usta wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, oraz
in nych dzia łań wo bec PZD i ROD, np. kon tro la NIK,
wska zu je, że pew ne gru py eko no micz no – po li tycz ne dą -
żą do grun tow nej zmia ny, lub cał ko wi te go uchy le nia usta -

wy o ROD. Ce lem tych dzia łań jest po zba wie nie ogro dów
usta wo wej ochro ny przed li kwi da cją, ode bra nie dział kow -
com przy słu gu ją cych im obec nie praw do dzia łek i zlo ka -
li zo wa ne go na nich ma jąt ku oraz li kwi da cja nie za leż nej 
i sa mo rząd nej or ga ni za cji po wo ła nej do re pre zen ta cji ich
in te re sów, czy li PZD. Ist nie ją więc oczy wi ste prze słan ki
do uzna nia, że nad cho dzą ca ka den cja bę dzie de cy du ją ca
dla przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Dla te go
Zjazd stwier dza, iż pod sta wo wym za da niem or ga nów
Związ ku oraz je go wszyst kich człon ków po win na być
peł na in te gra cja i za an ga żo wa nie w obro nę usta wy 
o ROD oraz za cho wa nie nie za leż ne go sa mo rzą du
dział kow ców, czy li PZD.

Na sy tu ację ogro dów i Związ ku bę dzie mia ło wpływ
orze cze nie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie za skar -
żo nej usta wy o ROD i ini cja ty wy par la men tar ne do ty czą -
ce usta wy wy ni ka ją ce z te go orze cze nia, bądź wy kra-
cza ją ce po za je go treść. Ko niecz ne za tem jest bie żą ce mo -
ni to ro wa nie sy tu acji, na to miast Kra jo wa Ra da win na
opra co wać plan dzia łań nad zwy czaj nych obej mu ją cych
po wszech ny udział w nich dział kow ców, a tak że dzia ła nia
za rzą dów ROD, okrę go wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy
– włącz nie ze zjaz dem nad zwy czaj nym Związ ku. 

4. Eko no micz ne zna cze nie dział ki.
W związ ku z roz wi ja ją cym się w Eu ro pie i Pol sce kry -

zy sem, zna cze nie eko no micz ne dział ki dla ro dzi ny jest
bar dzo du że. Za da niem Związ ku jest pro wa dze nie ta kich
me tod dzia ła nia i szko le nia, aby w znacz nie więk szym
stop niu niż do tych czas wy ko rzy sty wać dział ki do pro duk -
cji wa rzyw i owo ców. Zjazd eko no micz ne zna cze nie
dział ki ro zu mie rów nież ja ko miej sce wy po czyn ku dla ro -
dzi ny, któ rej nie stać na wy po czy nek po za miej scem za -
miesz ka nia. Ta funk cja dział ki ma ogrom ne zna cze nie dla
ro dzi ny, jak i dla spo łe czeń stwa.

5. Za rzą dza nie ro dzin nym ogro dem dział ko -
wym.

Za rzą dza nie ro dzin nym ogro dem dział ko wym ma de -
cy du ją cy wpływ na je go pra wi dło we funk cjo no wa nie, ja -
ko pod sta wo wej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD oraz na
at mos fe rę we wnątrz spo łecz no ści dział ko wej. Pra wi dło -
we za rzą dza nie ROD ma rów nież zna cze nie dla wi ze run -
ku ogro du na ze wnątrz – w sa mo rzą dzie te ry to rial nym 
i spo łecz no ści lo kal nej. Za rząd ROD peł ni ro lę słu żeb ną
wo bec dział kow ców, dla te go w swo im dzia ła niu wi nien
kie ro wać się obo wią zu ją cym pra wem i in te re sem człon -
ków Związ ku. Zjazd uzna je, że do tych cza so wa for ma spo -
łecz ne go za rzą dza nia ogro dem, wy ni ka ją ca z po nad
110-let niej tra dy cji, spraw dzi ła się w prak ty ce i jest naj lep -
szą i naj tań szą for mą za rzą dza nia ROD. Dla te go Zjazd
uwa ża za ko niecz ne do sko na le nie tej for my za rzą dza nia
po przez stwo rze nie od po wied nich wa run ków fak tycz nych
i praw nych dla dzia ła czy bę dą cych człon ka mi tych or ga -
nów, w tym ob ję cie przez or ga ny wyż sze Związ ku, szcze -
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gól nie okrę go we za rzą dy, po mo cą fa cho wą ze stro ny spe -
cja li stów ds. in we sty cji, ogrod nic twa i praw nych.

6. Sku tecz ność za rzą dza nia jed nost ka mi or ga -
ni za cyj ny mi PZD.

Ana li za efek tyw no ści dzia ła nia biur za miej sco wych, de -
le ga tur i okrę gów win na sta no wić pod sta wę do wy pra co -
wa nia efek tyw nych me tod i me cha ni zmów, któ re
za pew nią wła ści wą ro lę struk tur te re no wych w za rzą dza -
niu oraz bę dą pod sta wą do pod ję cia nie zbęd nych w tym
za kre sie roz wią zań sys te mo wych i de cy zji in dy wi du al -
nych.

7. Sto so wa nie pra wa związ ko we go przez dział -
kow ców i struk tu ry Związ ku.

Waż nym za da niem bę dzie pro wa dze nie in ten syw nych
dzia łań in for ma cyj nych i szko le nio wych w za kre sie zna -
jo mo ści i sto so wa nia pra wa związ ko we go przez dział kow -
ców i struk tu ry Związ ku. Szcze gól ną uwa gę w tym
za kre sie na le ży po świę cić no wym człon kom Związ ku, 
a tak że człon kom za rzą dów ROD, któ rzy są od po wie -
dzial ni za pra wi dło we funk cjo no wa nie ROD oraz za go -
spo da ro wa nie i wy ko rzy sty wa nie dzia łek zgod nie z ich
funk cją i ro lą okre ślo ną usta wą o ROD, sta tu tem PZD oraz
re gu la mi nem ROD.

8. Szko le nie ak ty wu pio nu re wi zyj ne go i roz jem -
cze go.

Na le ży tą uwa gę trze ba po świę cić sta łe mu do kształ ca -
niu człon ków or ga nów re wi zyj nych i roz jem czych. Za -
rów no pion re wi zyj ny, jak i roz jem czy, są bar dzo
istot ny mi ele men ta mi funk cjo no wa nia ca łe go Związ ku,
wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych, ale też wy -
peł nia ją ro lę kon tro l ną i orze ka ją cą w spra wach, któ re mo -
gą tra fić po za Zwią zek. Dla te go też człon ków tych
or ga nów na le ży wy po sa żać w nie zbęd ne po mo ce do wy -
ko ny wa nia ich obo wiąz ków, w szcze gól no ści po przez
prze pro wa dza nie pod kie run kiem Kra jo wej Ko mi sji Re -
wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej szko leń dla
człon ków or ga nów re wi zyj nych i roz jem czych w ogro -
dach i na szcze blu okrę gu.

9. Kon ty nu acja dzia łań za po bie ga ją cych nie pra -
wi dło wo ściom w użyt ko wa niu dzia łek w ROD. 

Nie le gal ne za miesz ki wa nie, po nadnor ma tyw ne bu dow -
nic two, przy dział dzia łek oso bom z od le głych re jo nów
kra ju, użyt ko wa nie kil ku dzia łek na te re nie ROD oraz wy -
ko rzy sty wa nie dzia łek sprzecz ne z ich usta wo wą funk cją,
to nie ko rzyst ne zja wi ska, w spra wie któ rych wy po wie -
dział się już po przed ni Kra jo wy Zjazd zaj mu jąc jed no -
znacz nie ne ga tyw ne sta no wi sko w sto sun ku do ta kie go
ła ma nia pra wa. Zjazd wy zna czył kie run ki dzia ła nia
Związ ku w tych spra wach, a Kra jo wa Ra da i jej Pre zy -
dium okre śli ły w spo sób szcze gó ło wy dzia ła nia po szcze -
gól nych or ga nów Związ ku. Ko niecz ne za tem jest, aby

Kra jo wa Ra da za ini cjo wa ła do kład ne prze glą dy za go spo -
da ro wa nia dzia łek i ROD oraz wy ko rzy sty wa nie dzia łek,
ale tak że te re nów i obiek tów w ROD. Prze glą dy win ny
być prze pro wa dza ne cy klicz nie i dać rów nież od po wiedź,
jak są re ali zo wa ne za le ce nia skie ro wa ne do okrę gów 
i ogro dów po po przed nich prze glą dach. Okrę go we za rzą -
dy win ny opra co wać plan prze glą dów wszyst kich ROD
w okrę gu i ze wi den cjo no wać wszel kie przy pad ki wy ma -
ga ją ce in ter wen cji praw nej, czy też sta tu to wej w ce lu do -
pro wa dze nia do sta nu zgod ne go z pra wem po wszech nie
obo wią zu ją cym  i pra wem związ ko wym.

10. Zwięk sze nie sku tecz no ści dzia łań struk tur
Związ ku. 

W zwal cza niu bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za -
miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach w ROD ko -
niecz ne jest zwięk sze nie sku tecz no ści dzia ła nia Związ ku
po przez współ pra cę z in sty tu cja mi pu blicz ny mi, któ rych
za da niem jest eg ze kwo wa nie pra wa po wszech nie obo wią -
zu ją ce go. W spra wie za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na
dział kach ko niecz na jest przede wszyst kim współ pra ca 
z sa mo rzą dem te ry to rial nym w ce lu eli mi no wa nia za -
miesz ki wa nia na dział kach, ale tak że dą że nie do ta kiej
zmia ny pra wa re gu lu ją ce go za sa dy ewi den cji lud no ści,
któ ra unie moż li wi mel do wa nie w obiek tach ta kich jak al -
ta ny w ROD, a więc nie prze zna czo nych do za miesz ki -
wa nia. Zmia na pra wa jest ko niecz na, bo wiem z jed nej
stro ny usta wa o ROD wy łą cza funk cje miesz kal ne al ta ny,
a in na usta wa umoż li wia mel do wa nie w każ dym obiek cie
nie za leż nie od je go ro li i funk cji.

11. Bez pie czeń stwo w ROD.
Zin ten sy fi ko wa nie dzia łań na rzecz po pra wy bez pie -

czeń stwa w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że
po dej mo wa nie dzia łań sys te mo wych skie ro wa nych na
ochro nę bez pie czeń stwa dział kow ców i ich mie nia to nie -
zwy kle waż ne za da nie dla Związ ku. Pod ję te w po przed -
nich ka den cjach dzia ła nia sys te mo we w za kre sie po pra wy
bez pie czeń stwa w ROD da ły wy mier ne i po zy tyw ne re -
zul ta ty wszę dzie tam, gdzie z ca łą po wa gą i za an ga żo wa -
niem re ali zo wa no przy ję ty w Związ ku pro gram. Nie
wszę dzie jed nak stan bez pie czeń stwa jest za do wa la ją cy.
Dla te go za ko niecz ne na le ży uznać zba da nie wdra ża nia 
w ROD i okrę gach pro gra mów do ty czą cych bez pie czeń -
stwa i wy cią gnię cie od po wied nich wnio sków or ga ni za -
cyj nych, tak że w za kre sie do sto so wa nia tych pro gra mów
do obec nych po trzeb i sy tu acji ogro dów.

12. Skar gi dział kow ców wy ra zem de mo kra cji 
w Związ ku.

W spra wie skarg dział kow ców na le ży prze pro wa dzić
ba da nie przy czyn sta łe go wzro stu ilo ści skarg i pod jąć in -
ten syw ne dzia ła nia praw ne i or ga ni za cyj ne eli mi nu ją ce
przy czy ny le żą ce po stro nie or ga nów Związ ku, bądź
człon ków tych or ga nów. Z uwa gi na to, że wie le skarg do -
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ty czy nie pra wi dło we go za go spo da ro wa nia lub ko rzy sta nia
z dział ki, na le ży opra co wać plan prze glą dów ROD i dzia -
łek wy zna cza jąc za da nia dla za rzą dów ROD, okrę go wych
za rzą dów i Pre zy dium KR PZD w za kre sie sku tecz ne go
eli mi no wa nia nie pra wi dło wo ści w za go spo da ro wa niu 
i wy ko rzy sty wa niu dzia łek.

13. Wy ko rzy sta nie ist nie ją cej sub stan cji dział -
ko wej.

Zjazd do strze ga pro blem wol nych te re nów i dzia łek. Te
cen ne grun ty po win ny być wy ko rzy sty wa ne z po żyt kiem
dla spo łe czeń stwa. Dla te go na le ży roz wi nąć dzia łal ność
pro mo cyj ną i in for ma cyj ną w tych spra wach, aby za go -
spo da ro wać wol ne dział ki i te re ny. W sy tu acjach, gdy wol -
ne te re ny nie speł nia ją po trzeb ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, bądź w da nym re gio nie nie ma za po trze bo -
wa nia na dział ki, okrę go we za rzą dy win ny zwró cić te te -
re ny sa mo rzą do wi lub Skar bo wi Pań stwa.

14. Pro mo cja ogro dów i Związ ku.
Pro mo cja ogro dów i Związ ku po win na być sta łym ele -

men tem dzia łal no ści wszyst kich struk tur PZD. Na le ży
przed sta wiać i pro mo wać zna cze nie i funk cję dział ki 
i ogro du dla ro dzin dział ko wych i spo łe czeń stwa. Ma to
ogrom ne zna cze nie dla umac nia nia ogro dów, a tak że ich
roz wo ju. Pro mo cja po win na być bar dzo waż nym za da -
niem za rzą dów ROD, okrę go wych za rzą dów, Kra jo wej
Ra dy, wszyst kich dzia ła czy słu żą cym po ka za niu spo łe -
czeń stwu po zy tyw nej ro li ogro dów dział ko wych, a tak że,
że są nie zwy kle cen nym ele men tem in fra struk tu ry miast.

My dział kow cy po win ni śmy być dum ni z na szych ogro -
dów i na szych osią gnięć, a tak że z na sze go Związ ku. Dla -
te go na le ży ma ni fe sto wać na sze przy wią za nie do tra dy cji
i ogro dów, do świad czeń i do rob ku przy każ dej oka zji.
Szcze gól ną oka zją do te go są świę ta pań stwo we i związ -
ko we. Bar dzo wska za nym jest, aby w każ dym ogro dzie
był maszt, na któ ry w cza sie świąt wcią ga no by fla gę pań -
stwo wą, związ ko wą lub unij ną. Pro mo cja jest oczy wi ście
za da niem znacz nie szer szym, dla te go Zjazd zo bo wią zu je
jed nost ki Związ ku do opra co wa nia wła snych me tod 
i dzia łań pro mo cyj nych.

15. Po li ty ka fi nan so wa Związ ku. 
W no wej ka den cji po li ty ka fi nan so wa Związ ku win na

być, tak jak do tych czas, re ali zo wa na zgod nie z usta wą 
o ROD, sta tu tem PZD i uchwa ła mi te ma tycz ny mi. Wszel -
kie dzia ła nia fi nan so we w jed nost kach PZD na le ży pro -
wa dzić w opar ciu o za twier dzo ne pre li mi na rze fi nan so we
za bez pie cza ją ce środ ki na re ali za cję za dań sta tu to wych
za war tych w pla nach pra cy na da ny rok. 

Wszyst kie zda rze nia go spo dar cze na le ży uj mo wać 
w ewi den cji księ go wej zgod nie z za sa da mi ra chun ko wo -
ści za war ty mi w Za kła do wym Pla nie Kont PZD.

Dzia ła nia fi nan so we Związ ku zwią za ne z re ali za cją za -
dań wy ni ka ją cych ze sta tu tu PZD win ny być pro wa dzo ne

w spo sób ra cjo nal ny i oszczęd ny, co po zwo li na pra wi dło -
we funk cjo no wa nie  jed no stek PZD.  

Głów nym źró dłem fi nan so wa nia dzia łal no ści jed no stek
PZD jest skład ka człon kow ska. Jed nak środ ki te nie za -
bez pie cza ją wszyst kich po trzeb. W opar ciu o wpły wy tyl -
ko ze skład ki człon kow skiej trud no pro wa dzić no wo -
cze sne ogro dy, dbać o in fra struk tu rę – re mon to wać oraz
re ali zo wać nie zbęd ne in we sty cje w ROD. 

Mi mo, iż zgod nie ze sta tu tem PZD funk cjo no wa nie ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych do dat ko wo fi nan so wa ne
jest z uchwa la nych przez wal ne ze bra nie opłat na rzecz
ROD, po zo sta ją cych do wy łącz nej dys po zy cji ogro du,
jed nost ki PZD wciąż ma ją kło po ty fi nan so we z pro wa dze -
niem nie zbęd nych in we sty cji. Dla te go też bar dzo waż nym
i trud nym za da niem na no wą ka den cję bę dzie po zy ski wa -
nie środ ków na roz wój ROD z róż nych ze wnętrz nych źró -
deł. W tej spra wie jed nost ki PZD win ny wy ka zać więk szą
ak tyw ność, war to też w tym za kre sie ko rzy stać z po rad
pro fe sjo na li stów, pro wa dzić roz mo wy z jed nost ka mi sa -
mo rzą du te ry to rial ne go w ce lu sko rzy sta nia z róż nych pro -
gra mów do ta cyj nych np. z bu dże tu gmi ny, bu dże tu Pań s-
twa jak rów nież ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. 

Ko lej nym waż nym za da niem w no wej ka den cji bę dzie
wdra ża nie pro gra mu fi nan so wo -księ go we go dla ROD.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, w opar ciu o pro wa dzo -
ne ba da nia i ana li zy, pod ję ło sto sow ne de cy zje w tym za -
kre sie. Am bit nym i bar dzo re al nym za da niem bę dzie
za sto so wa nie no we go, jed no li te go pro gra mu fi nan so wo -
-księ go we go we wszyst kich jed nost kach PZD. Wdro że -
nie no we go pro gra mu uła twi i upo rząd ku je ewi den cję
fi nan so wo -księ go wą w ROD.

Na le ży upo wszech niać ośrod ki fi nan so wo-księ go we.
Do tych cza so we do świad cze nia wska zu ją, że prze ka zy wa -
nie trud nych za gad nień fi nan so wo -księ go wych do pro wa -
dze nia przez spe cja li stów za trud nia nych w związ ko wych
ośrod kach jest roz wią za niem wła ści wym dla za pew nie nia
przej rzy stej po li ty ki fi nan so wej w ROD. 

16. Pro pa go wa nie i sze rze nie oświa ty ogrod ni -
czej.

Sze rze nie oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow ców to
jed no z pod sta wo wych za dań wszyst kich struk tur Związ -
ku. Waż ną ro lę po win na speł niać do bra li te ra tu ra ogrod ni -
cza, zwłasz cza wy da wa na przez Wy daw nic two „dział -
ko wiec”. Zjazd uzna je za ko niecz ne pro mo wa nie wła snej
li te ra tu ry ogrod ni czej wśród SSI i dział kow ców oraz jej
roz pro wa dza nie przez za rzą dy ROD i SSI. Zjazd szcze -
gól ne zna cze nie przy kła da do mie sięcz ni ka „dział ko -
wiec”, któ ry jest pi smem o wy so kim po zio mie me ry-
to rycz nym i edy tor skim, o naj więk szym na kła dzie i naj -
więk szej po czyt no ści w Pol sce. Pi smo to w znacz nie
więk szym stop niu po win no być zna ne i wy ko rzy sty wa ne
przez dział kow ców. Win no to być za da niem za rzą dów
ROD i służb ogrod ni czych Związ ku.

W sze rze niu oświa ty na le ży wy ko rzy stać in ter net i to
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przede wszyst kim przez Kra jo wą Ra dę i okrę go we za rzą -
dy, ale rów nież w co raz więk szym stop niu przez za rzą dy
ROD.

17. Szko le nie kan dy da tów.
Szko le nie kan dy da tów, no wych dział kow ców, to dłu go -

let nia tra dy cja, że szko le nie to jest po trzeb ne po twier dza
ży cie w ogro dach ro dzin nych. W obec nych cza sach zna -
cze nie te go szko le nia zwięk sza się. Wy ni ka to z za dań sta -
wia nych Związ ko wi i ogro dom oraz po strze ga nia ogro-
dów przez wła dze i spo łe czeń stwo. Dla te go też na le ży
bez względ nie eg ze kwo wać obo wią zek od by cia te go szko -
le nia przez kan dy da ta oraz re ali zo wać peł ny pro gram
szko le nia. Waż nym przy tym jest za pew nie nie wy so kie go
po zio mu szko le nia po przez do bór wy kwa li fi ko wa nych
kadr wy kła dow ców oraz do brej or ga ni za cji szko leń. Wy -
zwa niem dla okrę go wych za rzą dów jest or ga ni zo wa nie
szko leń we wszyst kich miej sco wo ściach, w któ rych są
ogro dy ro dzin ne. Zjazd uzna je szko le nie kan dy da tów 
w za kre sie obo wią zu ją ce go pra wa związ ko we go oraz wie -
dzy ogrod ni czej za waż ne za da nie Kra jo wej Ra dy i okrę -
go wych za rzą dów.

18. Spo łecz na Służ ba In struk tor ska.
Szcze gól ną opie ką or ga nów Związ ku win no się ob jąć

Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską PZD oraz in struk to rów
eta to wych w okrę gach po przez sta le do sko na le nie ich wie -
dzy ogrod ni czej i związ ko wej oraz pod no sze nie ich kwa -
li fi ka cji po przez or ga ni zo wa nie szko leń, na rad, wy po-
sa ża nie ich na bie żą co w li te ra tu rę ogrod ni czą i or ga ni za -
cyj ną oraz sprzęt umoż li wia ją cy sto so wa nie no wo cze -
snych form prze ka zu wie dzy ogrod ni czej.

Pro mo wa nie ro li i za dań in struk to rów SSI wśród dział -
kow ców, zin ten sy fi ko wa nie funk cjo no wa nia Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej, win no być ele men tem pro gra mu
dzia ła nia każ de go or ga nu za rzą dza ją ce go – za rzą du ROD,
okrę go we go za rzą du i Kra jo wej Ra dy PZD.

19. Fun dusz Oświa to wy PZD.
We wszyst kich jed nost kach Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców Fun dusz Oświa to wy prze zna czo ny jest na pod -
no sze nie wie dzy ogrod ni czej człon ków Związ ku i osób,
któ re sta ra ją się o przy dział dział ki w ROD. Po ziom wie -
dzy w tym za kre sie prze kła da się na pra wi dło we za go spo -
da ro wa nie i wy ko rzy sty wa nie dzia łek oraz eko lo gicz ne
pro wa dze nie upraw ogro do wych. Dla te go też Zjazd uzna -
je za ko niecz ne opra co wa nie no wych pro gra mów szko leń
osób ocze ku ją cych na przy dział dzia łek i dział kow ców 
z wy ko rzy sta niem no wo cze snych środ ków prze ka zu au -
dio wi zu al ne go i prak tycz nych po ka zów. Środ ki Fun du -
szu Oświa to we go win ny być w peł ni wy ko rzy sty wa ne na
po zio mie każ dej jed nost ki or ga ni za cyj nej Związ ku wy -
łącz nie na ce le oświa to we i bez two rze nia w tych jed nost -
kach re zerw. Nie wy ko rzy sta ne środ ki te go Fun du szu
ozna cza ją, że da na jed nost ka or ga ni za cyj na nie pro wa dzi

od po wied niej po li ty ki oświa to wej. Kra jo wa Ra da win na
mo ni to ro wać wy ko rzy sty wa nie Fun du szu, tak że pod
wzglę dem ce lo wo ści, za rów no przez okrę go we za rzą dy,
jak i za rzą dy ROD. Z ko lei okrę go we za rzą dy, ma jąc moż -
li wość co rocz ne go uczest nic twa ich przed sta wi cie li 
w wal nych ze bra niach oraz do ko ny wa nia oce ny spra woz -
dań fi nan so wych i pre li mi na rzy fi nan so wych ROD, win -
ny zwró cić szcze gól ną uwa gę na spo sób wy ko rzy sty wa nia
te go fun du szu i re ago wać w przy pad kach dzia łań nie zgod -
nych z ce lem i prze zna cze niem Fun du szu Oświa to we go.

20. Kon kur sy w PZD. 
Kon kur sy ogro do we, okrę go we i kra jo we pro mu ją wła -

ści we za go spo da ro wa nie dzia łek i ogro dów, a tak że
ogrod nic two dział ko we w spo łe czeń stwie. Dla te go Zjazd
uzna je za ko niecz ne two rze nie wa run ków do upo wszech -
nia nia dzia łal no ści kon kur so wej po przez or ga ni za cję no -
wych kon kur sów oraz do sko na le nie form do tych-
cza so wych. Na le ży tak że pro mo wać lau re atów kon kur -
sów po przez re por ta że w pra sie związ ko wej i na stro nach
in ter ne to wych Związ ku. Ko niecz ne jest tak że wyj ście 
z kon kur sa mi po za Zwią zek i or ga ni zo wa nie ich wspól -
nie z sa mo rzą dem lo kal nym i pro mo wa nie w ten spo sób
ogro dów dział ko wych wśród spo łe czeń stwa.

21. Eko lo gia w ROD.
Funk cja eko lo gicz na ro dzin nych ogro dów dział ko wych

wy ni ka z ich ro li okre ślo nej usta wą o ROD. Ro dzin ne
ogro dy dział ko we w mia stach sta no wią oa zy zie le ni i są
przy sło wio wy mi płu ca mi miast. Dla te go Zjazd stwier dza,
że ko niecz ne jest po sze rza nie dzia łań eko lo gicz nych, 
w tym upo wszech nia nie edu ka cji eko lo gicz nej i na wią zy -
wa nie współ pra cy z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi oraz or -
ga ni za cja mi eko lo gicz ny mi w tym za kre sie. Ko niecz ne
jest tak że pro mo wa nie eko lo gicz nej ro li ogro dów dział -
ko wych w me diach, ja ko na tu ral nych te re nów zie lo nych
przy ja znych mia stu i spo łe czeń stwu.

22. Dzia łal ność praw na w PZD.
W za kre sie dzia łal no ści praw nej na le ży:
1) Mo ni to ro wać oto cze nie praw ne, w któ rym funk cjo -

nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we i PZD, opra co wy wać
ana li zy i pro jek ty sta no wisk do ty czą cych re gu la cji praw -
nych lub pro jek tów ak tów od no szą cych się do za gad nień
ma ją cych wpływ na po zy cję praw ną PZD, ogro dów 
i dział kow ców.

2) Pro wa dzić ob słu gę me ry to rycz ną z ra mie nia PZD po -
sie dzeń or ga nów pu blicz nych po świę co nych roz wią za -
niom praw nym wpły wa ją cym na po zy cję praw ną PZD,
ogro dów i dział kow ców. 

3) Mo ni to ro wać orzecz nic two są do we i ad mi ni stra cyj -
ne do ty czą ce ob sza rów pra wa sto so wa ne go do ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, PZD oraz dział kow ców.

4) Pro wa dzić po stę po wa nia są do we i ad mi ni stra cyj ne, 
w któ rych stro ną lub uczest ni kiem jest PZD, współ pra co -
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wać z jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PZD niż sze go szcze -
bla pro wa dzą cy mi ta kie po stę po wa nia po przez udzie la nie
wspar cia me ry to rycz ne go, wy da wa nie opi nii praw nych
oraz kon sul ta cji, co do spo so bu pro wa dze nia spra wy.

5) Ini cjo wać i or ga ni zo wać prze pływ in for ma cji po mię -
dzy jed nost ka mi te re no wy mi PZD na te mat kie run ków
prak tycz ne go sto so wa nia pra wa przez or ga ny ad mi ni stra -
cji pu blicz nej i orzecz nic twa są do we go w spra wach do ty -
czą cych ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

23. Re gu la cja sta nów praw nych grun tów ROD. 
W tej spra wie Zjazd uzna je za ko niecz ne zin ten sy fi ko -

wa nie dzia łań w ce lu wzmoc nie nia sta nu praw ne go grun -
tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych po przez ujaw nia nie
praw przy słu gu ją cych PZD w księ gach wie czy stych 
i w ewi den cji grun tów, a tak że mo ni to ro wa nie pro wa dzo -
nych przez gmi ny dzia łań w za kre sie pla no wa nia prze -
strzen ne go.

24. Rosz cze nia do grun tów ROD.
Rosz cze nia sta no wią za gro że nie dla ist nie nia wie lu

ogro dów, a ich skut ki są za gro że niem dla ma jąt ku dział -
kow ców i Związ ku. Sta no wi ska Mar szał ka Sej mu i Pro ku -
ra to ra Ge ne ral ne go w spra wie art. 24 usta wy o ROD
za skar żo nej w ca ło ści do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go mo -
gą w kon se kwen cji po zba wić dział kow ców i Zwią zek
ostat nie go prze pi su praw ne go chro nią ce go oby wa te li
użyt ku ją cych dział ki w ROD przed skut ka mi błę dów ad -
mi ni stra cji pań stwo wej. Dla te go za ko niecz ne na le ży
uznać bie żą ce mo ni to ro wa nie sta nu praw ne go grun tów
ROD i spraw dza nie za pi sów w księ gach wie czy stych.
Nie zbęd na jest też sta ła współ pra ca z or ga na mi ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej i rzą do wej w za kre sie pro wa dzo -
nych po stę po wań ad mi ni stra cyj nych i są do wych do ty -
czą cych rosz czeń, jak rów nież za pew nie nie ak tyw ne go
uczest nic twa peł no moc ni ków PZD w ta kich po stę po wa -
niach.

25. Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja ROD.
Za go spo da ro wa nie i mo der ni za cja prze kła da ją się

wprost na kom fort użyt ko wa nia dzia łek, ale tak że na wi -
ze ru nek ogrod nic twa dział ko we go i ich po zy cję w mia -
stach. Dla te go ko niecz ne jest:

1) Zin ten sy fi ko wa nie dzia łań w za kre sie po pra wy za go -
spo da ro wa nia i mo der ni za cji ROD, ra cjo nal ne go wy ko -
rzy sta nia te re nów ROD i dba ło ści o ich es te tycz ny
wy gląd. 

2) Zwięk sze nie wy ko rzy sta nia środ ków z fun du szów
związ ko wych na re ali za cję tych ce lów, ini cjo wa nie 
i wspie ra nie wszel kich ini cja tyw wal nych ze brań i za rzą -
dów ROD w ra mach re ali za cji za dań in we sty cyj no-re -
mon to wych w ROD. 

3) Wzmoc nie nie współ pra cy z sa mo rzą dem te ry to rial -
nym i ad mi ni stra cją pań stwo wą w za kre sie po zy ski wa nia
środ ków fi nan so wych na za go spo da ro wy wa nie i mo der ni -

za cję ROD oraz po zy ski wa nie – w cha rak te rze człon ków
wspie ra ją cych – in sty tu cji mo gą cych rze czo wo i fi nan so -
wo wspie rać in we sty cje i re mon ty w ROD.

4) Po szu ki wa nie no wych źró deł fi nan so wa nia za dań in -
we sty cyj no – re mon to wych, w tym ko rzy sta nie z moż li -
wo ści uzy ski wa nia wspar cia z fun du szy unij nych.

5) Kre owa nie po li ty ki in we sty cyj nej po le ga ją cej na sta -
łym uno wo cze śnia niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po przez wy po sa ża nie ich w no wo cze sną in fra struk tu rę
tech nicz ną oraz suk ce syw ną wy mia nę zu ży tych urzą dzeń.  

6) Ob ję cie in we sty cja mi i re mon ta mi wszyst kich ROD
te go wy ma ga ją cych po przez kon ty nu owa nie re ali za cji
tych za dań w ra mach przy ję tych lub no wo opra co wy wa -
nych Otwar tych Dłu go fa lo wych Pro gra mów Roz wo ju 
i Mo der ni za cji ROD.

7) Bie żą ce mo ni to ro wa nie sta nu za go spo da ro wa nia
ROD i do ko ny wa nie okre so wych prze glą dów in fra struk -
tu ry tech nicz nej, pod ką tem ko niecz no ści prze pro wa dze -
nia re mon tów i in we sty cji.

26. Li kwi da cja ROD.
Li kwi da cja ogro dów w mia stach bę dzie na stę po wać 

w wy ni ku in we sty cji o cha rak te rze pu blicz nym. Jed nak
za da niem Związ ku jest ochro na praw dział kow ców 
z ogro dów do tknię tych li kwi da cją oraz pro wa dze nie sku-
tecz nych dzia łań w ce lu ochro ny sub stan cji ogro dów
dział ko wych, ja ko nie zbęd ne go i trwa łe go ele men tu in fra -
struk tu ry miast. Zjazd uzna je, że or ga ny Związ ku win ny
w tej spra wie ści śle prze strze gać obo wią zu ją ce go pra wa 
i pro ce dur związ ko wych. Za da nia mi Związ ku w spra wach
li kwi da cji są:

1) Ak tyw na obro na ro dzin nych ogro dów dział ko wych
przed pró ba mi nie uza sad nio nych li kwi da cji, zwłasz cza na
ce le ko mer cyj ne.

2) Za bez pie cza nie in te re sów dział kow ców i Związ ku 
w przy pad ku li kwi da cji ROD. 

3) Czyn ny udział PZD na każ dym eta pie pro ce du ry li -
kwi da cyj nej, ce lem za pew nie nia wy peł nie nia przez pod -
miot, w któ re go in te re sie na stę pu je li kwi da cja ROD,
wa run ków okre ślo nych usta wą o ROD lub usta wa mi
szcze gól ny mi.

27. Pro gra my ba daw cze Związ ku.
Prze pro wa dzo ne w 2011 r. ba da nie pt. „Kim są pol scy

dział kow cy w 2011 ro ku” do star czy ło wie lu waż nych, 
a tak że za ska ku ją cych in for ma cji na te mat współ cze snej
ro dzi ny dział ko wej. Pro gra my ba daw cze we współ cze -
snym świe cie są re ali zo wa ne dla uzy ska nia wie dzy o spo -
łe czeń stwie i spo łecz no ściach w ce lu okre śle nia po trzeb 
i moż li wo ści ich za spo ka ja nia. Dla te go Zjazd za le ca ob ję -
cie pro gra ma mi ba daw czy mi za gad nień do ty czą cych
funk cji so cjal nej i eko no micz nej dział ki, ro li ogro dów
dział ko wych, a tak że pro gra mów, któ rych ce lem bę dzie
wska za nie kie run ków dal sze go roz wo ju ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych i dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział -
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kow ców.

28. Wy mia na do świad czeń w Związ ku.
Zwią zek ma ogrom ne do świad cze nie w roz wo ju i funk -

cjo no wa niu ogro dów dział ko wych, w pro wa dze niu sze -
ro kiej dzia łal no ści we wnętrz nej i na ze wnątrz, a tak że 
w obro nie praw dział kow ców i ogro dów. Zjazd uzna je, że
te ogrom ne do świad cze nia, któ re są udzia łem po szcze gól -
nych jed no stek Związ ku, win ny być wy ko rzy sty wa ne
przez wszyst kie jed nost ki. Stąd nie zwy kle waż nym za da -
niem jest wy mia na do świad czeń struk tur Związ ku we
wszyst kich dzie dzi nach, któ ry mi zaj mu je się Zwią zek.
Jest to za da nie przede wszyst kim dla okrę go wych za rzą -
dów i za rzą dów ROD. Słu żyć te mu po win ny Biu le tyn In -
for ma cyj ny, wy da wa ne przez Zwią zek książ ki, ale
rów nież stro ny in ter ne to we Kra jo wej Ra dy, okrę go wych
za rzą dów i za rzą dów ROD. W ce lu wy mia ny do świad -
czeń i in for ma cji na le ży szu kać no wych, do tych czas nie -
sto so wa nych w Związ ku roz wią zań, któ rych ce lem bę dzie
do tar cie z wie dzą i in for ma cją do wszyst kich człon ków
Związ ku.

29. Ogro dy w XXI wie ku.
Ży je my na po cząt ku XXI wie ku. Zjazd uwa ża, że przed

Związ kiem jest trud na i nie zwy kle waż na dro ga prze -
kształ ce nia ogro dów i dzia łek w obiek ty zie lo ne, któ re
moż na i na le ży okre ślić ogro da mi i dział ka mi XXI wie ku.
Zjazd uzna je, że jest to jed no z naj waż niej szych za dań dla
ca łe go Związ ku – wszyst kich struk tur i wszyst kich dział -
kow ców. Od wi ze run ku ogro dów i dzia łek za le ży opi nia
spo łecz na, me dial na i nie zwy kle waż na dla ogro dów opi -
nia władz i wresz cie dal sze ist nie nie ogro dów. Na re ali za -
cję te go za da nia na le ży we wszyst kich jed nost kach
Związ ku skie ro wać wszyst kie moż li we si ły, a rów nież
szu kać no wych in spi ra cji i moż li wo ści.

Zjazd wy ra ża prze ko na nie, że w roz po czy na ją cej się ka -
den cji więk szość ogro dów dział ko wych wy raź nie zmie ni
swo je ob li cze.

30. Współ pra ca mię dzy na ro do wa.
Zwią zek ma bo ga tą tra dy cję w pro wa dze niu współ pra -

cy mię dzy na ro do wej. Szcze gól nie ak tyw na ta dzia łal ność
jest w ra mach Biu ra Mię dzy na ro do we go Ogro dów Dział -
ko wych i Ro dzin nych. Skut ko wa ło to 3 li sta mi Biu ra Mię -
dzy na ro do we go w okre sie kil ku ostat nich lat skie ro-
wa ny mi do naj wyż szych or ga nów na sze go Pań stwa 
w obro nie usta wy o ROD, ogro dów i Związ ku. Dla te go
na le ży kon ty nu ować i roz wi jać tą współ pra cę, zwłasz cza
na szcze blu kra jo wym, z Biu rem Mię dzy na ro do wym 
i związ ka mi na ro do wy mi.

31. Po li ty ka me dial na Związ ku.
Po li ty ka me dial na jest nie zwy kle waż na dla ist nie nia 

i przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Kształ tu je ona nie tyl ko ko mu ni ka cję we wnątrz związ ko -

wą, ale przede wszyst kim wi ze ru nek ogrod nic twa dział ko -
we go w spo łe czeń stwie. Od wła ści wej po li ty ki me dial nej
za le ży po strze ga nie przez spo łe czeń stwo, sa mo rząd te ry -
to rial ny i ad mi ni stra cję rzą do wą po trzeb ist nie nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, nie tyl ko dla ro dzin użyt-
ku ją cych w nich dział ki, ale tak że dla funk cjo no wa nia
miast i ich miesz kań ców. Szcze gól ny na cisk na le ży po ło -
żyć na ak tyw ność wszyst kich jed no stek Związ ku w in ter -
ne cie, któ ry w obec nych cza sach sta no wi głów ne źró dło
wie dzy i ko mu ni ka cji. Dla te go Zwią zek wi nien pod jąć 
w spra wie po li ty ki me dial nej na stę pu ją ce dzia ła nia:

1) Wszyst kie jed nost ki okrę go we Związ ku win ny mieć
za ło żo ne stro ny in ter ne to we. Na le ży tak że pro mo wać tę
for mę prze ka zu in for ma cji w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, aby moż li wie jak naj wię cej z nich po sia da ło wła -
sne stro ny w in ter ne cie.

2) Wszyst kie jed nost ki Związ ku po sia da ją ce stro ny in -
ter ne to we win ny na bie żą co ak tu ali zo wać ich za war tość,
aby znaj do wa ły się na nich wszel kie ak tu al ne in for ma cje,
nie tyl ko o da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej, ale tak że 
o Związ ku, je go dzia ła niu i pro ble mach ogrod nic twa
dział ko we go.

3) Kra jo wa Ra da opra cu je za sa dy pro wa dze nia stron in -
ter ne to wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne Związ ku usta -
la jąc w nich mię dzy in ny mi za sa dy wza jem nej ko mu-
ni ka cji

4) Wy pra co wa nie no wych za sad współ pra cy z me dia -
mi, z uwzględ nie niem  ta kich me tod, jak: wy sy ła nie do
me diów in for ma cji na te mat bie żą cej dzia łal no ści i pla -
nów PZD (tekst, zdję cia) oraz pro ble mów ogro dów dział -
ko wych, re ago wa nie na po ja wia ją ce się w me diach
nie praw dzi we in for ma cje do ty czą ce PZD i ROD, pro po -
no wa nie me diom te ma tów, któ re mo gły by zre ali zo wać 
w na szych ogro dach, za pra sza nie dzien ni ka rzy na naj waż -
niej sze im pre zy or ga ni zo wa ne przez PZD.

5) Po pra wa wi ze run ku ru chu dział ko we go po przez na -
gła śnia nie po zy tyw nych wy da rzeń, któ re ma ją miej sce 
w ogro dach oraz  pro mo wa nie ogro dów, ja ko lo kal nych
cen trów ży cia spo łecz ne go (wy sta wy, spa ce ry, fe sty ny,
kier ma sze), za pra sza nie me diów na or ga ni zo wa ne w ogro -
dach dni otwar te dla spo łe czeń stwa, dni dział kow ca oraz
in ne im pre zy bę dą ce tra dy cją wie lu ROD.

W ra mach po li ty ki me dial nej po wią za nej z ca ło kształ -
tem dzia łal no ści Związ ku na le ży tak że bu do wać part ner -
skie re la cje ze zna ny mi or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi, 
w tym eko lo gicz ny mi, a tak że na wią zać współ pra cę 
z ośrod ka mi aka de mic ki mi. 

***
Dzia łal ność Związ ku jest bar dzo bo ga ta, wy ni ka z dłu -

go let niej tra dy cji, sy tu acji Związ ku i ROD, wciąż ro sną -
cych po trzeb sa mych ogro dów oraz ro sną cej ro li 
i zna cze nia Związ ku i ogro dów w spo łe czeń stwie i mia -
stach.

Zjazd uzna je, że na le ży po dej mo wać w roz po czy na ją cej
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się ka den cji za da nia no we, wy ni ka ją ce ze zmie nia ją cych
się wa run ków po li tycz nych, spo łecz nych i go spo dar czych
w kra ju, znacz nie wy kra cza ją ce po za ten pro gram.

Zjazd uzna je, że wa run kiem roz wo ju ogro dów i dzia łal -
no ści Związ ku jest za cho wa nie usta wy o ROD, wła sne -
go, sa mo dziel ne go, nie za leż ne go i de mo kra tycz ne go
Związ ku, ja kim jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, na -
szych tra dy cji, do świad czeń i na sze go do rob ku.

Nie słu żą te mu i w przy szło ści nie bę dą słu żyć wszel kie
po dzia ły we wnętrz ne oraz re for my na rzu ca ne przez wła -
dze pań stwo we. Ogrod nic two dział ko we w obec nym
kształ cie praw nym i funk cjo nal nym jest bar dzo do brze

zor ga ni zo wa nym i funk cjo nu ją cym or ga ni zmem. Zmia ny
w je go funk cjo no wa niu wy ma ga ją do głęb nej zna jo mo ści
te go or ga ni zmu i po win ny po stę po wać w ra mach Związ -
ku oraz po win ny być wy kształ ca ne przez śro do wi sko
dział kow ców.

Dla te go Zjazd uzna je za naj waż niej sze współ cze śnie za -
da nie, gwa ran tu ją ce dal sze ist nie nie, a na wet roz wój ogro -
dów ro dzin nych, za cho wa nie usta wy o ROD, Związ ku 
i je go struk tur oraz jed no ści dział kow ców.

Na sza si ła tkwi w tra dy cji, doj rza ło ści spo łecz nej i jed -
no ści śro do wi ska dział kow ców.

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD stwier dza, że na
prze strze ni ostat niej ka den cji znacz nie na si li ły się dzia ła -
nia zmie rza ją ce do zbu rze nia obec ne go sys te mu funk cjo -
no wa nia ogrod nic twa dział ko we go. Dzia ła nia te nie-
przy pad ko wo ma ją za cel uchy le nie usta wy o ROD oraz
zmar gi na li zo wa nie Związ ku, czy li usu nię cie dwóch za -
sad ni czych fi la rów, sta no wią cych pod sta wę dla sku tecz ne -
go ustro ju dzia ła nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Dzię ki usta wie i PZD nie mal mi lion pol skich ro dzin ko -
rzy sta z bli sko pię ciu ty się cy ogro dów. Świad czy to naj le -
piej o efek tyw no ści ist nie ją ce go sys te mu, któ ry od po nad
dwu dzie stu lat sku tecz nie za bez pie cza pol skie ogro dy
przed ko lej ny mi pró ba mi przej mo wa nia grun tów za ję tych
przez dział kow ców. 

Z te go wzglę du usta wa i Zwią zek są wciąż po strze ga ne
przez nie któ re śro do wi ska ja ko prze szko da w swo bod nym
prze ję ciu pra wie 44 tys. ha zie mi. Dla te go od po nad 20 lat
trwa nie ustan na wal ka Związ ku o za cho wa nie ogro dów 
i praw dział kow ców za pi sa nych w usta wie. W tym cza sie

zma ga no się z wie lo ma ata ka mi, zmie rza ją cy mi do wy ru -
go wa nia z zaj mo wa nych te re nów eme ry tów, ren ci stów,
bez ro bot nych i mło dych ro dzin na do rob ku, czy li dział -
kow ców. 

W trak cie mi ja ją cej ka den cji ta kich prób by ło wie le.
Zbyt czę sto sta ra no się zdys kre dy to wać Zwią zek i usta -
wę. Po raz ko lej ny dział kow cy mu sie li zwal czać zwod ni -
czy pro jekt usta wy zło żo ny przez po słów PiS, któ rzy
znów wa bi li fik cyj nym uwłasz cze niem za ce nę uchy le nia
usta wy o ROD, li kwi da cji PZD i na cjo na li za cji wspól ne -
go ma jąt ku dział kow ców. Śro do wi sko dział ko we po now -
nie od rzu ci ło tę cy nicz ną pro po zy cję, któ ra pod po zo rem
uwłasz cze nia zmie rza ła w isto cie do wy własz cze nia dział -
kow ców i uwol nie nia ty się cy hek ta rów zie mi w mia stach.
Dział kow cy nie da li się zwieść tym obiet ni com i jed no -
znacz nie opo wie dzie li się za nie na ru szal no ścią usta wy 
o ROD, ist nie niem ogro dów oraz po trze bą dzia ła nia 
i umac nia nia zin te gro wa ne go sa mo rzą du dział kow ców 
– PZD. Po twier dził to I Kon gres PZD, któ ry wy raź nie sta -

X. STANOWISKA ZJAZDU

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 ro ku
w spra wie obec nej sy tu acji Związ ku i ro dzin nych ogro dów dział ko wych
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nął w obro nie tych za sad ni czych war to ści dla pol skie go
ru chu ogrod nic twa dział ko we go i do bit nie sprze ci wił się
wszel kim ini cja ty wom zmie rza ją cym do zmia ny za sad
funk cjo no wa nia ogro dów za pi sa nych w usta wie o ROD.
Za ma ni fe sto wa na pod czas I Kon gre su ogrom na de ter mi -
na cja i in te gra cja śro do wi ska dział ko we go w ra mach wła -
sne go Związ ku, oka za ły się na ty le prze ko nu ją ce, że już
dwa dni po ob ra dach Kon gre su pro jekt PiS zo stał 
w pierw szym czy ta niu od rzu co ny przez Sejm. 

Zjazd stwier dza, że ak tu al ną sy tu ację dział kow ców i ich
Związ ku de ter mi nu ją bez pre ce den so we wy da rze nia ostat -
nich dwóch lat. W tym okre sie za prze sta no fron tal nych 
i bez po śred nich ata ków na pra wa dział kow ców, a roz po -
czę ły się in ne pró by ich za ne go wa nia. Spro wa dza ją się
one do nie po ko ją cych dzia łań nie któ rych in sty tu cji pań -
stwo wych, któ re, ko rzy sta jąc ze swo ich kom pe ten cji, wy -
raź nie dą żą do pod wa że nia usta wy o ROD – z po-
mi nię ciem wła ści wej dro gi par la men tar nej. 

W ten spo sób po stą pił Rzecz nik Praw Oby wa tel skich,
któ ry we zwał pu blicz nie Mi ni stra In fra struk tu ry do opra -
co wa nia zmia ny usta wy z uwa gi na rze ko my brak nad zo -
ru nad Związ kiem, choć wy ni ka on z usta wy – Pra wo 
o sto wa rzy sze niach. Rzecz nik nie za uwa żył, że do nie -
daw na nad zór był za pi sa ny – z ini cja ty wy PZD – w usta -
wie o ROD, ale zo stał uchy lo ny bez kon sul ta cji ze
Związ kiem. Brak ten zo stał wy ko rzy sta ny do żą da nia
zmia ny do brej usta wy oraz przed sta wie nia PZD ja ko or -
ga ni za cji po za wszel kim nad zo rem. 

W krót kim od stę pie cza su do nie mal iden tycz ne go
wnio sku o po trze bie zmia ny usta wy do szła Naj wyż sza
Izba Kon tro li, któ ra prze pro wa dzi ła kon tro lę gmin w za -
kre sie za pew nia nia wa run ków dla pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia ROD. Prze bieg tej kon tro li wska zał, że by ła ona
fak tycz nie skie ro wa na prze ciw ko PZD i mia ła do star czyć
ar gu men tów za zmia ną usta wy, choć ta ki wnio sek zu peł -
nie nie wy ni kał z fak tów usta lo nych pod czas kon tro li. Ta
nie kon se kwen cja zo sta ła jed no znacz nie wy ka za na przez
Zwią zek i po twier dzo na przez dwie ko mi sje sej mo we,
któ re wy jąt ko wo kry tycz nie od nio sły się do ra por tu NIK
z po wyż szej kon tro li. Jed nak Izba od mó wi ła wy co fa nia
te go ra por tu, któ ry na dal po zo sta je w pu blicz nym obie gu
i słu ży swo imi fał szy wy mi wnio ska mi ja ko ar gu ment
prze ciw ko usta wie gwa ran tu ją cej pra wa dział kow ców.

Po wyż sze nie zro zu mia łe dzia ła nia cen tral nych or ga nów
kon sty tu cyj nych nie od nio sły ocze ki wa ne go skut ku 
i w re zul ta cie ze swo ją zdu mie wa ją cą ini cja ty wą wy stą pił
I Pre zes Są du Naj wyż sze go, któ ry naj pierw za skar żył do
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go sześć prze pi sów usta wy 
o ROD, a na stęp nie – po po nad pół ro ku – za żą dał uchy -
le nia ca łej usta wy. W ten za dzi wia ją cy spo sób po sta no -
wio no za przę gnąć do wal ki z dział kow ca mi au to ry tet
Są du Naj wyż sze go, aby uzy skać od po wied ni wy rok Try -
bu na łu, któ ry w spo sób osta tecz ny i bez pow rot ny ma usu -
nąć prze pi sy sku tecz nie bro nią ce ist nie nia ogro dów i praw
dział kow ców. W ten nie by wa ły i bul wer su ją cy spo sób na -

czel ne or ga ny ochro ny praw nej wy ko rzy stu ją swo je kon -
sty tu cyj ne upraw nie nie do zwal cza nia praw, któ re chro -
nią mi lio ny naj uboż szych oby wa te li. Wszak I Pre zes
za skar żył m.in. pra wa dział kow ców do użyt ko wa nej zie -
mi, od ręb nej wła sno ści ich ma jąt ku, zwol nień po dat ko -
wych, ogra ni cze nia li kwi da cji ogro dów oraz pra wa do
od szko do wań i dzia łek za stęp czych w ra zie ta kich li kwi -
da cji, a tak że ochro nę przed rosz cze nia mi osób trze cich.
In ten cja jest za tem nie zwy kle czy tel na. Cho dzi o de fi ni -
tyw ne usu nię cie tych wszyst kich gwa ran cji praw nych,
któ re od lat krę pu ją nie któ re śro do wi ska w ich za mie rze -
niach wo bec grun tów obec nie za ję tych przez dział kow -
ców. Naj wy raź niej ak tu al ny sys tem usta no wio ny w usta-
wie o ROD jest zbyt sku tecz ny, a sta no wi sko dział kow -
ców i Związ ku na ty le jed no znacz ne, że nie ma żad nych
szans na zmia nę tej usta wy w nor mal nym try bie par la men -
tar nym, wo bec cze go pod ję to in ne me to dy zmie rza ją ce do
osią gnię cia te go ce lu, lecz z po mi nię ciem pro ce dur pod le -
ga ją cych kon tro li spo łecz nej.

W tym kon tek ście Zjazd wy ra ża swo je za nie po ko je nie
wo bec po sta wy władz par la men tar nych w spra wie wnio -
sku I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go. Świad czy o tym sta no -
wi sko Mar szał ka Sej mu, któ ry wpraw dzie uznał ten
wnio sek za za sad ny tyl ko co do czte rech za pi sów usta wy
o ROD, ale do szedł do nie zro zu mia łej kon klu zji, że uchy -
le nie tych czte rech prze pi sów spo wo du je ko niecz ność głę -
bo kiej zmia ny usta wy, a na wet jej uchy le nia i po zo s-
ta wie nie spraw ogro dów i dział kow ców prze pi som ogól -
nym, któ re nie za pew nia ją dział kow com żad nych gwa ran -
cji praw nych. Ta ki wnio sek jest nie spój ny z tre ścią
sta no wi ska, gdyż Mar sza łek nie wy ja śnił, cze mu ewen tu -
al ne uchy le nie czte rech za kwe stio no wa nych prze pi sów
prze kre śli ło by ca łą usta wę, któ ra za pew nia dział kow com
istot ne gwa ran cje praw ne. Ro dzi to przy pusz cze nie, że
Wnio sek I Pre ze sa jest wy ko rzy sty wa ny do zbu rze nia sku -
tecz ne go ustro ju ogrod nic twa dział ko we go.

Jed no cze śnie wła dze Sej mu pod ję ły obu rza ją cą de cy zję
o wy zna cze niu dwóch po słów PiS ja ko re pre zen tan tów
Sej mu przed Try bu na łem Kon sty tu cyj nym. Obroń ca mi
praw dział kow ców ma ją za tem być po sło wie par tii, któ ra
od lat usil nie zwal cza usta wę i żą da ją jej uchy le nia. Dział -
kow cy na próż no ocze ki wa li na obiek tyw ne go przed sta wi -
cie la Sej mu, któ ry za pre zen to wał by ra cje prze ma wia ją ce
na rzecz kon sty tu cyj no ści usta wy o ROD. De le go wa no za
to po sła, któ ry od daw na żą da uchy le nia usta wy o ROD,
li kwi da cji ROD i na cjo na li za cji wspól ne go ma jąt ku dział -
kow ców. Licz ne ape le do Mar szał ka Sej mu o wy zna cze -
nie bar dziej obiek tyw nych po słów są igno ro wa ne. Zjazd
oce nia więc te dzia ła nia ja ko za mie rzo ne, ma ją ce za pew -
nić od po wied ni wy rok Try bu na łu, któ ry stwo rzy pod sta -
wę do ra dy kal nej zmia ny sy tu acji praw nej dział kow ców 
i ogro dów.

Po wyż sze wy da rze nia jed no znacz nie wska zu ją, że po -
dej mo wa ne są dzia ła nia zmie rza ją ce do grun tow nej zmia -
ny usta wy o ROD i zmar gi na li zo wa nia ro li Związ ku, czy li
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usu nię ciu dwóch głów nych prze szkód do swo bod ne go
dys po no wa nia grun ta mi za ję ty mi obec nie przez ogro dy.
Dla te go Zjazd uzna je, że dzia ła nia I Pre ze sa Są du Naj -
wyż sze go oraz po zo sta łych or ga nów zmie rza ją do uni ce -
stwie nia po nad 110-let nie go pol skie go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go.

Po nad to Zjazd oce nia bie żą cą sy tu ację ja ko nie spo ty ka -
ną w do tych cza so wej hi sto rii na sze go ru chu. Pod ję te dzia -
ła nia prze ciw ko usta wie, dział kow com i Związ ko wi wska -
zu ją, że w nie któ rych śro do wi skach po li tycz nych i go spo -
dar czych ist nie je wy jąt ko wo sil ne dą że nie do po zba wie nia
śro do wi ska dział ko we go obec ne go sta tu su praw ne go ce -
lem usu nię cia prze szkód w prze ję ciu grun tów za ję tych
przez pra wie mi lion ro dzin. Lek ce wa żą cy sto su nek in sty -
tu cji pu blicz nych wo bec ty się cy ape li i pro te stów dział -
kow ców świad czy po nad to o nie chę ci pol skich władz do
za an ga żo wa nia się w obro nę słusz nych in te re sów dział -
kow ców. Ja snym jest, że dzia ła nia wy mie rzo ne wo bec
śro do wi ska dział ko we go słu żą rów nież do za kłó ca nia
funk cjo no wa nia ru chu dział ko we go, do de sta bi li za cji
dzia łal no ści or ga ni za cyj nej i sta tu to wej, do wpro wa dze -
nia za mę tu wśród pol skich dział kow ców, do in spi ro wa nia
na ru sza nia prze pi sów w za kre sie bu dow nic twa i za miesz -
ki wa nia na dział kach, a w efek cie – do stwo rze nia ne ga -
tyw nej at mos fe ry wo kół Związ ku, któ ry usi łu je utrzy mać
po rzą dek i pra wo rząd ność w ogro dach. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Zjazd stwier dza, że obec nie
trwa za awan so wa ny pro ces zmie rza ją cy do uni ce stwie nia
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. Zwią zek ja ko
sa mo rząd pol skich dział kow ców mu si na dal po dej mo wać
wszel kie moż li we dzia ła nia w ce lu za po bie że nia ta kie mu
roz wo jo wi wy pad ków. Jed nak na sza or ga ni za cja nie mo -
że i nie bę dzie od po wia dać za obec ną i przy szłą sy tu ację
pra wie mi lio na ro dzin wy wo ła ną pod ję ty mi dzia ła nia mi
wy mie rzo ny mi w fun da men tal ne pra wa dział kow ców,
któ re są za pi sa ne w usta wie o ROD. Ani Zwią zek, ani je -
go człon ko wie ni gdy nie da li naj mniej sze go po wo du, aby
or ga ny pu blicz ne i in ne śro do wi ska po li tycz ne z tak nie -
spo ty ka ną za cie kło ścią ata ko wa ły śro do wi sko dział ko we.
Trud no po jąć ta ką po sta wę, zwłasz cza w ob li czu za ła mu -
ją cej się sy tu acji go spo dar czej, któ ra wręcz wska zu je, że
ogro dy bę dą co raz bar dziej po trzeb ne ja ko po moc so cjal -
na dla wie lu ro dzin i spo łecz no ści lo kal nych, wo bec cze -
go nasz ruch za słu gu je na po moc ze stro ny or ga nów
pu blicz nych, a nie dzia ła nia zmie rza ją ce do znisz cze nia

te go, co przez po nad 110 lat do brze słu ży naj uboż szym
człon kom na sze go spo łe czeń stwa. Zjazd za tem prze strze -
ga, że je że li pod ję te dzia ła nia od nio są swój za mie rzo ny
sku tek i doj dzie do za ła ma nia ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce, to peł na od po wie dzial ność spad nie na te
or ga ny pu blicz ne i śro do wi ska po li tycz ne, któ re za tym
sto ją, a wte dy spo łe czeń stwo wy sta wi kon kret nym oso -
bom ra chu nek za znisz cze nie ty się cy hek ta rów te re nów
zie lo nych i za prze pasz cze nie ogrom ne go do rob ku kil ku
po ko leń pol skich dział kow ców. 

W tej sy tu acji Zjazd uzna je, że ko niecz na jest dal sza in -
te gra cja na sze go śro do wi ska i jed ność wo kół naj waż niej -
szych war to ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Dział-
kow cy i struk tu ry Związ ku po win ni w dal szym cią gu ak -
tyw nie wal czyć i pro te sto wać prze ciw ko dzia ła niom ukie -
run ko wa nym na li kwi da cję za sad ni czych praw, dzię ki
któ rym w Pol sce wciąż ist nie je pra wie pięć ty się cy ogro -
dów. Zjazd z ca łą mo cą pod kre śla, że obec nie je dy ną al -
ter na ty wą za rów no dla dział kow ców, ogro dów, jak 
i Związ ku po zo sta je usta wa o ROD w obec nym kształ cie.
Mu si my mieć peł ną świa do mość, że tyl ko za pi sy usta wy
oraz jed ność na szej or ga ni za cji po zwo lą nam sku tecz nie
wal czyć i za cho wać po nad stu let ni do ro bek pol skie go ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go. Nie mo że my po zwo lić,
aby lu kra tyw ne in te re sy nie wiel kich śro do wisk mia ły de -
cy do wać o lo sie mi lio na ro dzin two rzą cych ogrom ny i za -
słu żo ny ruch spo łecz ny, któ ry stwo rzył ty sią ce pięk nych
ogro dów słu żą cych nie tyl ko dział kow com, ale ca łym spo -
łecz no ściom lo kal nym. Nie po zwól my za prze pa ścić na -
szych po nad cza so wych war to ści i tra dy cji, któ re sta wia ją
czło wie ka i na tu rę po nad wszyst ko, któ re mie rzą war tość
czło wie ka nie po za sob no ści port fe la, ale po je go sto sun -
ku do śro do wi ska i spo łecz no ści. Dla nas zie mia nie jest
ko lej nym do brem kon sump cyj nym, ale da rem, któ ry ma
słu żyć wła śnie czło wie ko wi, a nie bez dusz ne mu ka pi ta -
ło wi.

Dla te go IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD wzy wa
wszyst kich pol skich dział kow ców i każ dy or gan Związ ku
o włą cze nie się w słusz ną wal kę o na sze pra wa i przy -
szłość ogrod nic twa dział ko we go. Walcz my o nie na ru szal -
ność za pi sów usta wy o ROD, któ ra sta no wi głów ną
gwa ran cję dal sze go roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych w Pol sce. Walcz my o ist nie nie ogro dów dla dział -
kow ców, ich ro dzin, spo łecz no ści lo kal nych i przy szłych
po ko leń. 

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak
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Ogrod nic two dział ko we jest ob sza rem ży cia spo łecz ne -
go, w któ rym funk cjo nu je prze szło mi lion pol skich ro dzin.
Prze ja wem zna cze nia, ja kie ma ono dla pol skie go spo łe -
czeń stwa, jest fakt, iż po świę co no mu od ręb ną usta wę –
usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Ska la ogrod nic twa dział ko we go oraz je go wpły -
wu na ży cie ol brzy miej rze szy oby wa te li spo wo do wa ły,
iż usta wo daw ca zde cy do wał rów nież o po wo ła niu do ży -
cia ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców – Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. 

Przy ję ta w Pol sce for ma ogól no kra jo we go zrze sze nia
użyt kow ni ków dzia łek z ogro dów funk cjo nu ją cych 
w opar ciu o od ręb ną usta wę jest roz wią za niem ty po wym.
Ana lo gicz ne za sto so wa no w in nych kra jach eu ro pej skich,
ta kich jak Wiel ka Bry ta nia, Au stria czy Niem cy. Co istot -
ne od po wia da ono rów nież pol skiej tra dy cji. W 1939 r.,
pra ce Sej mu nad usta wą do ty czą cą ogro dów dział ko wych
prze rwał wy buch II Woj ny Świa to wej. Po wró co no do niej
po woj nie, jed nak z uwa gi na uwa run ko wa nia po li tycz ne,
wpro wa dzo ny nią sa mo rząd dział kow ców, miał cha rak ter
ułom ny. Do pie ro „od wilż” zwią za na z po wo ła niem So li -
dar no ści po zwo li ła dział kow com na uzy ska nie cał ko wi tej
nie za leż no ści. Po wo ła ny wów czas Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców – ogól no pol ska, sa mo rząd na i sa mo dziel na or ga -
ni za cja spo łecz na – od sa me go po cząt ku był zrze sze niem,
w któ rym wszel kie de cy zje po dej mo wa li wy łącz nie dział -
kow cy.

Hi sto ria pol skich ogro dów dział ko wych wska zu je, iż
po sia da nie przez śro do wi sko dział kow ców nie za leż ne go,
ogól no pol skie go sa mo rzą du jest naj lep szym roz wią za -
niem. Do wo dzi te go spek ta ku lar ny roz wój ogro dów ja ki
na stą pił po po wo ła niu do ży cia PZD.W nie speł na 10 lat
od po wo ła nia do ży cia w 1981 r. Zwią zek za ło żył no we
ogro dy, w któ rych dział ki otrzy ma ło po nad 360 000 ro -
dzin. Po twier dza to rów nież ostat nie 20 lat, pod czas któ -
rych Zwią zek sku tecz nie obro nił dział kow ców przed
re gu lar nie po dej mo wa ny mi pró ba mi ogra ni cza nia ich
praw, czy wręcz cał ko wi tej li kwi da cji ogro dów w Pol sce. 

Za kła da nie ROD i obro na usta wo wych za pi sów gwa -
ran tu ją cych mi lio no wi ro dzin do stęp do ta niej for my wy -
po czyn ku i moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych
na wła sne po trze by, to nie je dy ne suk ce sy na sze go sa mo -
rzą du. Zwią zek pro wa dzi ak tyw ną dzia łal ność oświa to -
wą, krze wiąc wie dzę ogrod ni czą i eko lo gicz ną. Ogro dy
zor ga ni zo wa ne w PZD peł nią istot ną funk cję spo łecz ną 
i so cjal ną w śro do wi skach lo kal nych, a ROD ja ko en kla -
wy zie le ni, sta no wią nie rzad ko ostat nie ak tyw nie bio lo -
gicz nie te re ny w mia stach. Nie ba ga tel ne zna cze nie ma
rów nież funk cja or ga ni za cyj na PZD. Za go spo da ro wy wa -
nie i mo der ni za cja ogro dów pro wa dzo na w ra mach wspól -

not ogro do wych przy wspar ciu fa cho wym i fi nan so wym
ze stro ny jed no stek okrę go wych i kra jo wej jest pro ce sem
znacz nie bar dziej wy daj nym i efek tyw nym.

Jed nak naj waż niej szym za da niem sto ją cym obec nie
prze Związ kiem jest obro na ogro dów i praw je go człon -
ków. Do świad cze nia mi nio nych lat są naj lep szym do wo -
dem, że nie za leż nie od za pi sów w usta wie, po ten cjał
or ga ni za cji sku pia ją cej mi lion ro dzin jest wa run kiem ko -
niecz nym, aby dział kow cy by li trak to wa ni pod mio to wo.
Licz ne pró by ogra ni cze nia praw dział kow ców po przez
zmia nę usta wy zo sta ły za sto po wa ne dzię ki mo bi li za cji ca -
łej spo łecz no ści na sze go śro do wi ska. 620 000 pod pi sów
pod ha słem za cho wa nia usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych, ty sią ce zbio ro wych li stów i pe ty cji prze ciw -
ko jej za skar że niu do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, są nie -
wąt pli wie do wo dem, iż Zwią zek po tra fi do trzeć do swych
człon ków i zmo bi li zo wać ich do wal ki o swe pra wa. In ną
for mą obro ny praw dział kow ców są li czo ne w ty sią cach
pro ce sy i po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne, w któ rych PZD
re pre zen tu je dział kow ców z ogro dów ob ję tych rosz cze -
nia mi, czy pró ba mi fi zycz nej li kwi da cji. Sku tecz no ści
Związ ku do wo dzą rów nież dzia ła nia skie ro wa ne na re gu -
la cję sta nu praw ne go te re nów ROD, któ re za owo co wa ły
prze ję ciem prze szło 27 000 ha w użyt ko wa nie wie czy ste
oraz ujaw nie niem praw dział kow ców w księ gach wie czy -
stych. Osob ną kwe stią są suk ce sy w eg ze kwo wa niu praw
dział kow ców z ogro dów ob ję tych pro ce du rą li kwi da cyj ną.
Po mi mo uchy la nia się przez in we sto rów od re ali za cji obo -
wiąz ków wy pła ty od szko do wań i za pew nie nia dzia łek za -
mien nych, dzię ki sta ra niom i kon se kwen cji w dzia ła niu
PZD, prak tycz nie w każ dym przy pad ku ro dzi ny od da ją ce
dział ki, uzy sku ją od szko do wa nia za zlo ka li zo wa ny na
nich ma ją tek oraz moż li wość prze nie sie nia się na in ną
dział kę. 

Z po wyż szych wzglę dów IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier dza, że za cho wa -
nie ogól no pol skie go sa mo rzą du, re pre zen tu ją ce go in te re -
sy wszyst kich użyt kow ni ków dzia łek w ROD, jest
wa run kiem ko niecz nym dla dal sze go ist nie nia i roz wo ju
ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce. Nie zwy kle
istot na spo łecz nie funk cja, ja ką ma do speł nie nia ruch
ogrod nic twa dział ko we go oraz wy zwa nia sto ją ce przed
ni mi obec nie, wy ma ga ją po sia da nia przez śro do wi sko
dział kow ców sil nej re pre zen ta cji. W świe cie, w któ rym
wszy scy dą żą do in te gra cji, dział kow cy nie mo gą po stę po -
wać ina czej. Sku pie nie wo kół na szych idei mi lio na pol -
skich ro dzin po zwa la nam być pod mio tem ży cia
spo łecz ne go, je go ak tyw nym uczest ni kiem, part ne rem dla
władz lo kal nych i pań stwo wych, któ re go sta no wi sko jest
bra ne pod uwa gę. Mó wiąc jed nym gło sem je ste śmy sły -

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 r.
w spra wie ro li i zna cze nia PZD w obro nie ogro dów i praw dział kow ców
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szal ni. Roz pro sze ni bę dzie my zbyt sła bi by sku tecz nie
upo mnieć się o po sza no wa nie na szych praw. Po sia da nie
wła sne go, ogól no pol skie go sa mo rzą du, o któ ry przez
dzie się cio le cia za bie ga li na si po przed ni cy, jest nie wąt pli -
wie jed nym z naj więk szych suk ce sów pol skich dział kow -
ców. Z pa mię ci o nich, oraz z my ślą o przy szłych po-

ko le niach, mu si my uczy nić wszyst ko, by za cho wać na szą
sa mo dziel ność i jed ność. Bez Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców za cho wa nie praw na szych ro dzin i ist nie nie ogro -
dów bę dzie nie chyb nie znacz nie trud niej sze, a wręcz
nie moż li we. 

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 r.
w spra wie przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych w Pol sce

Ro dzin ne ogro dy dział ko we zor ga ni zo wa ne w Pol skim
Związ ku Dział kow ców są kon ty nu ato ra mi pra wie 200-let -
niej tra dy cji eu ro pej skich ogro dów dział ko wych, roz wi -
ja nej w Pol sce od prze szło 110 lat. Od sa me go po cząt ku
ogro dy peł ni ły nie zmier nie istot ną funk cje spo łecz ną. Po -
pu lar ność zdo by ły ja ko efek tyw ny me cha nizm wspar cia
osób uboż szych, z cza sem na zna cze niu zy ska ły też ich
funk cje eko lo gicz ne, re kre acyj ne i urba ni stycz ne. 

Bli sko 200 lat nie prze rwa ne go funk cjo no wa nia w ca łej
Eu ro pie do wo dzi, że idea ogro dów dział ko wych ma cha -
rak ter uni wer sal ny. Za po trze bo wa nie na kon takt z na tu rą
oraz ak tyw ną re kre ację wy stę pu je bo wiem we wszyst kich
spo łe czeń stwach zur ba ni zo wa nych. Świad czy o tym fakt,
iż naj więk szy roz wój ogrod nic twa dział ko we go był sko -
re lo wa ny ze wzro stem lud no ści w mia stach. Tak sa mo 
by ło w Pol sce, gdzie mi gra cja do miast za owo co wa ła 
w 2 po ło wie XX wie ku wzro stem za po trze bo wa nia na
dział ki, bę dą ce źró dłem wła snych wa rzyw i owo ców, oraz
miej scem re kre acji i wy po czyn ku. 

Nie ste ty, prze mia ny ja kie na stą pi ły po 1989 r. spo wo -
do wa ły, iż znacz na część śro do wisk po li tycz nych i go spo -
dar czych po strze ga ła ogro dy wy łącz nie po przez pry zmat
ich te re nów. Za owo co wa ło to sze re giem prób pod wa ża -
nia za sad no ści ist nie nia ogro dów, w tym po przez kwe stio -
no wa nie ich usta wo wej ochro ny. Dą żąc do przej mo wa nia
grun tów użyt ko wa nych przez dział kow ców, nisz czy się
wi ze ru nek ogro dów, dział kow ców i ich or ga ni za cji. 

W tej sy tu acji nie zmier nie istot ne sta je się udzie le nie
przez spo łecz ność dział kow ców od po wie dzi na py ta nie 
o przy szłość ogro dów. Do ty czy to za rów no ich ro li, jak 
i mo de lu funk cjo no wa nia or ga ni za cyj ne go. 

Zda niem IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD, do -
tych cza so we do świad cze nia, za rów no w Pol sce, jak 
i w Eu ro pie, wska zu ją jed no znacz nie na po trze bę za cho -
wa nia ogro dów dział ko wych. Wbrew nie któ rym po glą -
dom, zmia ny spo łecz ne i go spo dar cze ostat nich lat 
w ża den spo sób nie uza sad nia ją twier dze nia o wy czer pa -
niu się for mu ły ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Wręcz prze ciw nie, two rzą na nie więk sze za po trze bo wa -
nie. Kry zys, któ ry roz prze strze nia się od kil ku lat w Eu ro -
pie spra wia, iż zna cze nia na bie ra funk cja so cjal na dzia łek.
Moż li wość wspar cia bu dże tów do mo wych ta ni mi owo ca -
mi i wa rzy wa mi z wła snych upraw ma istot ne zna cze ni
dla co raz więk szej gru py ubo że ją ce go spo łe czeń stwa. 
Z te go sa me go wzglę du co raz po pu lar niej sze sta je się wy -
ko rzy sty wa nie dział ki ja ko al ter na ty wy dla wcza sów, na
któ re stać co raz mniej szą część Po la ków.

Nie za leż nie od obec nych prze sła nek, po trze ba za cho wa -
nia ogro dów dział ko wych wy ni ka rów nież z ich istot nej
funk cji spo łecz nej i urba ni stycz nej. W sil nie zur ba ni zo wa -
nym spo łe czeń stwie wy stę pu je oczy wi sty de fi cyt kon tak tu
z przy ro dą. Ano ni mo wość miesz kań ców w mia stach skut -
ku je co raz więk szym po czu ciem wy alie no wa nia i utra tą
wię zi spo łecz nych. Wresz cie po trze bę za cho wa nia te re nów
zie lo nych w aglo me ra cjach wy mu sza wręcz sa ma na tu ra.
Przy kła dem są cho ciaż by licz ne po wo dzie i lo kal ne pod to -
pie nia, spo wo do wa ne bra kiem te re nów mo gą cych ab sor -
bo wać nad miar wo dy w za be to no wa nych mia stach. Na
wszyst kie te bo lącz ki od po wie dzią są wła śnie ogro dy dział -
ko we. Te re ny zie le ni pu blicz nej, słu żą ce nie tyl ko dział -
kow com, ale ca łym spo łecz no ściom lo kal nym, któ rych
utrzy ma nie nie ob cią ża bu dże tów pu blicz nych. 

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 
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Oczy wi ście, aby w peł ni wy ko rzy stać po ten cjał ogro -
dów dział ko wych, po trzeb ne są ich dal sze zmia ny. Ogro -
dy, dział kow cy i Zwią zek mu szą w jesz cze więk szym
stop niu od po wie dzieć na spo łecz ne po trze by, któ re mo gą
za spo ka jać. Ko niecz ne jest dal sze otwar cie na no we gru -
py – zwłasz cza mło de ro dzi ny. Dział ka do sko na le słu ży
umac nia niu wię zi ro dzin nych i bu do wa niu pra wi dło wych
re la cji mię dzy po ko le nio wych. Nie zbęd ne jest po sze rza -
nie współ pra cy ze spo łecz no ścią lo kal ną. Do ty czy to
władz sa mo rzą do wych, ośrod ków edu ka cyj nych oraz or -
ga ni za cji po za rzą do wych, ale i ogó łu miesz kań ców. Ogro -
dy otwar te, słu żą ce ja ko swo iste par ki, są naj lep szym
spo so bem na po zy ska nie sze ro kie go po par cia dla ich
obro ny. Rów nie waż ne jest pod nie sie nie ich es te ty ki. Za -
dba ne i wy po sa żo ne w do brą in fra struk tu rę sta ną się jesz -
cze bar dziej atrak cyj nym są siedz twem, a co za tym idzie,
du żo ła twiej bę dzie ich obro nić przed li kwi da cja mi. 

Moż li wość prze pro wa dze nia tych zmian, nie za le ży jed -
nak wy łącz nie od dział kow ców. Istot ne bę dzie otocz nie, 
w ja kim przyj dzie nam funk cjo no wać. Pró by pod wa ża nia
na szych praw i li kwi da cji ogro dów skut ku ją tym, że za -
miast na roz wo ju, je ste śmy zmu sze ni sku pić się na obro -
nie. Za miast pla no wać dłu go fa lo wo, mu si my my śleć 
o dniu dzi siej szym. Przy szłość ogro dów dział ko wych 
w Pol sce po win na być bu do wa na na trwa łych fun da men -
tach. Za ta ko we uwa ża my usta wo wą ochro nę ogro dów 
i praw dział kow ców oraz sil ny ogól no pol ski sa mo rząd,
bę dą cy w sta nie sku tecz nie upo mnieć się o po sza no wa nie
praw swych człon ków. Ta kie fun da men ty two rzy wła śnie

usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Dla te go też,
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD stwier dza, że wa run -
kiem ko niecz nym dla dal sze go roz wo ju ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, jest za cho wa nie roz wią zań praw -
nych prze wi dzia nych w usta wie o ROD.

Nie za leż nie od te go, od po wia da jąc na py ta nie o przy -
szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce, trze ba jed no znacz -
nie stwier dzić, iż ist nie je sze reg czyn ni ków wska zu ją cych
na oczy wi stą per spek ty wę ich roz wo ju. Na pierw szym
miej scu jest ro sną ce za po trze bo wa nie na dział ki, wi docz -
ne nie tyl ko w Pol sce ale i An glii, Niem czech, Fran cji, 
a wręcz w ca łej Unii Eu ro pej skiej.  Ko lej ny mi, na ra sta ją -
cy w Eu ro pie i świe cie kry zys go spo dar czy, któ re go skut -
ki do ty ka ją co raz szer sze gru py spo łecz ne w Pol sce oraz
sy tu acja de mo gra ficz na – zja wi sko sta rze nia się spo łe -
czeń stwa, któ re zgod nie z wszel ki mi pro gno za mi, ma się
jesz cze na si lać. O sta łym za po trze bo wa niu na dział ki 
w ogro dach świad czy rów nież obec ny prze krój spo łecz no -
ści dział kow ców, wśród któ rych naj więk szą gru pą, obok
eme ry tów, ren ci stów oraz bez ro bot nych, są mło de mał -
żeń stwa na do rob ku. 

Stąd od po wiedź na py ta nie o przy szłość ogro dów jest
tyl ko jed na. Ogro dy bę dą po trzeb ne ko lej nym po ko le niom
ro dzin dział ko wych i ca łe mu spo łe czeń stwu i mu szą być
za cho wa ne. Nie za leż nie od dą żeń nie któ rych śro do wisk
go spo dar czych i re pre zen tu ją cych ich in te re sy po li ty ków,
ogro dy dział ko we bę dą się roz wi ja ły, gdyż o tym bę dzie
de cy do wa ło spo łe czeń stwo, a tak że ruch dział kow ców,
zor ga ni zo wa ny w Pol skim Związ ku Dział kow ców.  

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 
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STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 ro ku
w spra wie zna cze nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych dla ist nie nia i przy szło ści ROD

Uchwa lo na 8 lip ca 2005 r. usta wa o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych od sa me go po cząt ku cie szy ła się ol -
brzy mim uzna niem i po par ciem w śro do wi sku dział-
kow ców. W po wszech nym od czu ciu za war te w niej roz -
wią za nia, łą czą ce tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go z po -
trze bą od po wie dze nia na wy zwa nia sto ją ce przed
ogro da mi, spraw dzi ły się w prak ty ce i do brze słu żą ogro -

dom oraz dział kow com. Bez pre ce den so wym wy ra zem ak -
cep ta cji dla te go ak tu by ło 620 ty się cy pod pi sów, ja kie
dział kow cy zło ży li na li stach w obro nie usta wy oraz kil -
ka ty się cy in dy wi du al nych i zbio ro wych pi sem nych wy -
stą pień, skie ro wa nych w ostat nim cza sie z ogro dów, 
a po świę co nych po trze bie za cho wa nia usta wy w nie zmie -
nio nym kształ cie. 
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Ta de ter mi na cja w wal ce o usta wę nie po win na dzi wić
ni ko go, kto zna hi sto rię ru chu ogrod nic twa dział ko we go w
Pol sce oraz ak tu al ną sy tu ację ogro dów. Usta wa re gu lu ją -
ca funk cjo no wa nie ogro dów oraz po wo łu ją ca ogól no pol -
ski sa mo rząd, by ła ce lem dzia ła nia śro do wi ska dział-
kow ców jesz cze w okre sie przed wo jen nym. Pra ce Sej mu
w tym za kre sie prze rwał wy buch II Woj ny Świa to wej.
Nie ste ty, sy tu acja po li tycz na w okre sie po wo jen nym spo -
wo do wa ła, iż przy ję te wów czas roz wią za nia pod po rząd-
ko wa ły ruch ogrod nic twa dział ko we go związ kom za wo -
do wym. Dla te go hi sto ria ogro dów w okre sie PRL to hi -
sto ria stop nio we go po więk sza nia za kre su au to no mii
ru chu, aż do cał ko wi te go usa mo dziel nie nia. Na stą pi ło to
w 1981 r. Przy ję ta na fa li zmian zwią za nych z okre sem
pierw szej So li dar no ści, usta wa z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych, po wo ła ła do ży cia sa -
mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cję spo łecz ną - Pol ski
Zwią zek Dział kow ców - zrze sza ją cą wszyst kie ogro dy
dział ko we funk cjo nu ją ce do tych czas pod ku ra te lą związ -
ków za wo do wych. Tym sa mym pol ski ruch ogrod nic twa
dział ko we go, tak jak w in nych kra jach Eu ro py, uzy skał
nie za leż ne go re pre zen tan ta w po sta ci ogól no pol skie go sa -
mo rzą du dział kow ców. Efek tem był nie spo ty ka ny wcze -
śniej roz wój ogro dów w Pol sce. Licz ba dzia łek, w prze -
cią gu nie speł na 10 lat, zwięk szy ła się do 1 000 000, co
sta no wi ło wzrost o po nad 50%.

Prze mia ny, ja kie na stą pi ły w Pol sce po 1989r., spra wi -
ły, iż przed ogro da mi dział ko wy mi sta nę ły no we wy zwa -
nia. Spo wo do wa ły one ko niecz ność zmia ny roz wią zań
praw nych re gu lu ją cych sy tu ację ogro dów i dział kow ców.
Świa do mość te go sta nu rze czy spra wi ła, iż w 2005 r. sa -
mo rząd dział kow ców ak tyw nie włą czył się w pra ce nad
pro jek tem no wej usta wy. Sze ro kie kon sul ta cje prze pro -
wa dzo ne w ogro dach dział ko wych za owo co wa ły po par -
ciem spo łecz nym, wy ra żo nym w for mie prze szło 235 000
pod pi sów dział kow ców pod pro jek tem, któ ry tra fił do Sej -
mu. Do wo dzi ło to zgod no ści za pro po no wa nych roz wią -
zań z po trze ba mi i ocze ki wa nia mi dział kow ców. Przy ję ta
w dniu 8 lip ca 2005 r. usta wa o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych za wie ra sze reg roz wią zań praw nych, któ re
ma ją fun da men tal ne zna cze nie dla ist nie nia ogro dów
dział ko wych oraz za bez pie cze nia praw dział kow ców. Naj -
waż niej sze z nich to: obo wią zek uwzględ nia nia ist nie nia
ogro dów w pla no wa niu roz wo ju miast oraz ich ochro na
przed li kwi da cją; gwa ran cje po sza no wa nia praw ma jąt ko -
wych dział kow ców, jak wła sność na nie sień oraz pra wo do

dział ki za mien nej w przy pad ku li kwi da cji ogro du; nada -
nie ogro dom sta tu su urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, 
w któ rych ko rzy sta nie z dzia łek jest nie od płat ne i zwol -
nio ne z po dat ków; czy wresz cie pra wo do po sia da nia
ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców.

Nie ste ty, no wo przy ję ta usta wa od sa me go po cząt ku by -
ła rów nież ata ko wa na. Za pi sy chro nią ce ogro dy przed li -
kwi da cja mi na ce le ko mer cyj ne oraz utrzy mu ją ce ist nie nie
ogól no pol skie go sa mo rzą du dział kow ców, po tra fią ce go
upo mnieć się o re spek to wa nie praw swych człon ków, go -
dzi ły w in te re sy wpły wo wych śro do wisk go spo dar czych,
za in te re so wa nych prze ję ciem te re nów ROD. Stąd licz ne
pró by wy eli mi no wa nia usta wy lub ogra ni cze nia praw
dział kow ców. Ostat nią z nich by ło za skar że nie ca łej usta -
wy o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Wnio sek 
I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, igno ru ją cy po nad 620 000
pod pi sów, któ re dział kow cy zło ży li na li stach w obro nie
usta wy oraz ty sią ce wy stą pień i ape li zbio ro wych, nie spo -
sób oce nić ina czej, niż ja ko prze jaw lek ce wa że nia idei
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Wy raź ne za kwe stio no wa -
nie za pi sów za bez pie cza ją cych ogro dy przed ma so wą li -
kwi da cją, da ją cych re al ne pra wa dział kow com oraz
umoż li wia ją cych im zrze sze nie w sil nym, ogól no pol skim
sa mo rzą dzie, wska zu je jed no znacz nie na fak tycz ny cel tej
ini cja tyw – osła bie nie po zy cji praw nej dział kow ców 
i ogro dów.

Dla te go też, IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD sta now -
czo stwier dza, iż wal ka o za cho wa nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych jest obo wiąz kiem każ de go
dział kow ca. Mi nio ne la ta jed no znacz nie do wio dły, iż
ogro dy w Pol sce po trze bu ją sil nej ochro ny praw nej, za -
rów no w po sta ci usta wo wej, jak i in sty tu cjo nal nej. Usta -
wa gwa ran tu ją ca sta bil ną po zy cję praw ną dział kow ców
oraz ogól no pol ski sa mo rząd, sku tecz nie eg ze kwu ją cy po -
sza no wa nie praw swych człon ków, są wa run ka mi ko -
niecz ny mi dla za cho wa nia ogro dów w kra jo bra zie pol s-
kich miast. Bez nich pra wa mi lio na pol skich ro dzin ko -
rzy sta ją cych z dzia łek nie chyb nie bę dą mu sia ły ustą pić
przed in te re sa mi go spo dar czy mi, z któ rych po żyt ki czer -
pać bę dą nie licz ni. Z te go wzglę du mu si my uczy nić
wszyst ko, aby obro nić usta wę o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Bez niej do ro bek kil ku po ko leń pol skich
dział kow ców i po nad 100-lat tra dy cji ru chu ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce zo sta nie bez pow rot nie utra co ny, 
a więk szość z mi lio na pol skich ro dzin zmu szo na do
opusz cze nia swych dzia łek.

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 
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Kon sty tu cja Rze czy po spo li tej Pol skiej w art. 74 ust. 4
na kła da na wła dze pu blicz ne obo wią zek wspie ra nia dzia -
ła nia oby wa te li na rzecz ochro ny i po pra wy sta nu śro do -
wi ska. Rów no cze śnie do ran gi za sa dy kon sty tu cyj nej (art.
5) pod no si za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju i okre śla
ochro nę śro do wi ska, ja ko jed ną z pod sta wo wych funk cji
pań stwa. Obo wią zek dba nia o śro do wi sko na tu ral ne,
zwięk sza nia te re nów upraw eko lo gicz nych na kła da ją na
sa mo rzą dy te ry to rial ne licz ne prze pi sy pra wa mię dzy na -
ro do we go, któ rych zo bo wią za li śmy się prze strze gać 
w chwi li przy stą pie nia Pol ski do da nej or ga ni za cji mię -
dzy na ro do wej np. po przez pod pi sa nie Kar ty Eko ro zwo ju
Miast Eu ro pej skich czy Agen da’21, któ re skła da ją się na
sys tem eko ro zwo ju da ne go re gio nu. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we w zna czą cy spo sób wpły -
wa ją na roz wój eko sys te mu -są to tzw. zie lo ne płu ca miast,
a dział kow cy, to oby wa te le dzia ła ją cy na rzecz ochro ny
śro do wi ska i po pra wy je go sta nu. Funk cja i ro la ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w mia stach jest o wie le waż -
niej sza z punk tu wi dze nia funk cjo no wa nia mia sta i je go
miesz kań ców, niż ko lej ny za be to no wa ny ka wa łek zie mi
przy no szą cy ko rzy ści wy łącz nie fi nan so we i to wą skiej
gru pie lu dzi. Nie moż na za tem do pu ścić do te go, aby
ogro dy dział ko we znik nę ły z kra jo bra zu ar chi tek to nicz -
ne go miast w Pol sce. By ło by to sprzecz ne z przy wo ła ny -
mi wy żej za sa da mi kon sty tu cyj ny mi, ale przede wszys-
t kim by ło by to ze szko dą dla miesz kań ców miast i osie dli
i dla eko sys te mu tych miast. Sa mo rząd te ry to rial ny,
zwłasz cza na szcze blu lo kal nym, po wi nien w zna czą cy
spo sób przy czy niać się do te go, aby tak się nie sta ło, po -
przez sze ro ko ro zu mia ną współ pra cę z Pol skim Związ -
kiem Dział kow ców w za kre sie funk cjo no wa nia tych że
ogro dów. Na le ży po wziąć wszel kie moż li we kro ki, aby
nie do pu ścić do znik nię cia ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych z miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. Wła dze sa mo rzą du lo kal ne go po win ny czuć
się w obo wiąz ku, aby do ta kiej sy tu acji nie do pu ścić. Nie
moż na kie ro wać się wy łącz nie kry te ria mi na tu ry eko no -
micz nej. Choć nie licz ne, jed nak są przy kła dy poj mo wa nia
przez nie któ re sa mo rzą dy te re nów ROD tyl ko ja ko te re -
nów pod in we sty cje i to ko mer cyj ne.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we ma ją słu żyć przede wszyst -
kich za spo ka ja niu po trzeb wy po czyn ko wych 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.
Trze ba pa mię tać, że oso by użyt ku ją ce dział ki na te re nie
ro dzin nych ogro dów dział ko wych to mło de mał żeń stwa,

czy też oso by star sze, nie zbyt za moż ne, któ re nie mo gą
so bie po zwo lić na in ną for mę wy po czyn ku. To oso by, któ -
re bar dzo czę sto, dzię ki upra wom pro wa dzo nym na dział -
ce mo gą w mia rę god nie żyć. Nie moż na ich te go po z-
ba wić! Nie moż na po zwo lić, aby w nie dłu gim cza sie te re -
ny, na któ rych obec nie znaj du ją się ogro dy za mie ni ły się
w pla ce bu do wy, zo sta ły za be to no wa ne, al bo za mie ni ły
się w slum sy, po nie waż rów nież w in te re sie dzia ła nia sa -
mo rzą du te ry to rial ne go po win no być nie do pusz cze nie do
tak dra stycz nej i nie ko rzyst nej zmia ny w in fra struk tu rze
miast i ich eko sys te mie.

Jed no cze śnie trze ba pod kre ślić, iż Pol ski Zwią zek
Dział kow ców za wsze współ pra co wał z sa mo rzą dem te -
ry to rial nym i ni gdy nie blo ko wał in we sty cji nie zbęd nych
dla roz wo ju miast, gmin i po wia tów, jed nak nie moż na po -
zwo lić, aby ro dzin ne ogro dy dział ko we znik nę ły z kra jo -
bra zu miast i miej sco wo ści w Pol sce. Prio ry te tem dla
po li ty ki pro wa dzo nej przez sa mo rząd te ry to rial ny nie mo -
gą być wy łącz nie aspek ty eko no micz ne, bez uwzględ nia -
nia po trzeb so cjal nych spo łecz no ści lo kal nej, a wła śnie
ta kie po trze by są za spo ka ja ne przez funk cjo nu ją ce ROD.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców ocze ku je na owoc ną
współ pra cę i wspól ne wy pra co wa nie pla nu dzia ła nia, aby
obro nić jak naj więk szą licz bę ogro dów dział ko wych przed
li kwi da cją. Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją
otwar tą na wszel kie go ro dza ju pro po zy cje w tym za kre sie
ze stro ny władz sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

Istot ną kwe stią współ pra cy jest rów nież pro blem zwią -
za ny z re gu la cją praw ną nie ru cho mo ści grun to wych, na
któ rych są zlo ka li zo wa ne ro dzin ne ogro dy dział ko we. 
W tej spra wie, w nie któ rych przy pad kach są wie lo let nie
za nie dba nia i to nie z wi ny Związ ku, dla te go ocze ku je my
ure gu lo wa nia tych spraw re spek tu jąc pra wa ogro dów
dział ko wych wy ni ka ją ce z ustaw o pra cow ni czych ogro -
dach dział ko wych i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest or ga ni za cją po za rzą -
do wą, któ ra ma ce le sta tu to we w wie lu aspek tach wspól -
ne z wła dza mi sa mo rzą du te ry to rial ne go, po nie waż tak że
je go dzia łal ność jest zwią za na z sze ro ko po ję tą po mo cą
świad czo ną na rzecz oby wa te li w za kre sie za spo ka ja niu
ich po trzeb so cjal nych, a sa mo rząd te ry to rial ny wi nien je
wspól nie z Pol skim Związ kiem Dział kow ców re ali zo wać.
Jak sta no wi art. 7 usta wy o ROD, or ga ny sa mo rzą du te ry -
to rial ne go ma ją obo wią zek stwo rzyć wa run ki praw ne,
prze strzen ne i eko no micz ne nie zbęd ne dla pra wi dło we go
roz wo ju ogro dów dział ko wych w Pol sce. Dla te go też 
IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca się do przed -
sta wi cie li wła dzy sa mo rzą do wej o re spek to wa nie tre ści
ni niej sze go ar ty ku łu.

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 r.
w spra wie współ pra cy z sa mo rzą da mi
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we two rzą od wie lu lat kra jo -
braz pol skich miast i miej sco wo ści, moż na po wie dzieć,
że są je go nie od łącz nym ele men tem. Jed nak do pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia po trze bu ją wspar cia ze stro ny sa -
mo rzą du lo kal ne go. Wspar cie to po win no prze ja wiać się
nie tyl ko w for mie nie zbęd ne go mi ni mum, ja kim jest prze -
strze ga nie prze pi sów usta wy o ROD, ale tak że w for mie
ak tyw ne go uczest ni cze nia i prze ja wia nia po mo cy or ga -
nów wła dzy sa mo rzą do wej w aspek cie funk cjo no wa nia
ROD na rzecz spo łecz no ści lo kal nej i na rzecz ca łe go mia -
sta, dziel ni cy, czy też gmi ny i po wia tu. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są wspól nym do brem 
– dział kow ców, miesz kań ców i mia sta. Po nie waż słu żą 
i dział ko wym ro dzi nom i miesz kań com po win ny spo tkać
się ze zde cy do wa nie więk szą po mo cą fi nan so wą ze stro -
ny sa mo rzą du te ry to rial ne go w ce lu no wo cze sne go za go -
spo da ro wa nia, po pra wy ich wi ze run ku i funk cjo no wa nia.

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów uzna je współ pra cę Związ -
ku z sa mo rzą dem lo kal nym na wszyst kich szcze blach, 
a zwłasz cza na szcze blach ROD i Okrę go wych Za rzą dów
za nie zwy kle waż ną i po trzeb ną dla do bre go roz wo ju,
funk cjo no wa nia i za cho wa nia Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. 

W związ ku z tym Zjazd zwra ca się do wszyst kich za rzą -
dów ROD i Okrę go wych Za rzą dów o pro wa dze nie sze ro -
kiej współ pra cy z od po wied ni mi sa mo rzą da mi lo kal ny mi
w spra wach okre ślo nych w ni niej szym sta no wi sku.

Zjazd zwra ca się do wszyst kich za rzą dów ROD i Okrę -
go wych Za rzą dów o pre zen ta cje moż li wo ści współ pra cy
Związ ku z sa mo rzą da mi w spra wach wy ni ka ją cych z tra -
dy cji ogrod nic twa dział ko we go, moż li wo ści roz wo ju
ogro dów dział ko wych, a tak że po trzeb miast. Szcze gól ną
uwa gę Zjazd przy wią zu je do wspól nej dzia łal no ści w za -
kre sie kul tu ry, eko lo gii oraz or ga ni za cji wy po czyn ku
miesz kań com miast, a tak że pro mo wa nia miast, w tym
rów nież ogro dów dział ko wych.

Zjazd uwa ża, że każ da for ma współ pra cy mię dzy
Związ kiem, a sa mo rzą dem jest po trzeb na i za słu gu je na
po par cie i uzna nie. 

Zjazd zwra ca się do wszyst kich sa mo rzą dów z proś bą 
o uwzględ nie nie w swo ich pro gra mach dzia ła nia, tych
waż nych pro ble mów, któ re zo sta ły okre ślo ne w ni niej -
szym sta no wi sku.

Zjazd w imie niu wszyst kich ogro dów i człon ków
Związ ku de kla ru je sze ro kie otwar cie na współ pra cę z sa -
mo rzą da mi lo kal ny mi i miesz kań ca mi miast.

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 r.
w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

Jed ność ru chu ogrod nic twa dział ko we go ozna cza trwa -
łość ist nie nia i roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Wy da rze nia z po nad 110 let niej hi sto rii ru chu ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce po twier dza ją, że gdy dział kow -
cy by li zin te gro wa ni w jed no li tej, nie za leż nej i sa mo-
rząd nej or ga ni za cji sta no wi li si łę na pę dza ją cą roz wój
ogro dów, ale też si łę, któ ra tych ogro dów sku tecz nie bro -
ni ła.

Naj do bit niej o po trze bie in te gra cji wo kół wspól nych ce -
lów świad czą ostat nie la ta, gdy za gro że nia dal sze go ist -
nie nia ogro dów dział ko wych przy bra ły nie spo ty ka ny
do tąd wy miar, na wet wów czas, gdy 620 ty się cy dział kow -

ców zło ży ło pod pi sy na związ ko wych li stach w obro nie
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. W cią gu
ubie głej ka den cji Kra jo wa Ra da dwu krot nie zwo ły wa ła
Kon gres PZD w ce lu za ję cia sta no wi ska wo bec za gro żeń
dal sze go ist nie nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go. I Kon -
gres zwo ła ny był w związ ku z pro ce do wa niem w sej mie
pro jek tu usta wy zgło szo ne go przez po słów PiS w spra wie
ogro dów dział ko wych. Gdy by ta ka usta wa we szła w ży -
cie, ozna cza ło by to ko niec ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, ko niec praw dział kow ców, ko niec funk cji i ro li,
ja ką dla ogrom nej czę ści nie za moż ne go spo łe czeń stwa
speł nia ją ro dzin ne ogro dy dział ko we i dział ki. Kon gres
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po ka zał jed ność dział kow ców i de ter mi na cję w obro nie
usta wy i praw dział kow ców. II Kon gres to tak że przy kład
peł nej in te gra cji dział kow ców i jed no myśl ność w obro nie
naj cen niej szych dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go war -
to ści. Tą war to ścią, o któ rą wal czą dział kow cy jest usta wa
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Za skar że nie ca łej
usta wy przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, a na stęp nie sta no wi ska w tej spra wie
Mar szał ka Sej mu i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go wy wo ła ły
po trze bę wy po wie dze nia się Związ ku w tej naj istot niej -
szej dla dział kow ców spra wie. II Kon gres po ka zał jed no -
myśl ność w obro nie usta wy, ogro dów i Związ ku. 

Dział kow cy są zde ter mi no wa ni bro nić swe go po nad
wie ko we go do rob ku. Czy nią to w róż ny spo sób – pre zen -
tu jąc swe sta no wi sko pod czas Kon gre su, czy też na co
dzień po dej mu jąc sta no wi ska, ape le, wy ra ża jąc swe po -
glą dy pod czas wal nych ze brań, po sie dzeń or ga nów sta tu -
to wych, a tak że przy oka zji dział ko wych uro czy sto ści. 

O jed no ści wo kół wspól ne go ce lu, ja kim jest obro na
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, świad czy
620 ty się cy pod pi sów, dwa kon gre sy i set ki ty się cy dział -
kow ców pod pi sa nych pod sta no wi ska mi, ape la mi, li sta mi
kie ro wa ny mi do naj waż niej szych osób, in sty tu cji i urzę -
dów w Pol sce.

Obec na sy tu acja wo kół ogro dów, usta wy i Związ ku
wska zu je, że wal ka o usta wę, o trwa łość praw dział kow -
ców, przy szłość ro dzin nych ogro dów dział ko wych i o wła -
sną, nie za leż ną or ga ni za cję, ja ką jest PZD, bę dzie wy ma-
ga ła od wszyst kich dział kow ców, wszyst kich struk tur
Związ ku peł nej jed no ści w dzia ła niu. Tyl ko wów czas, jak
uczy do tych cza so we do świad cze nie, bę dzie moż li wa
obro na te go, co stwo rzy li śmy przez po nad stu le cie, co
two rzy li na si dziad ko wie i pra dziad ko wie dla do bra pol -
skich ro dzin, dla do bra pol skie go spo łe czeń stwa.

Dla te go też IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca
się do wszyst kich człon ków Związ ku i struk tur PZD 
o współ dzia ła nie na rzecz jed no ści na sze go ru chu wo kół
wspól nych ce lów: 

1) obro ny usta wy o ROD, ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych, praw dział kow ców i Związ ku,

2) re ali za cji za dań sta tu to wych do ty czą cych ro li i funk -
cji dział ki w ROD,

3) two rze nia po zy tyw ne go wi ze run ku ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych po przez ich za go spo da ro wa nie i wy ko -
rzy sty wa nie zgod ne z ce la mi usta wo wy mi,

4) współ dzia ła nia z sa mo rzą dem te ry to rial nym na rzecz
za pew nie nia przy szło ści ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych i utrwa le nia ich po zy tyw nej ro li dla miast i spo łecz -
no ści lo kal nych.

5) na wią za nie sze ro kiej współ pra cy ze spo łe czeń stwem
miast po przez:

• otwar cie ogro dów dla spo łe czeń stwa (ogro dy par ki,
dni otwar te),

• or ga ni zo wa nie im prez otwar tych z udzia łem dział kow -
ców i miesz kań ców miast,

• wy cho dze nie z ini cja ty wa mi wspól nych im prez dział -
kow ców i miesz kań ców na te re nie mia sta,

• roz wi ja nie tra dy cyj nych form współ pra cy ta kich jak
wcza sy dla se nio rów, dzie ci i mło dzie ży or ga ni zo wa nych
wspól nie z in ny mi or ga ni za cja mi spo łecz ny mi,

6) dba nie o wła sny ogród i wła sną dział kę – bo wi ze ru -
nek ogro du świad czy o ca łym ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go.

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwra ca się do wszyst kich
dział kow ców o peł ną in te gra cję wo kół swej wła snej, nie -
za leż nej, sa mo rząd nej or ga ni za cji po za rzą do wej – Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. 

Tyl ko bę dąc ra zem w jed nej, sil nej or ga ni za cji, je ste śmy
li czą cym się part ne rem w spra wach ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. 

Tyl ko jed ność i in te gra cja wo kół wspól nych ce lów da -
je moż li wość sku tecz nej obro ny usta wy o ROD i praw
dział kow ców, a w kon se kwen cji za cho wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych dla przy szłych po ko leń Po la ków.
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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 sku pia ją cą 1 143 259
człon ków ROD, użyt ku ją cych 967 ty się cy dzia łek ro dzin -
nych w 4 972 ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Ro dzin -
ne ogro dy dział ko we są te re na mi zie lo ny mi wy ko rzy s-
ty wa ny mi do ce lów re kre acyj nych, wy po czyn ko wych i
so cjal nych. Przy wra ca ją spo łecz no ści i przy ro dzie te re ny
zde gra do wa ne, wpły wa ją na kształ to wa nie zdro we go oto -
cze nia czło wie ka, pod no szą rów nież stan dar dy eko lo gicz -
ne w mia stach, oraz wpły wa ją na ochro nę skład ni ków
przy ro dy, za tem wy peł nia ją roz le głe funk cje w za kre sie
ła du prze strzen ne go oraz kształ to wa nia i ochro ny śro do -
wi ska. Tak ukształ to wa ne za da nia pu blicz ne PZD i ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych ma ją wy raź ne za ko twi cze nie
w gwa ran cjach kon sty tu cyj nych, co ozna cza, iż wła dza
pu blicz na win na pro wa dzić po li ty kę za pew nia ją cą re ali za -
cję na ło żo nych za dań. 

PZD jest tak że dział ko wą or ga ni za cją spo łecz ną wy róż -
nia ją cą się na tle mię dzy na ro do we go ru chu ogrod nic twa
dział ko we go ze wzglę du na do bre pra wo, sta tut PZD, re -
gu la min ROD oraz ko le gial ny i de mo kra tycz ny sys tem
za rzą dza nia. Zwią zek w swej dzia łal no ści bie rze pod uwa -
gę nie tyl ko in te re sy dział kow ców ale i miast, spo łe czeń -
stwa i Pań stwa, co po twier dza 30-let nia prak ty ka Pol s-
kie go Związ ku Dział kow ców.

Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych jest wy so ko oce nia na i ak cep to wa na przez
ca łe śro do wi sko dział kow ców, jak rów nież przez znacz ną
część sa mo rzą dów i po li ty ków róż nych szcze bli. Spraw -
dza się tak że w prak ty ce. Dział kow cy swo je sta no wi sko
do praw okre ślo nych w usta wie o ROD, wy ra zi li na li -
stach obro ny usta wy, na któ rych zło żo no 620 ty się cy pod -
pi sów oraz w kil ku ty sią cach li stów zbio ro wych skie-
ro wa nych do I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go, Sej mu i Se na tu.  

Dla te go też IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD ocze ku -
je od władz pań stwo wych i par la men tar nych:
➢ za cho wa nia praw dział kow ców, któ re zo sta ły wy pra -

co wa ne na prze strze ni kil ku dzie się ciu lat, rów nież przez
Sejm i do brze słu żą dział kow com oraz ro dzin nym ogro -
dom dział ko wym;
➢ peł nej współ pra cy we wszyst kich spra wach wy stę pu -

ją cych w dzia łal no ści Sej mu, na ca łym eta pie pro ce su le -
gi sla cyj ne go, do ty czą cych ro dzin nych ogro dów dział-
ko wych, za sad ich funk cjo no wa nia, jak rów nież dzia łal no -
ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców;
➢ po par cia ze stro ny władz pu blicz nych dla re ali za cji

pro gra mu, któ ry wy ni ka z usta wy o ROD, a tak że uzna nia
dla swo ich człon ków, gdyż moż li we, że jest to je dy na 
i ostat nia or ga ni za cja w Pol sce, któ rej dzia łal ność opar ta

jest na za an ga żo wa niu oko ło 100 ty się cy spo łecz nych
dzia ła czy pra cu ją cych we wszyst kich struk tu rach Związ -
ku;
➢ two rze nia wa run ków praw nych do dzia łal no ści i roz -

wo ju ROD w Pol sce a w szcze gól no ści do po dej mo wa nia
za rzą dzeń po za usta wo wych, któ re mo gą mieć zba wien ny
wpływ dla dal sze go ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych oraz prze kształ ca nia ich w no wo cze sne, zie lo ne
obiek ty wy po czyn ko we słu żą ce ro dzi nom dział ko wym,
miesz kań com miast i ca łej spo łecz no ści;
➢ uwzględ nia nia po trzeb ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych w bu dże cie Pań stwa, któ re by ły by cał ko wi cie prze -
zna czo ne na prze kształ ce nia w za go spo da ro wa niu ogro-
dów dział ko wych oraz na kształ ce nie spo łecz no ści dział -
ko wej, zwłasz cza w za kre sie eko lo gii;
➢ uwzględ nia nia po trzeb ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych w pro gra mach fi nan so wa nych ze środ ków unij nych;
➢ udzie la nia po par cia we wszyst kich słusz nych dzia ła -

niach pro wa dzo nych przez Zwią zek w in te re sie dział kow -
ców, ogro dów i spo łecz no ści lo kal nej;
➢ wy ra że nia uzna nia dla tra dy cji, do rob ku i doj rza ło ści

spo łecz nej pol skie go ru chu ogrod nic twa dział ko we go,
któ re go efek tem jest ist nie nie, funk cjo no wa nie i roz wój 
4 972 ROD w Pol sce, któ re w ostat nich dwu dzie stu la tach
nie otrzy ma ły ja kiej kol wiek po mo cy ze stro ny Pań stwa;

Zwią zek de kla ru je swój udział we wszyst kich dzia ła -
niach in spi ro wa nych i pro wa dzo nych przez par la ment
Pol ski z po żyt kiem dla spo łecz no ści. Moż li wo ści w tym
za kre sie są do tąd nie wy ko rzy sta ne w peł ni, a prze cież wie -
le funk cji, ja kie mo gą speł niać ro dzin ne ogro dy dział ko -
we i Zwią zek, do tych czas na wet nie zo sta ło za ak cen-
to wa nych. Zwią zek de kla ru je rów nież sze ro ką współ pra -
cę z klu ba mi par la men tar ny mi, po sła mi i se na to ra mi w re -
ali za cji za dań na ło żo nych na Sejm i Se nat.

Zwią zek ob ser wu je po moc, ja kiej Pań stwo udzie la wie -
lu róż nym or ga ni za cjom i fun da cjom. Uwa ża my to za do -
bry prze jaw bu do wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go.
W tej po mo cy i uzna niu jak do tych czas brak jest Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców, któ ry na szym zda niem na ta -
kie uzna nie i po moc szcze gól nie za słu gu je, gdyż słu ży nie
tyl ko ro dzi nom dział ko wym, ale dzia ła rów nież z po żyt -
kiem dla miast i Pań stwa Pol skie go nie otrzy mu jąc z je go
stro ny po mo cy. A prze cież, jak wy ka zu je na sze ostat nie
ba da nie, w któ rym wzię ło udział bli sko 50% ro dzin nych
ogro dów dział ko wych i po nad 600 ty się cy człon ków
ROD, eme ry ci i ren ci ści sta no wią oko ło 50% człon ków
PZD, dla któ rych dział ka speł nia nie tyl ko ro lę miej sca do
wy po czyn ku, ale sta no wi rów nież źró dło za opa trze nia w
zdro we owo ce i wa rzy wa. Znacz ną część, bo oko ło 30%
człon ków PZD, sta no wią mło de ro dzi ny na do rob ku, dla

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 ro ku
w spra wie współ pra cy z wła dza mi pań stwo wy mi i par la men tem
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któ rych dział ki ma ją jesz cze więk sze zna cze nie. Nie do -
strze ga nie tej gru py w spo łe czeń stwie uwa ża my za krzyw -
dzą ce i nie spra wie dli we. 

Re pre zen tu jąc na IX Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
PZD po nad mi lion 143 ty sią ce pol skich dział kow ców, wy -

ra ża my w ten spo sób opi nię ca łe go śro do wi ska, ma ją ce go
za tem pra wo ocze ki wać na wspar cie i po moc w kon ty nu -
owa niu i roz wi ja niu tej szla chet nej for my bu do wy de mo -
kra tycz ne go pań stwa oby wa tel skie go.

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 r.
w spra wie ro li i zna cze nia or ga nów ogro do wych dla funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są pod sta wo wy mi jed nost -
ka mi or ga ni za cyj ny mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
któ re speł nia ją istot ne za da nia wy ni ka ją ce z ich cha rak te -
ru urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej. Pra wi dło we funk -
cjo no wa nie ogro dów dział ko wych za le ży przede wszys-
t kim od spraw no ści wy ko ny wa nia swo ich funk cji przez
wal ne ze bra nia, za rzą dy ROD, ko mi sje re wi zyj ne i roz -
jem cze ROD. 

Prze ja wem de mo kra cji we wnątrz związ ko wej oraz naj -
wyż szym or ga nem sa mo rzą du PZD w ROD jest wal ne ze -
bra nie, na któ rym dział kow cy po dej mu ją naj istot niej sze
dla funk cjo no wa nia ROD de cy zje, w tym do ty czą ce wy -
so ko ści opłat. Uchwa ły wal ne go ze bra nia bez po śred nio
wpły wa ją na funk cjo no wa nie ogro du, a tak że wy zna cza -
ją za da nia dla or ga nów ogro do wych. Wal ne ze bra nie wy -
bie ra za rząd, ko mi sję re wi zyj ną i ko mi sję roz jem czą ROD
oraz co rocz nie oce nia pro wa dzo ną przez nie dzia łal ność.
Te or ga ny w ogro dzie dzia ła ją w imie niu i na rzecz dział -
kow ców, któ rzy je spo śród sie bie wy bra li. Re ali zo wa nie
przez wal ne ze bra nie i za rząd pro gra mu Związ ku prze kła -
da się na pra wi dło we i no wo cze sne za go spo da ro wa nie ca -
łe go ogro du, a tak że in dy wi du al nych dzia łek.

Za rząd jest or ga nem re ali zu ją cym za da nia PZD w ogro -
dzie. Od po wia da za funk cjo no wa nie i stan za go spo da ro -
wa nia ROD i dzia łek. Re pre zen tu je rów nież ogród 
i dział kow ców wo bec ze wnętrz nych pod mio tów oraz
władz lo kal nych. Funk cjo no wa nie ogro du opar te jest na
cią głym za ła twia niu przez Za rząd spraw i wy wią zy wa niu
się z obo wiąz ków na ło żo nych przez usta wę o ROD, sta -
tut PZD, re gu la min ROD oraz uchwa ły wal ne go ze bra nia.

Za rząd ROD w imie niu Związ ku za rzą dza in fra struk tu rą
ogro du i ca łym ma jąt kiem PZD znaj du ją cym się na te re -
nie ROD.

Ko mi sja re wi zyj na jest or ga nem kon tro l nym, któ ry 
w imie niu dział kow ców prze pro wa dza kon tro lę wy ko ny -
wa nia przez za rząd na ło żo nych na nie go obo wiąz ków, 
a tak że spraw dza, czy te obo wiąz ki wy ko ny wa ne są zgod -
nie z obo wią zu ją cym pra wem. Ko mi sja re wi zyj na ROD
czu wa po nad to nad fi nan sa mi ogro du i wła ści wym go spo -
da ro wa niem przez za rząd fun du sza mi po cho dzą cy mi 
z wpłat dział kow ców. 

Ko mi sja roz jem cza jest pierw szą in stan cją „są du” we -
wnątrz związ ko we go. Ro lą ko mi sji roz jem czej jest roz -
strzy ga nie spo rów po mię dzy dział kow ca mi po przez pro -
wa dze nie me dia cji oraz roz pa try wa nie od wo łań od uchwał
za rzą du ROD na kła da ją cych na dział kow ców ka ry po -
rząd ko we bądź po zba wia ją ce człon kow stwa w Związ ku 
i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Ja ko pierw sza in stan cja od -
wo ław cza w Związ ku do ko nu je we ry fi ka cji uchwał za rzą -
du ROD pod ką tem zgod no ści z obo wią zu ją cym pra wem,
a tak że ce lo wo ści. 

Ro lą or ga nów Związ ku wy bra nych przez dział kow ców
na wal nym ze bra niu spra woz daw czo-wy bor czym jest
przede wszyst kim za pew nie nie pra wi dło we go funk cjo no -
wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go, za pew nie nie
dział kow com użyt ko wa nia dzia łek zgod nie z ich prze zna -
cze niem i prze strze ga nie praw dział kow ców za gwa ran to -
wa nych usta wą o ROD i pra wem związ ko wym.

Funk cjo no wa nie or ga nów ogro do wych, a przez to ca łe -
go ogro du, za le ży od po sta wy, za an ga żo wa nia oraz wie -
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dzy człon ków tych or ga nów. Ro lą oso by wcho dzą cej 
w skład or ga nów ogro do wych jest wy ko ny wa nie okre ślo -
nych obo wiąz ków zmie rza ją cych do re ali za cji przez ten
or gan swo ich za dań sta tu to wych, któ re umoż li wia ją, 
w spo sób upo rząd ko wa ny, funk cjo no wa nie ogro dów. Od
osób peł nią cych funk cje w or ga nach PZD na le ży ocze ki -
wać po stę po wa nia zgod ne go z pra wem, a więc tak że prze -
strze ga nia pra wa do ty czą ce go za go spo da ro wa nia dział ki 
i jej wy ko rzy sty wa nia, po nie waż te oso by ma ją to pra wo
eg ze kwo wać od in nych dział kow ców. 

Tyl ko do brze funk cjo nu ją ce or ga ny ogro do we mo gą
przy czy nić się do roz wo ju ogro du dla wspól ne go do bra
dział ko wych ro dzin i spo łecz no ści lo kal nych, ale rów nież
obro nić je przed ze wnętrz ny mi i we wnętrz ny mi za gro że -
nia mi.

Dla te go też IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD uzna je
za ko niecz ne pod no sze nie świa do mo ści praw nej wśród
człon ków or ga nów ogro do wych po przez za pew nie nie tym
or ga nom od po wied niej li te ra tu ry fa cho wej oraz sys te ma -
tycz ne go kształ ce nia. Jak wska zu ją wie lo let nie do świad -
cze nia, nie wy star cza ją ca zna jo mość prze pi sów, a tak że ich
nie umie jęt ne sto so wa nie skut ku je zwięk sza ją cą się ilo ścią
spo rów, skarg i za ża leń wpły wa ją cych ne ga tyw nie na at -
mos fe rę we wnątrz ogro du, ale też ma to ne ga tyw ny
wpływ na wi ze ru nek ogro dów i Związ ku. Po wo du je to
rów nież po czu cie spad ku bez pie czeń stwa praw ne go dział -
kow ców i mo że po wo do wać spa dek za ufa nia do swej wła -
snej or ga ni za cji.

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD stwier dza, że:
1.Na le ży do ło żyć wszel kich sta rań, aby funk cjo no wa -

nie or ga nów ogro do wych od by wa ło się we wza jem nym
po sza no wa niu dział kow ców i człon ków or ga nów, któ rzy
zo sta li ob da rze ni prze cież za ufa niem spo łecz no ści ogro -
do wej, re spek to wa niu przez nich prze pi sów związ ko wych
oraz ogól nie przy ję tych norm spo łecz nych. 

2. Funk cjo no wa nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych za le ży od ja ko ści, za an ga żo wa nia, po sza no wa nia
za sad de mo kra tycz nych i co dzien nej pra cy ty się cy spo łecz -
nych dzia ła czy, człon ków or ga nów Związ ku w ROD. Od
efek tów ich pra cy za le ży przy szłość ogro dów dział ko wych

i ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. 
3. Spraw ne dzia ła nie struk tur or ga nów ogro do wych

zgod ne z pra wem, a zwłasz cza usta wą o ROD i sta tu tem
PZD, prze kła da się na do bre i pra wi dło we funk cjo no wa -
nie ogro du.

4. Kie run kiem dzia łal no ści or ga nów ogro do wych jest
stwa rza nie co raz lep szych wa run ków do pra cy i wy po -
czyn ku na dział kach ro dzi nom dział ko wym, ale też dą że -
nie do po pra wy wi ze run ku ogro du dział ko we go w spo-
łe czeń stwie.

5. Sto so wa nie sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD we
wszyst kich nie zbęd nych przy pad kach to two rze nie wa run -
ków do wy po czyn ku ro dzin dział ko wych i eli mi no wa nie
zja wisk wy kra cza ją cych po za re gu la min ROD, sta tut
PZD, ale tak że norm za sad współ ży cia spo łecz ne go.
Ogrom na ro la i wie le za dań przy pa da w tych spra wach
ko mi sjom roz jem czym oraz ko mi sjom re wi zyj nym. 

6. Sys te ma tycz ne wy peł nia nie swo ich obo wiąz ków to
two rze nie wa run ków do pra cy za rzą do wi, za pew nie nie
bez pie czeń stwa Związ ko wi, a tak że za po bie ga nie na ru -
szeń norm związ ko wych. 

7. W dzia łal no ści Związ ku or ga ny ogro do we speł nia ją
bar dzo waż ną ro lę i re ali zu ją pod sta wo we za da nia Związ -
ku. Stąd za da niem wyż szych struk tur Związ ku jest two -
rze nie wa run ków do pra cy i dzia ła nia or ga nów ogro -
do wych, a tak że sta łe umac nia nie zna cze nia i ro li tych or -
ga nów.

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD ape lu je do człon ków
ogro do wych or ga nów o umie jęt ne za rzą dza nie ogro da mi,
tak aby efek ty do bre go ni mi go spo da ro wa nia przy no si ły
wie le po żyt ku i sa tys fak cji ro dzi nom dział ko wym, ale tak -
że spo łecz no ściom lo kal nym i mia stom. 

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD do ce nia ogrom ną
pra cę ja ką speł nia ją człon ko wie or ga nów ogro do wych. Ta
pra ca ma ogrom ną war tość, któ rej nie da się prze li czyć w
żad nych jed nost kach. Dla te go też Zjazd skła da wszyst kim
or ga nom ogro do wym, człon kom tych or ga nów, głę bo kie
wy ra zy uzna nia, po wa ża nia oraz ser decz ne wy ra zy po -
dzię ko wa nia za pra cę tak po trzeb ną dział kow com, ogro -
dom i Związ ko wi.

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak
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Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we sta no wią fi lar funk cjo no -
wa nia spo łe czeń stwa i ro dzi ny w ob sza rach zur ba ni zo wa -
nych. Dzię ki ru cho wi dział ko we mu mi lion pol skich
ro dzin ma do stęp do zdro we go i ak tyw ne go wy po czyn ku.
Dla znacz nej czę ści z po śród tych ro dzin dział ka jest je dy -
ną al ter na ty wą dla pa syw ne go wy po czyn ku przed te le wi -
zo rem. Ogro dy słu żą pro wa dze niu sze ro kiej dzia łal no ści
na rzecz wspól no ty lo kal nej. Jed no cze śnie dział ki ce men -
tu ją re la cje mię dzy i we wnątrz po ko le nio we, wspie ra jąc 
w ten spo sób ro dzi nę. Ak tyw ny wy po czy nek na dział kach
słu ży zdro wiu, tak że przez plon ja ki przy no si – zdro we,
na tu ral ne wa rzy wa i owo ce. 

Ruch dział ko wy two rząc ro dzin ne ogro dy dział ko we na
te re nach na le żą cych do miast nie tyl ko zo stał ob da ro wa -
ny, ale rów nież wy świad czył wiel ką przy słu gę mia stom i
ich miesz kań com. Ogro dy Dział ko we za kła da ne by ły 
w na nie użyt kach, czę sto te re nach bio lo gicz nie zde wa sto -
wa nych. W okre sie po wo jen nym dział kow cy czę sto za -
czy na li two rze nie ogro du od eks hu ma cji i roz mi no wa nia
te re nu, od da jąc w za mian mia stu pięk ny, kwit ną cy zie lo -
ny ob szar. Każ dy Ogród wie lo krot nie po pra wił stan te re -
nu na któ rym się znaj du je.

Ogro dy po pra wia ją ja kość ży cia miesz kań ców. Mia sta
pol skie du szą się. Stop nio wo ko lej ne skraw ki zie le ni od -
bie ra ne są pod no we bu dyn ki czy par kin gi. Na na szych
oczach na stę pu je swo iste od wró ce nie po rząd ków: mia sta
za miast słu żyć lu dziom, zmie nia ją się w la bo ra to ria mak -
sy ma li zo wa nia wy daj no ści prze strzen nej kosz tem swo ich
miesz kań ców. W tej sy tu acji klu czo we jest, aby nie do pu -
ścić do zdu sze nia zie lo nych płuc pol skich miast i chro nić
Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we – zie lo ne płu ca miast. Sku -
tecz ne prze ciw dzia ła nie za ku som de we lo pe rów czy wy -
pra nych z em pa tii urba ni stów jest moż li we wy łącz nie w
opar ciu o Usta wę o ROD z lip ca 2005 r. i struk tu ry Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Od nas za le ży czy uda nam
się obro nić mia sta choć tro chę przy ja zne swo im miesz -
kań com.

My śląc o prio ry te tach spo łecz nych i pla no wa niu prze -
strze ni na le ży dbać by prze strzeń by ła przy ja zna i wspie -
ra ła spo łecz nie ko rzyst ne tren dy. Ta ką wła śnie ro lę ma ją
do speł nie nia dział ki.

Ży je my w do bie ro sną cych cen nie ru cho mo ści i zwią za -
ne go z tym do gęsz cza nia miast. Lu dzie go rzej sy tu owa ni,
ci któ rych nie stać na uciecz kę na przed mie ścia, lub nie
chcą opusz czać dziel nic w któ rych prze ży li ca łe ży cie, sta -
ją przed no wym za gro że niem. Na gle oka zu je się, że kie -
dyś przy ja zne miesz kań com dziel ni ce, zmie nia ją się 
w klau stro fo bicz ne be to no we sza fy na lu dzi. Spo łecz ne
skut ki tych zmian są ka ta stro fal ne, mno żą się pa to lo gie,
spa da ja kość ży cia i po czu cie kom for tu. Ogro dy dział ko -

we po zwa la ją od wró cić te tren dy, two rzą prze strzeń nie -
zbęd ną dla do bre go funk cjo no wa nia spo łe czeń stwa i two -
rze nia war to ścio we go i przy ja zne go miesz kań com ła du
urba ni stycz ne go.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we są obiek ta mi uży tecz no ści
pu blicz nej. Ich ro la pod kre śla na jest przez pra wo daw ców
od pierw szej usta wy re gu lu ją cej kwe stie dział ko we z 1949 r.
Nie przy pad ko wo od po nad pół wie ku ko lej ne rzą dy w róż -
nych ustro jach do strze ga ją i do ce nia ją ro lę ja ką Ogro dy
peł nią dla miast i ich miesz kań ców.

Nie moż na po mi nąć zna cze nia eko no micz ne go ja kie
dział ki ma ją z jed nej stro ny dla miast, a z dru giej dla swo -
ich użyt kow ni ków. Mia sta zy sku ją te re ny zie lo ne utrzy -
my wa ne i mo der ni zo wa ne na koszt dział kow ców, bez
do dat ko wych na kła dów bu dże to wych na nie, z ko lei dział -
kow cy uzy sku ją do stęp do prze strze ni w któ rej mo gą re -
ali zo wać swo je dzia ła nia ogrod ni cze, kul tu ral ne, wy po -
czyn ko we czy to wa rzy skie.

Dział ka po zwa la zna leźć bez piecz ny azyl, schro nie nie
od co dzien ne go zgieł ku i za go nie nia. Dzie ci wy cho wy -
wa ne bli żej na tu ry ma ją szan se le piej zro zu mieć, jak wiel -
kie zna cze nie ma chro nie nie przy ro dy. Tak że dla dwój ki
naj bliż szych so bie lu dzi moż li wość wyj ścia z do mu, ode -
rwa nia się od mo no to nii jest szan są na roz ła do wa nie na -
pięć, po now ne od na le zie nie bli sko ści. Moż li wość od po-
czyn ku w bez piecz nym miej scu po zwa la od zy skać si ły 
i mo ty wa cję do udzia łu w trwa ją cym wy ści gu.

Na dział ce w spo sób ła twy i nie ob cią ża ją cy po nad si ły
dziec kiem mo że za opie ko wać się rów nież oso ba star sza 
– bu do wa nie wię zi z bab cią czy dziad kiem, tak cen nej dla
każ de go dziec ka da je jed no cze śnie wol ny czas i prze strzeń
je go ro dzi com. Zna cze nie dzia łek dla bu do wa nia wię zi
spo łecz nych i mię dzy po ko le nio wych zo sta ło pod kre ślo ne
w re zo lu cji I Kon gre su PZD i nie na le ży tej nie zwy kle
istot nej kwe stii po mi jać.

Wie le ro dzin użyt ku ją cych dział ki zy sku je dzię ki nim
prze strzeń po zwa la ją ca kul ty wo wać wię zi spo łecz ne – wi -
dy wać się z przy ja ciół mi, ob cho dzić uro czy sto ści, ta kie
jak uro dzi ny czy rocz ni ce ślu bu. Do stęp do ta kiej prze -
strze ni uwal nia od fru stra cji i po czu cia osa cze nia, któ re
to wa rzy szy wie lu oso bom miesz ka ją cym w cia snych, ni -
skich miesz ka niach w blo kach.

Pod czas gdy roz war stwie nie spo łecz nie za my ka po -
szcze gól ne kla sy spo łecz ne w od dziel nych świa tach, bez
kon tak tu ze so bą, bez świa do mo ści peł ne go ob ra zu spo łe -
czeń stwa. Ro dzin ny Ogród Dział ko wy ja ko miej sce spo -
tka nia lu dzi z róż nych warstw spo łecz nych, o róż nych
za wo dach i za in te re so wa niach jest miej scem zmniej sza -
ją cym to cie śni nie mię dzy róż ny mi gru pa mi spo łecz ny mi.
Na le ży uznać za szcze gól nie war to ścio we uroz ma ice nie

STANOWISKO
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 r.
w spra wie zna cze nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych dla pol skie go spo łe czeń stwa i miast
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zbio ro wo ści dział kow ców, tak aby plu ra li stycz ny cha rak -
ter tej gru py w peł ni słu żył re du ko wa niu na pięć spo łecz -
nych zwią za nych z tem pem po stę pu ją cej urba ni za cji.

Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we bar dzo czę sto są lo kal ny -
mi cen tra mi kul tu ry i ak tyw no ści. Z ogro dów wy cho dzi
ini cja ty wa dzia łań kul tu ral nych, in te gra cyj nych, włą cza ją -
cych róż ne oso by i gru py spo łecz ne we wspól ne ak tyw no -
ści. Peł nie nie funk cji kul tu ro twór czej, spa ja nie od dol nych
ini cja tyw z moż li wo ścia mi lo kal nych cen trów kul tu ry 
i or ga ni za cji sa mo rzą do wych krze wią cych kul tu rę jest
wiel ką za słu gą dzia ła czy dział ko wych.

Jed no cze śnie, co zo sta ło za uwa żo ne w Re zo lu cji XXXV
Mię dzy na ro do we go Kon gre su Ogro dów Dział ko wych 
i Ro dzin nych: „Ogro dy dział ko we przej mu ją za da nia so -
cjal ne: są miej scem spo tkań i współ ży cia mło dych i sta -
rych, ro dzin, lu dzi róż nych ge ne ra cji, bez ro bot nych 

i czyn nych za wo do wo, lu dzi o róż nym po cho dze niu spo -
łecz nym i na ro do wym. Ogro dy or ga ni zu ją czas se nio rom,
two rzą prze strzeń wy po czyn ku i kon tak tu z przy ro dą pod -
opiecz nym do mów dziec ka, oso bom o szcze gól nych po -
trze bach. W związ ku z tym ko niecz na jest wła ści wa po-
li ty ka i kon kret na po moc rzą dów dla na ro do wych związ -
ków dział kow ców.”

W do bie na si la ją ce go się kry zy su go spo dar cze go jest
szcze gól nie waż ne chro nie nie jed no stek naj słab szych,
tych, dla któ rych każ de ob ni że nie stan dar du ży cia jest już
nie do przy ję cia. W obec nej sy tu acji ob cią ża nie lu dzi ubo -
gich przez ode bra nie im do stę pu do żyw no ści i re kre acji
jest nie do pusz czal ne. Sa me in ten cje ta kich dzia łań są mo -
ral nie na gan ne i świad czą o skraj nym bra ku po sza no wa -
nia dla za sa dy so li dar no ści spo łecz nej. 

APEL
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 ro ku
do dział kow ców o ma so wy udział w obro nie swo ich praw i ogro dów ro dzin nych

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

Hi sto ria ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, to
roz wój i od bu do wa, a od nie daw na tak że za żar ta wal ka 
w obro nie Usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.
Zwy cię stwa i suk ce sy na sze go śro do wi ska za wsze by ły
wy ni kiem wspól ne go, kon se kwent ne go dzia ła nia oraz
cięż kiej pra cy wszyst kich dział kow ców. Oko licz no ści w
ja kich się zna leź li śmy, obo wią zu ją ce obec nie re alia po li -
tycz ne, go dzą w in te re sy dział kow ców i Związ ku. Dziś,
bar dziej niż kie dy kol wiek wcze śniej, dział kow cy mu szą
po ka zać swo ją sku pio ną wo lę, de ter mi na cję w dą że niu do
ce lu. Po now nie mu si my wy ka zać te ce chy, któ re po woj -
nie po zwo li ły nam prze kształ cić po ora ne szrap ne la mi
ugo ry w kwit ną ce ogro dy. Nie mo że my po zwa lać so bie
na okre sy prze sto ju, uśpie nia i ma ra zmu, gdyż nie przy -
chyl ne śro do wi ska tyl ko cze ka ją, by wy ko rzy stać tę sy tu -
ację do re ali za cji swo ich ce lów. Wszy scy ra zem mu si my
obu dzić w so bie po kła dy za an ga żo wa nia i chęć do wspól -
ne go dzia ła nia, w imię obro ny na sze go wspól ne go in te re -
su i war to ści. 

Wnio sek I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go o stwier dze nie nie zgod no ści z Kon sty tu -
cją fun da men tal nych za pi sów usta wy o ROD nie za po -
wia da nic do bre go. Nie mo że my jed nak bier nie cze kać na
roz wój wy da rzeń. Tak nie daw no, bo w we wrze śniu te go
ro ku, w cza sie II Kon gre su PZD, licz ni po li ty cy za de kla -
ro wa li swo ją po moc i wspar cie dla Związ ku. Nie bój my
się się gnąć po pió ro, by przy po mnieć im o tym.  Nie mo -
że my bo wiem li czyć na to, że oka żą się wspa nia ło myśl ny -
mi mę ża mi sta nu, któ rzy bę dą przej mo wać się lo sem
mil czą cej spo łecz no ści. Mu si my pa mię tać, że w pew nych
dzia ła niach nikt nas nie wy rę czy. Na wet naj gło śniej szy
sprze ciw kil ku dział kow ców, ni gdy nie bę dzie tak sku tecz -
ny, jak pro test mi lio no wej spo łecz no ści człon ków PZD. 

Nie za po mi na my oczy wi ście o do tych cza so wych, bu -
du ją cych, ale i in spi ru ją cych pro te stach na sze go śro do wi -
ska – 235 ty się cy pod pi sów po pie ra ją cych pro jekt tej
usta wy, 620 ty się cy pod pi sów w obro nie usta wy o ROD,
ty sią ce li stów pro te sta cyj nych wy sy ła nych do Pierw sze go
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Pre ze sa Są du Naj wyż sze go, Mar szał ka Sej mu, Pre zy den -
ta RP i in nych de po zy ta riu szy wła dzy w na szym kra ju.
Nie mo że my jed nak za trzy mać się na tych dzia ła niach. Je -
śli nie po ka że my na szej de ter mi na cji, kon se kwen cji i si ły
w spo sób zde cy do wa ny, i co naj waż niej sze jed no gło śny,
utra ci my dzie dzic two Zie lo nej Rzecz po spo li tej. 

W hi sto rii na szej or ga ni za cji mo że my zna leźć wie le
przy kła dów po twier dza ją cych sku tecz ność wspól ne go
dzia ła nia. War to od wo łać się do lat 80. ubie głe go wie ku,
kie dy PZD po wstał ja ko sa mo dziel na, nie za leż na or ga ni -
za cja zrze sza ją ca dział kow ców, co stwo rzy ło sprzy ja ją ce
wa run ki do roz wo ju tra dy cji ogro dów dział ko wych. In -
nym przy kła dem jest trwa ją ca od 1990 ro ku ba ta lia 
w obro nie ogro dów dział ko wych i praw dział kow ców. Ba -
ta lia, któ rą uda je nam się sku tecz nie to czyć wy łącz nie
dzię ki za an ga żo wa niu i ka te go rycz nej po sta wie na szych
człon ków. 

De ter mi na cja w obro nie naj cen niej szych war to ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go, jed ność w dzia ła niu i za an ga -
żo wa nie ca łe go śro do wi ska by ła od za wsze na szą naj moc -
niej szą stro ną i po zwa la ła od kil ku na stu lat sku tecz nie
bro nić ogro dów, Związ ku i praw dział kow ców. Nie osią -
ga li by śmy na szych ce lów, gdy by nie świet na or ga ni za cja
oraz wiel ka pra ca wy ko na na przez mi lion na szych człon -
ków roz sia nych nie mal po ca łej Pol sce. Nie ba ga tel ną ro -
lę w tych dzia ła niach ode grał rów nież PZD, sca la ją cy 

i ko or dy nu ją cy dzia ła nia na te re nie ca łe go kra ju. Si łą 
i upór dział kow ców zo sta ły w prze my śla ny spo sób ukie -
run ko wa ne na naj lep sze to ry i da ły re zul ta ty, któ ry mi dziś
mo że my się cie szyć. War to, by każ dy z nas miał w pa mię -
ci sta no wi sko II Kon gre su PZD, któ ry usto sun ko wał się
do spra wy in te gra cji dział kow ców w na stę pu ją cych sło -
wach: „(…) II Kon gres PZD zwra ca się do wszyst kich
dział kow ców i struk tur o za cho wa nie jed no ści, o peł ną in -
te gra cję na sze go śro do wi ska, jest to bo wiem gwa ran cja
ist nie nia ogro dów i Związ ku, gwa ran cja za cho wa nia praw
dział kow ców usta no wio nych usta wą o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, a tak że gwa ran cja moż li wo ści peł ne go
ko rzy sta nia z przy słu gu ją cych dział kow com praw. II Kon -
gres zwra ca się do wszyst kich dział kow ców i wszyst kich
struk tur z we zwa niem:

Nie daj my się ni gdy po dzie lić!
Nie po zwól my ni gdy się roz bić!
Tyl ko ra zem za cho wa my na sze ogro dy dla przy szłych

po ko leń”.
Dziś te sło wa po zo sta ją bar dziej ak tu al nie niż kie dy kol -

wiek. Dział kow cy! Oby wa te le Zie lo ne Rzecz po spo li tej!
Nie kła niaj my się cu dzym in te re som! Nie po zwól my so -
bie ode brać do rob ku po ko leń! Nikt nam si łą nie od bie rze
pię dzi zie mi dział ko wej! Niech ży je Zie lo na Rzecz po spo -
li ta!

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

UCHWAŁA
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD

z dnia 17 grud nia 2011 ro ku
w spra wie ro li i zna cze nia I Kon gre su PZD oraz II Kon gre su PZD

IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców uzna je, że za rów no I Kon gres PZD z dnia 14 lip -
ca 2009 ro ku, jak rów nież II Kon gres PZD z dnia 22
wrze śnia 2011 ro ku by ły hi sto rycz ny mi i prze ło mo wy mi
wy da rze nia mi dla Związ ku oraz ca łe go pol skie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Ni gdy wcze śniej w po nad stu -
let niej hi sto rii na sze go ru chu tak licz na re pre zen ta cja mi -
lio na pol skich dział kow ców nie ze bra ła się w jed nym
miej scu, aby w spo sób tak zwar ty i zde cy do wa ny za pro -
te sto wać prze ciw ko pró bie znisz cze nia ogro dów dział ko -

wych i Związ ku, a tak że wy ra zić swo je ocze ki wa nia 
co do przy szło ści i kształ tu ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. 

Oba Kon gre sy PZD by ły kul mi na cyj ny mi mo men ta mi
mi ja ją cej ka den cji, ko ro nu ją cy mi wie lo mie sięcz ne, cięż -
kie zma ga nia ca łe go Związ ku i dział kow ców o za cho wa -
nie po wszech nie po pie ra nej usta wy o ROD. Ogrom na
fre kwen cja, pod nio sły na strój i uro czy sta opra wa spo wo -
do wa ły, że I oraz II Kon gres by ły ma ni fe sta cją jed no ści,
si ły i doj rza ło ści śro do wi ska pol skich dział kow ców. Te
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wiel kie wy da rze nia od bi ły się sze ro kim i po zy tyw nym
echem w ty sią cach ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 
w krę gach po li tycz nych i sa mo rzą do wych, a tak że w me -
diach. Po wszech nie pod kre śla się ogrom ne zna cze nie obu
Kon gre sów i ich do ko nań dla przy szło ści pol skie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go.

Zjazd stwier dza, że od by te w mi ja ją cej ka den cji Kon -
gre sy PZD by ły nie zwy kle po trzeb ne i oka za ły się ogrom -
nym suk ce sem. Wy ka za ły ol brzy mią de ter mi na cję oraz
jed ność pol skich dział kow ców. W szcze gól no ści I Kon -
gres wal nie przy czy nił się do te go, że już dwa dni po je go
ob ra dach Sejm od rzu cił w pierw szym czy ta niu szko dli wy
pro jekt usta wy au tor stwa PiS o ogro dach dział ko wych.
Na to miast II Kon gres do bit nie za de mon stro wał kla sie po -
li tycz nej praw dzi we ocze ki wa nia pol skich dział kow ców
oraz ich zde cy do wa nie w wal ce o fun da men tal ne war to ści
ru chu dział ko we go.  

Zjazd pod kre śla, że oba Kon gre sy by ły bez pre ce den so -
wy mi ma ni fe sta cja mi in te gra cji i za an ga żo wa nia człon -
ków na sze go Związ ku w obro nę ogro dów i praw
dział kow ców, ale tak że doj rza ło ści spo łecz nej i oby wa tel -
skiej. Wy pra co wa ne na Kon gre sach do ku men ty na kre śli -
ły kie run ki dzia ła nia ca łe go Związ ku w wie lu dzie dzi nach,
ma ją cych istot ny wpływ na przy szłość ogro dów. Przy ję to
sze reg sta no wisk i in nych do ku men tów, któ re wy ra ża ją
po glą dy dział kow ców na naj waż niej sze spra wy do ty czą -
ce funk cjo no wa nia i roz wo ju ogro dów i Związ ku.

Zjazd uzna je, że od by te Kon gre sy PZD po zo sta wi ły im -
po nu ją cy do ro bek, któ ry po wi nien być zna ny i sto so wa ny
przez struk tu ry Związ ku i dział kow ców. Dla te go też 

w obec nej sy tu acji nie zwy kle istot nym za da niem dla
wszyst kich or ga nów PZD jest wy ko rzy sta nie bo ga te go
do rob ku kon gre so we go. Na le ży w peł ni wdro żyć wszyst -
kie przy ję te sta no wi ska i in ne do ku men ty, ale rów nież
wnio ski wy ni ka ją ce za rów no z re fe ra tu Pre ze sa Związ ku,
jak i po szcze gól nych gło sów w dys ku sji.

Dla te go też Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD, ja ko naj -
wyż szy or gan sa mo rzą du pol skich dział kow ców, po twier -
dza i uzna je za ak tu al ne po sta no wie nia pod ję te pod czas 
I oraz II Kon gre su PZD. Zo bo wią zu je tym sa mym wszyst -
kie or ga ny Związ ku do zor ga ni zo wa ne go i kon se kwent -
ne go roz po wszech nia nia i wdra ża nia do rob ku wy pra -
co wa ne go przez oba Kon gre sy PZD. 

Po nad to Zjazd uzna je za ko niecz ne, aby wszyst kie
struk tu ry PZD po dej mo wa ły in ne dzia ła nia, dzię ki któ rym
prze ka żą hi sto rycz ność i ogrom ne zna cze nie Kon gre sów
i ich do rob ku dla przy szło ści ogrod nic twa dział ko we go 
w Pol sce. Ist nie je bo wiem ko niecz ność sta łe go prze ka zy -
wa nia du cha i at mos fe ry jed no ści, za an ga żo wa nia i de ter -
mi na cji pa nu ją cej pod czas I oraz II Kon gre su PZD. 

Jed no cze śnie Zjazd wy ra ża swo je uzna nie dla Kra jo wej
Ra dy Polskiego Związku Działkowców za od wa gę, de ter -
mi na cję, a tak że ogrom pra cy, któ ra zo sta ła wło żo na w or -
ga ni za cję obu Kon gre sów. Dzię ki te mu wy sił ko wi I oraz
II Kon gres PZD speł ni ły swo je za da nia i oka za ły się
ogrom nym suk ce sem. Zjazd wy ra ża rów nież po dzię ko -
wa nia dla okrę go wych za rzą dów oraz wszyst kich uczest -
ni ków, któ rzy wy ka za li jed ność, zro zu mie nie sy tu acji,
doj rza łość spo łecz ną i po li tycz ną oraz peł ną zna jo mość
ce lów Kon gre su. 

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak

Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 143 pkt 2 sta tu tu PZD,

po sta na wia co na stę pu je:

XI. UCHWAŁA ZJAZDU W SPRAWIE ZMIANY
STATUTU PZD

UCHWAŁA
IX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany statutu Polskiego Związku Działkowców
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§ 1
W sta tu cie Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo -

nym w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku wpro wa dza się na stę pu -
ją ce zmia ny:

1) b§ 14 pkt 7 otrzy mu je brzmie nie:
„7) brać udział w po sie dze niu or ga nu PZD, na któ rym

po dej mo wa na jest uchwa ła do ty czą ca je go oso by 
w pierw szej in stan cji, za bie rać głos i skła dać wy ja śnie nia
na ta kim po sie dze niu,”;

2) § 30 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Człon ko stwo w PZD wy ga sa w ra zie:
1) śmier ci człon ka PZD,
2) zrze cze nia się na pi śmie człon ko stwa w PZD,
3) nie użyt ko wa nia lub nie za go spo da ro wa nia dział ki 

w ROD w cią gu 9 mie się cy od jej przy dzie le nia,
4) li kwi da cji ROD, je że li czło nek PZD od mó wi przy ję -

cia w użyt ko wa nie dział ki za stęp czej za pro po no wa nej
przez wła ści wy or gan PZD,

5) nie wy wią zy wa nia się przez człon ka wspie ra ją ce go 
z za de kla ro wa nej for my wspar cia przez okres co naj mniej
jed ne go ro ku.

2. Wy ga śnię cie człon ko stwa w PZD stwier dza w dro -
dze uchwa ły:

1) za rząd ROD – w przy pad kach okre ślo nych w ust. 1
pkt 1 i 2,

2) or gan przy dzie la ją cy dział kę al bo pre zy dium okrę go -
we go za rzą du z wła snej ini cja ty wy – w przy pad kach okre -
ślo nych w ust. 1 pkt 3,

3) pre zy dium okrę go we go za rzą du – w przy pad kach
okre ślo nych w ust. 1 pkt 4,

4) or gan na da ją cy człon ko stwo wspie ra ją ce – w przy -
pad kach okre ślo nych w ust. 1 pkt 5.

3. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 2 pkt 2 i 3, wraz
z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie zło że -
nia od wo ła nia do rę cza się człon ko wi zwy czaj ne mu za po -
kwi to wa niem lub prze sy ła li stem po le co nym za zwrot nym
po twier dze niem od bio ru.

4. Człon ko wi zwy czaj ne mu przy słu gu je pra wo od wo -
ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, do or ga nu
wyż sze go stop nia w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia
uchwa ły. Od wo ła nie wno si się za po śred nic twem or ga nu,
któ ry pod jął uchwa łę, któ ry w cią gu 7 dni prze sy ła do or -
ga nu wyż sze go stop nia od wo ła nie wraz z do ku men ta cją
uza sad nia ją cą pod ję cie uchwa ły.”;

3) § 37 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2. W uza sad nio nych przy pad kach uchwa łę o po zba wie -

niu człon ko stwa zwy czaj ne go mo że pod jąć or gan wyż -
sze go stop nia (je go pre zy dium).”;

4) § 38 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Człon ko wi zwy czaj ne mu przy słu gu je pra wo od wo -

ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa w § 37 ust. 1, do ko -

mi sji roz jem czej ROD w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy -
ma nia uchwa ły. Od wo ła nie wno si się za po śred nic twem
or ga nu, któ ry pod jął uchwa łę, któ ry w cią gu 7 dni prze sy -
ła do ko mi sji roz jem czej ROD od wo ła nie wraz z do ku -
men ta cją uza sad nia ją cą pod ję cie uchwa ły.

2. Od uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa zwy czaj ne -
go w związ ku z peł nio ną funk cją w or ga nach PZD przy -
słu gu je od wo ła nie do wła ści we go or ga nu wyż sze go
stop nia nad or ga nem wy da ją cym uchwa łę w cią gu 14 dni
od da ty otrzy ma nia uchwa ły. 

3. Od uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa zwy czaj ne -
go, wy da nej na pod sta wie § 37 ust. 2, przy słu gu je od wo -
ła nie do wła ści wej ko mi sji roz jem czej te go sa me go
stop nia co or ga nu wy da ją ce go uchwa łę – w cią gu 14 dni
od da ty otrzy ma nia uchwa ły.

4. Wnie sie nie od wo ła nia w ter mi nie i try bie, okre ślo nym 
w ust. 1 i 2, wstrzy mu je wy ko na nie za skar żo nej uchwa ły.”.

5) § 42 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. Oso ba bli ska człon ka or ga nu PZD nie mo że być

człon kiem or ga nu w tej sa mej jed no st ce or ga ni za cyj nej
PZD. Za kaz ten do ty czy rów nież mał żon ka oso by bli skiej
człon ka or ga nu PZD.”;

6) § 42 ust. 5 otrzy mu je brzmie nie:
„5. Prze wod ni czą cym wal ne go ze bra nia, kon fe ren cji de -

le ga tów, zjaz dów okrę go wych i kra jo we go nie mo że być
pre zes or ga nu za rzą dza ją ce go oraz prze wod ni czą cy ko -
mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem czej od po wied niej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD, a tak że oso ba w trak cie
trwa nia obo wią zu ją ce go co do niej za ka zu wy ni ka ją ce go
z § 50 ust. 6.”;

7) § 47 otrzy mu je brzmie nie:
„1.Man dat człon ka or ga nu PZD wy ga sa przed upły wem

ka den cji z chwi lą:
1) pi sem nej re zy gna cji z man da tu,
2) usta nia człon ko stwa w PZD,
3) od wo ła nia,
4) li kwi da cji lub łą cze nia jed no stek or ga ni za cyj nych

PZD,
5) wy ga śnię cia man da tów człon ków or ga nu PZD po -

wy żej 50% je go skła du.
2. Wy ga śnię cie man da tu człon ka or ga nu PZD stwier dza

w for mie uchwa ły:
1) wła ści wy or gan PZD, któ re go był człon kiem 

– w przy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1- 2,
2) or gan do ko nu ją cy od wo ła nia - w przy pad ku, o któ -

rym mo wa w ust. 1 pkt 3,
3) wła ści wy or gan wyż sze go stop nia - w przy pad ku, 

o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 4 i 5.”;

8) § 48 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Or gan PZD po wi nien do ko op to wać do swo je go

skła du in ne go człon ka zwy czaj ne go w ter mi nie do 3 mie -
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się cy od chwi li zmniej sze nia się licz by człon ków or ga nu
z przy czyn wy mie nio nych w § 47 pkt 1–3.”;

9) § 49 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. Or gan ko mi sa rycz ny dzia ła do cza su utwo rze nia te -

go or ga nu w dro dze wy bo rów, nie dłu żej jed nak niż 6 mie -
się cy od po wo ła nia. W uza sad nio nych przy pad kach
wła ści wy or gan PZD mo że prze dłu żać okres dzia ła nia or -
ga nu ko mi sa rycz ne go, któ ry łącz nie nie mo że prze kro czyć
dwóch lat.”;

10) § 50 ust. 6 otrzy mu je brzmie nie:
„6. Od wo ła ni człon ko wie or ga nów nie mo gą do koń ca

na stęp nej ka den cji wcho dzić w skład or ga nów PZD po -
cho dzą cych z wy bo ru i peł nić funk cji w or ga nach PZD.
W uza sad nio nych przy pad kach wła ści wy or gan PZD mo -
że prze dłu żyć ten za kaz o ko lej ną ka den cję.”;

11) w § 50 do da je się ust. 7 o na stę pu ją cym brzmie niu:
„7. Po sta no wie nia ust. 1–5 sto su je się od po wied nio wo -

bec oso by, któ rej man dat wy gasł na sku tek pi sem nie zło -
żo nej re zy gna cji, je że li przed wy ga śnię ciem man da tu
za cho dzi ły co do tej oso by pod sta wy do od wo ła nia. W ta -
kim przy pad ku wła ści wy or gan stwier dza za kaz spra wo -
wa nia man da tu i peł nie nia funk cji w or ga nach PZD na
za sa dach okre ślo nych w ust. 6.”;

12) § 54 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Or ga ny PZD po dej mu ją de cy zje w for mie uchwał,

chy ba że sta tut sta no wi ina czej.
2. Uchwa ły (orze cze nia) or ga nów PZD po win ny być

spo rzą dzo ne w for mie pi sem nej, pod ry go rem ich nie waż -
no ści.

3. Uchwa łę pod pi su je co naj mniej dwóch człon ków wła -
ści we go or ga nu PZD na za sa dach okre ślo nych w od ręb -
nych prze pi sach związ ko wych. Orze cze nia ko mi sji
roz jem czych pod pi su je pe łen ze spół orze ka ją cy.

4. Uchwa ły or ga nów PZD są waż ne, je że li zo sta ły pod -
ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów przy obec no ści po nad po -
ło wy licz by człon ków da ne go or ga nu w cza sie po dej-
mo wa nia uchwa ły, za wy jąt kiem przy pad ków okre ślo nych
w sta tu cie.

5. Czło nek or ga nu PZD zo sta je wy łą czo ny od roz strzy -
ga nia spraw, je że li jest oso bą bez po śred nio za in te re so wa -
ną al bo ist nie je in na oko licz ność mo gą ca wy wo łać
uza sad nio ną wąt pli wość co do je go bez stron no ści w da nej
spra wie. Wy łą cze nia do ko nu je da ny or gan PZD; w gło so -
wa niu nie bie rze udzia łu czło nek te go or ga nu, któ re go wy -
łą cze nia gło so wa nie do ty czy.”;

13) § 78 otrzy mu je brzmie nie:
„O ter mi nie, miej scu i 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. Za wia do mie nie
mo że być wy sła ne człon ko wi zwy czaj ne mu pocz tą elek -
tro nicz na, je że li uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną zgo dę,
po da jąc ad res, na któ ry za wia do mie nie po win no być wy -
sła ne.”;

14) § 82 pkt 9 otrzy mu je brzmie nie:
„9) pod ję cie od dziel nej uchwa ły w spra wie każ de go za da -

nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD ze wska za -
niem udzia łu człon ków zwy czaj nych w pra cach na ten cel,”;

15) § 91 ust. 2 pkt 6 otrzy mu je brzmie nie:
„6) pro wa dzi ewi den cję dzia łek oraz człon ków zwy czaj -

nych,”;

16) § 103 otrzy mu je brzmie nie:
„Człon ko wi PZD oraz za rzą do wi ROD przy słu gu je pra -

wo od wo ła nia się od orze czeń ko mi sji roz jem czej ROD
do Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ter mi nie 14 dni od
da ty otrzy ma nia orze cze nia. Od wo ła nie wno si się za po -
śred nic twem ko mi sji roz jem czej ROD.”;

17) § 110 ust. 4 otrzy mu je brzmie niu:
„4. Okrę go wy zjazd de le ga tów ma pra wo wy brać w

skład or ga nów, okre ślo nych w § 116 pkt 4, każ de go człon -
ka zwy czaj ne go ma ją ce go pra wo do udzia łu w zjeź dzie.”;

18) § 123 pkt 12 otrzy mu je brzmie nie:
„12) za wie sza nie lub od wo ły wa nie za rzą dów ROD lub

ich człon ków oraz po wo ły wa nie za rzą dów ko mi sa rycz -
nych ROD, a tak że stwier dza nie wy ga śnię cia man da tów
człon ków za rzą dów ROD,”;

19) § 124 ust. 3 otrzy mu je brzmie niu:
„3. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu okrę go we go za rzą du,

pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne w § 123
(za wy jąt kiem pkt 1-4 i 6-10) oraz w in nych po sta no wie -
niach ni niej sze go sta tu tu od no szą cych się do pre zy dium.”;

20) § 135 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Do okrę go wej ko mi sji roz jem czej na le ży:
1) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od orze czeń

ko mi sji roz jem czej ROD,
2) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał

okrę go we go za rzą du (je go pre zy dium) wy da nych na pod -
sta wie § 37 ust. 2,

3) stwier dza nie nie waż no ści za war tych ugód, okre ślo nych
w § 105, któ re są sprzecz ne z pra wem po wszech nie obo wią -
zu ją cym, po sta no wie nia mi sta tu tu i re gu la mi nu ROD. 

2. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły za rzą du ROD, o któ rych mo wa w § 102 ust. 1
pkt 1 i 2, a tak że uchwa ły okrę go we go za rzą du (je go pre -
zy dium) wy da ne na pod sta wie § 37 ust. 2. 

3. Orze cze nia okrę go wej ko mi sji roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1 pkt 1 i 2, są osta tecz ne.”;
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21) § 139 ust. 4 otrzy mu je brzmie nie:
„4. Kra jo wy Zjazd De le ga tów ma pra wo wy brać w

skład or ga nów, okre ślo nych w § 143 pkt 4, każ de go człon -
ka zwy czaj ne go ma ją ce go pra wo do udzia łu w zjeź dzie.”;

22) § 148 ust. 1 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Kra jo wa Ra da wy bie ra ze swe go gro na Pre ze sa

PZD, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów) PZD, se kre ta rza 
i skarb ni ka.”;

23) § 149 ust. 1 i 2 otrzy mu ją brzmie nie:
„1. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy zwo łu je Pre zes PZD lub

za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes PZD.
Po sie dze nie na le ży tak że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu
dni od zło że nia pi sem ne go żą da nia przez Kra jo wą Ko mi -
sję Re wi zyj ną lub co naj mniej 1/3 licz bę człon ków Kra jo -
wej Ra dy.

2. Po sie dze niu Kra jo wej Ra dy prze wod ni czy Pre zes
PZD lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce -
pre zes PZD.”;

24) § 150 ust. 2 pkt 15 otrzy mu je brzmie nie:
„15) za wie sza nie, lub od wo ły wa nie okrę go wych za rzą -

dów lub ich człon ków oraz po wo ły wa nie okrę go wych za -
rzą dów ko mi sa rycz nych, a tak że stwier dza nie wy ga ś-
nię cia man da tów człon ków okrę go wych za rzą dów,”;

25) § 151 ust. 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2. Pre zy dium skła da się z 7–11 człon ków Kra jo wej Ra -

dy, w tym z Pre ze sa PZD, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów)
PZD, se kre ta rza i skarb ni ka.”;

26) § 151 ust. 3 otrzy mu je brzmie nie:
„3. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu Kra jo wej Ra dy,

pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne w § 150
ust. 2 (za wy jąt kiem pkt 4-14) oraz w in nych po sta no wie -
niach ni niej sze go sta tu tu od no szą cych się do Pre zy dium.”; 

27) § 152 ust. 3 pkt 2 otrzy mu je brzmie nie:
„2) upo waż nio ne go przez Pre ze sa PZD wi ce pre ze sa

PZD z in nym człon kiem Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.”;

28) § 161 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz po zna -

wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał Kra jo wej Ra dy
(jej pre zy dium) wy da nych na pod sta wie § 37 ust. 2. 

2. Od wo ła nie, o któ rym mo wa w ust. 1, roz po zna je ze -
spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej w skła dzie
trzech człon ków, z wy łą cze niem Prze wod ni czą ce go Kra -
jo wej Ko mi sji Roz jem czej. 

3. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły Kra jo wej Ra dy (jej pre zy dium), o któ rych mo -
wa w ust. 1.

4. Orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1, są osta tecz ne.”;

29) § 163 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz pa try -

wa nie skarg zło żo nych w try bie nad zwy czaj nym na osta -
tecz ne orze cze nia ko mi sji roz jem czych.

2. Stro na mo że wnieść po da nie o zło że nie skar gi do Pre -
ze sa PZD lub Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia jej orze -
cze nia.

3. Po da nie o zło że nie skar gi po win no być wnie sio ne
przez człon ka zwy czaj ne go lub przez or gan PZD, któ ry
wy dał uchwa łę w pierw szej in stan cji.

4. Po da nie wnie sio ne po ter mi nie wska za nym w ust. 2 lub
przez oso bę nie upraw nio ną po zo sta je bez roz po zna nia.”;

30) § 164 otrzy mu je brzmie nie:
„1. Skar gę roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko -

mi sji Roz jem czej.
2. Skar gę na orze cze nie, o któ rym mo wa w § 161 ust. 4,

roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej w skła dzie co naj mniej 7 człon ków, z wy łą cze niem
człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, któ rzy wy da li
orze cze nie bę dą ce przed mio tem skar gi. 

3. Skar gi do ty czą ce spraw o szcze gól nym stop niu skom -
pli ko wa nia lub ma ją ce pre ce den so wy cha rak ter kie ro wa -
ne są przez Prze wod ni czą ce go do roz po zna nia przez
Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą w peł nym skła dzie.”.  

§ 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 sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, 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

2012 ro ku.

War sza wa, dnia 17 grud nia 2011 r. 

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

Prze wod ni czą cy Zjaz du /-/ Iza be la Oże gal ska
/-/ Ta de usz Ja rzę bak
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Treść opu bli ko wa nych w tym Biu le ty nie In for ma cyj -
nym do ku men tów jed no znacz nie okre śla kie ru nek dzia ła -
nia PZD na naj bliż sze la ta. Trud ne cza sy w ja kich się
zna leź li śmy, wy ma ga ją zde cy do wa nych dzia łań i wła śnie
ta ką, wy raź ną li nię pro gra mo wą uchwa lił IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD. 

Pro gram na ka den cję 2011–2015, a tak że Uchwa ły i Sta -
no wi ska Zjaz du z ca łą sta now czo ścią pod kre śla ją, że Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców bę dzie stał na stra ży Usta wy 
o ROD i Re gu la mi nu ROD. 

No we otwar cie Związ ku na ogół spo łe czeń stwa, pla no -
wa ny wzrost licz ny człon ków PZD, a tak że za kro jo ne na
sze ro ką ska lę dzia ła nia me dial ne, to ko lej ne, klu czo we
prio ry te ty. Nad cho dzą ca ka den cja po zwo li nam wszyst -
kim włą czyć się w dzia ła nia na rzecz Związ ku i oka zać
swo je za an ga żo wa nie. Niech ze bra ne tu do ku men ty sta ną
się dla każ de go człon ka PZD sku tecz nym na rzę dziem
wal ki o wspól ne do bro.

Na za koń cze nie Zjaz du za bra ła głos Te re sa Smo lik ze
Szcze ci na.

XII. ZAKO¡CZENIE OBRAD ZJAZDU

XIII. JEDNOLITY TEKST STATUTU PZD

IX Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców ma my,
Za chwi lę się że gna my,
War sza wie mó wi my pa, pa, 
Niech się do brze ma
Pra ca wy ko na na, me da le roz da ne,
Za pa sy roz la ne, zdro wie pod re pe ro wa ne. 
Dys ku sja skoń czo na,
Te raz prze mó wi nie mąż, a żo na,
Kie run ki wy ty cza ją, ni ko go nie ob ra ża ją
De le ga ci ko cha ni, zno wu wy bie ra ni na ka den cję no wą,
Po pra cuj cie da lej z gło wą!

Sta tut PZD uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6
kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi
przez VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców w dniu 9 grud nia 2007 ro ku oraz IX
Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w dniu 17 grud nia 2011 ro ku.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców, zwa ny da lej „PZD”,

jest ogól no pol ską, sa mo dziel ną i sa mo rząd ną or ga ni za cją
spo łecz ną po wo ła ną do re pre zen to wa nia i obro ny praw 
i in te re sów swych człon ków.

2. PZD dzia ła na pod sta wie usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i ni niej sze go sta tu tu.

3. PZD opie ra swo ją dzia łal ność na pra cy spo łecz nej
człon ków; do pro wa dze nia swych spraw mo że za trud niać
pra cow ni ków.

Te re sa Smo lik, OZ Szcze cin
Sza now ni pań stwo, chcia łam przede wszyst kim po gra -

tu lo wać no wo wy bra nej Ra dzie, Ko mi sji Roz jem czej i Re -
wi zyj nej. I tak kró ciut ko:
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§ 2
1. Te re nem dzia ła nia PZD jest ob szar Rze czy po spo li tej

Pol skiej.
2. Sie dzi bą PZD jest mia sto sto łecz ne War sza wa.
3. PZD ma pra wo uży wać wła sne go go dła, hym nu,

sztan da rów, od znak i pie czę ci.

§ 3
1. PZD po sia da oso bo wość praw ną.
2. PZD dzia ła po przez swo je or ga ny usta no wio ne usta -

wą oraz ni niej szym sta tu tem.
3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD ko rzy sta ją z oso bo wo -

ści praw nej PZD w ra mach upraw nień i od po wie dzial no -
ści okre ślo nych ni niej szym sta tu tem.

§ 4
PZD mo że być człon kiem in nych or ga ni za cji kra jo wych

i za gra nicz nych o po krew nych ce lach i za da niach.

§ 5
1. Uży te w ni niej szym sta tu cie okre śle nia ozna cza ją:
1) usta wa – usta wę z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych

ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1419),

2) ROD – ro dzin ny ogród dział ko wy,
3) prze pi sy związ ko we – po sta no wie nia uchwał or ga -

nów PZD, w tym sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD, 
4) or ga ny za rzą dza ją ce – za rząd ROD, okrę go wy za rząd

(je go pre zy dium) i Kra jo wą Ra dę (jej pre zy dium),

5) przy dział dział ki – usta no wie nie pra wa użyt ko wa nia
dział ki po le ga ją ce go na bez płat nym i bez ter mi no wym
upraw nie niu do uży wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po żyt -
ków,

6) oso ba bli ska – współ mał żo nek, dzie ci, ro dzi ce, wnu -
ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci,

7) gło sy – gło sy „za”, „prze ciw” lub „wstrzy mu ją ce się”
od da ne pod czas gło so wa nia w spo sób zgod ny ze sta tu tem,

8) zwy kła więk szość – wię cej gło sów od da nych „za”
niż „prze ciw”, 

9) bez względ na więk szość – wię cej niż po ło wa gło sów
od da nych „za”.

2. Or ga na mi wyż sze go stop nia w ro zu mie niu ni niej sze -
go sta tu tu są:

1) w sto sun ku do wal ne go ze bra nia ROD (kon fe ren cji
de le ga tów) i okrę go we go zjaz du de le ga tów – od po wied -
nio wła ści wy te ry to rial nie okrę go wy za rząd i Kra jo wa 
Ra da,

2) w sto sun ku do za rzą du ROD i okrę go we go za rzą du –
od po wied nio wła ści wy te ry to rial nie okrę go wy za rząd (je -
go pre zy dium) i Kra jo wa Ra da (jej pre zy dium),

3) w sto sun ku do ko mi sji re wi zyj nej ROD i okrę go wej
ko mi sji re wi zyj nej – od po wied nio wła ści wa te ry to rial nie
okrę go wa ko mi sja re wi zyj na i Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj -
na,

4) w sto sun ku do ko mi sji roz jem czej ROD i okrę go wej
ko mi sji roz jem czej – od po wied nio wła ści wa te ry to rial nie
okrę go wa ko mi sja roz jem cza i Kra jo wa Ko mi sja Roz jem -
cza.

ROZDZIAŁ II
Ce le i za da nia PZD

§ 6
Ce lem PZD jest:
1) roz wój ROD w spo sób za pew nia ją cy je go człon kom

i ich ro dzi nom ak tyw ny wy po czy nek i moż li wość pro wa -
dze nia upraw ogrod ni czych przede wszyst kim na wła sne
po trze by,

2) przy wra ca nie spo łecz no ści i przy ro dzie te re nów zde -
gra do wa nych, 

3) ochro na śro do wi ska przy rod ni cze go, 
4) pod no sze nie stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia,
5) kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka,
6) ochro na skład ni ków przy ro dy, 
7) po pra wa wa run ków by to wych spo łecz no ści miej skich.

§ 7
Do pod sta wo wych za dań PZD na le ży:
1) pro pa go wa nie idei ogrod nic twa dział ko we go w spo -

łe czeń stwie, a szcze gól nie wszech stron ne go zna cze nia
ROD dla ro dzin dział kow ców i miesz kań ców miast oraz
ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia grun tów miej skich,

2) dzia ła nie na rzecz wszech stron ne go roz wo ju ogrod -

nic twa dział ko we go,
3) za kła da nie, za go spo da ro wy wa nie i pro wa dze nie

ROD,
4) ini cjo wa nie i współ dzia ła nie w pro wa dze niu ba dań 

z za kre su ogrod nic twa i wdra ża nie ich wy ni ków w ROD, 
5) wszech stron ne dzia ła nie na rzecz ochro ny przy ro dy 

i śro do wi ska, 
6) or ga ni zo wa nie i udzie la nie po mo cy oraz po rad nic twa

w za go spo da ro wa niu dzia łek i pro wa dze niu upraw ogrod -
ni czych,

7) pro pa go wa nie wie dzy ogrod ni czej, zwłasz cza po -
przez szko le nia i pro wa dze nie dzia łal no ści wy daw ni czej,

8) pro wa dze nie dzia łal no ści spo łecz nej, wy cho waw czej,
wy po czyn ko wej, re kre acyj nej i in nej na rzecz człon ków
PZD, ich ro dzin oraz spo łecz no ści lo kal nych,

9) współ pra ca z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi, ad mi ni -
stra cją rzą do wą, or ga ni za cja mi spo łecz ny mi i za wo do wy -
mi oraz przed się bior ca mi i in ny mi in sty tu cja mi w za kre sie
re ali za cji swo ich ce lów,

10) po dej mo wa nie in nej dzia łal no ści, zmie rza ją cej do
sta łe go roz wo ju ROD.
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Ro dza je człon ko stwa
§ 8

Człon ko stwo w PZD jest otwar te dla wszyst kich, bez
wzglę du na na ro do wość, ra sę, płeć, re li gię, ję zyk, po cho -
dze nie spo łecz ne i et nicz ne lub po glą dy po li tycz ne.

§ 9
1. Człon ka mi PZD mo gą być: 
1) oso by fi zycz ne peł no let nie, za miesz ka łe na sta łe na

te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej,
2) oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za cyj ne nie po sia da -

ją ce oso bo wo ści praw nej.
2. Oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za cyj ne nie po sia da -

ją ce oso bo wo ści praw nej mo gą być je dy nie człon ka mi
wspie ra ją cy mi PZD.

§ 10
Człon ko wie PZD dzie lą się na:
1) człon ków zwy czaj nych,
2) człon ków wspie ra ją cych.

Człon ko wie zwy czaj ni

§ 11
1. Człon kiem zwy czaj nym jest oso ba fi zycz na bę dą ca

użyt kow ni kiem dział ki w ROD.
2. Człon ko stwo zwy czaj ne na by wa się jed no cze śnie z

przy dzia łem dział ki w ROD.

§ 12
1. Oso ba ubie ga ją ca się o człon ko stwo zwy czaj ne skła -

da pi sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą pie nia do
PZD i przy dział dział ki w ROD. Oświad cze nie to skła da
się w po sta ci de kla ra cji człon kow skiej we dług wzo ru usta -
lo ne go przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy. 

2. Współ mał żo nek człon ka zwy czaj ne go mo że ubie gać
się o człon ko stwo zwy czaj ne i przy dział dział ki użyt ko wa -
nej przez współ mał żon ka.

§ 13
1. Przy ję cia w po czet człon ków zwy czaj nych i przy dział

dział ki w ROD na stę pu je na mo cy uchwa ły za rzą du ROD.
2. Przy ję cia w po czet człon ków zwy czaj nych i przy dział

dział ki w no wym ROD na stę pu je na mo cy uchwa ły pre -
zy dium okrę go we go za rzą du.

§ 14
Czło nek zwy czaj ny ma pra wo:
1) brać udział w wal nym ze bra niu ROD,
2) wy bie rać i być wy bie ra nym do or ga nów PZD,
3) uzy ski wać in for ma cje o dzia łal no ści PZD,

4) zwra cać się do or ga nów PZD o ochro nę swo ich praw
i in te re sów w za kre sie człon ko stwa w PZD i użyt ko wa -
nia dział ki w ROD,

5) wy stę po wać z wnio ska mi i po stu la ta mi do or ga nów
PZD,

6) skła dać od wo ła nia od uchwał i orze czeń or ga nów
PZD bez po śred nio do ty czą cych je go oso by,

7) brać udział w po sie dze niu or ga nu PZD, na któ rym
po dej mo wa na jest uchwa ła do ty czą ca je go oso by w pierw -
szej in stan cji, za bie rać głos i skła dać wy ja śnie nia na ta -
kim po sie dze niu,

8) pierw szeń stwa w uzy ska niu pra wa do dział ki w od -
twa rza nym lub ist nie ją cym ROD w przy pad ku li kwi da cji
ROD, w któ rym do tych czas użyt ko wał dział kę,

9) pierw szeń stwa przy za mia nie dział ki w tym sa mym
lub in nym ROD,

10) ko rzy stać z urzą dzeń i obiek tów ROD,
11) wska za nia oso by bli skiej wspól nie użyt ku ją cej z nim

dział kę ja ko swo je go na stęp cę na wy pa dek śmier ci, któ rej
na le ży przy dzie lić użyt ko wa ną przez nie go dział kę,

12) sku tecz ne go zrze cze nia się pra wa do dział ki na rzecz
oso by bli skiej,

13) do od szko do wa nia za mie nie na dział ce sta no wią ce
je go wła sność w przy pad ku li kwi da cji ROD lub je go czę -
ści, na któ rej użyt ko wał dział kę,

14) ko rzy stać z po rad nic twa związ ko we go w za kre sie
za go spo da ro wa nia dział ki i upraw ogrod ni czych,

15) wglą du w do ku men ta cję do ty czą cą je go człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

16) usta na wia nia opie ku na na czas okre ślo ny re gu la mi -
nem ROD,

17) do nie za kłó co ne go ko rzy sta nia z dział ki.

§ 15
1. Czło nek zwy czaj ny ma obo wią zek:
1) prze strze gać usta wę, ni niej szy sta tut oraz wy da ne na

je go pod sta wie uchwa ły or ga nów PZD, 
2) prze strze gać za sad współ ży cia spo łecz ne go,
3) dbać o do bre imię PZD i pol skie go ogrod nic twa

dział ko we go,
4) użyt ko wać przy dzie lo ną mu dział kę zgod nie z re gu -

la mi nem ROD,
5) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
6) brać czyn ny udział w ży ciu PZD,
7) uisz czać skład kę człon kow ską do 31 ma ja da ne go ro -

ku oraz opła ty uchwa lo ne przez upraw nio ne ni niej szym
sta tu tem or ga ny PZD w ter mi nie przez nie usta lo nym, a w
przy pad ku zwło ki – wraz z obo wią zu ją cy mi od set ka mi
usta wo wy mi,

8) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon den cji,
9) ota czać opie ką mie nie PZD.

ROZDZIAŁ III
Człon ko wie PZD – pra wa i obo wiąz ki
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2. Czło nek PZD nie ma pra wa zmie niać prze zna cze nia
dział ki w ROD, na ru szać jej gra nic, ani pro wa dzić na niej
dzia łal no ści go spo dar czej.

3. Czło nek PZD od po wia da za szko dy wy rzą dzo ne
przez sie bie, człon ków ro dzi ny i oso by wpro wa dzo ne
przez nie go na te ren ROD i jest zo bo wią za ny do po kry cia
po nie sio nych z te go po wo du strat przez PZD lub przez
człon ka PZD.

Człon ko wie wspie ra ją cy

§ 16
Człon kiem wspie ra ją cym mo że być oso ba praw na lub

jed nost ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją ca oso bo wo ści praw -
nej de kla ru ją ca wspie ra nie ce lów i za dań PZD po przez
udzie la nie po mo cy fi nan so wej lub rze czo wej na rzecz wy -
bra nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.

§ 17
1. Ubie ga ją cy się o człon ko stwo wspie ra ją ce skła da pi -

sem ne oświad cze nie wo li o chę ci przy stą pie nia do PZD.
Oświad cze nie to skła da się w po sta ci de kla ra cji człon kow -
skiej we dług wzo ru usta lo ne go przez Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy.

2. Oświad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, skła da oso -
ba lub or gan umo co wa ny do re pre zen to wa nia ubie ga ją ce -
go się o człon ko stwo wspie ra ją ce.

§ 18
Przy ję cie w po czet człon ków wspie ra ją cych na stę pu je

na mo cy uchwa ły pre zy dium okrę go we go za rzą du lub
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, do któ re go wpły nę ła de -
kla ra cja człon kow ska.

§ 19
Czło nek wspie ra ją cy ma pra wo:
1) brać udział w ze bra niu or ga nu PZD, na któ rym roz -

pa try wa ne są spra wy je go do ty czą ce, 
2) do uzy ska nia in for ma cji o re ali za cji wspie ra nych ce lów, 
3) zwra ca nia się do or ga nów PZD w spra wach do ty czą -

cych roz wo ju ROD.

§ 20
Czło nek wspie ra ją cy ma obo wią zek:
1) dbać o do bre imię PZD i pol skie go ogrod nic twa

dział ko we go,
2) dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,
3) uisz czać skład kę człon kow ską,
4) ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon den cji,
5) wy wią zy wać się z za de kla ro wa nej for my wspar cia.

Ty tu ły ho no ro we, od zna cze nia i wy róż nie nia

§ 21
1. Oso bie fi zycz nej, któ ra w okre sie wie lo let niej dzia łal -

no ści szcze gól nie za słu ży ła się dla PZD i roz wo ju ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, Kra jo wa Ra da PZD
mo że nadać ty tuł „Ho no ro we go Człon ka PZD”.

2. Za szcze gól ne za słu gi dla ROD wal ne ze bra nie mo -
że nadać ty tuł „Ho no ro we go Człon ka ROD”.

3. W do wód szcze gól ne go uzna nia za za an ga żo wa nie 
i osią gnię cia pod czas kie ro wa nia sta tu to wym or ga nem
PZD, or gan, któ ry ma pra wo wy bie rać pre ze sa (prze wod -
ni czą ce go ko mi sji sta tu to wej), mo że nadać ty tuł Ho no ro -
we go Pre ze sa (Ho no ro we go Prze wod ni czą ce go) po
za prze sta niu peł nie nia tej funk cji. 

4. Ty tu ły, o któ rych mo wa w ust. 1 i 2, moż na nadać oso -
bie, któ rej usta ło człon ko stwo w PZD. 

§ 22
1. Za szcze gól nie ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną i wzo -

ro wą upra wę dział ki, czło nek PZD mo że być wy róż nio ny
od zna ką „Za słu żo ny Dział ko wiec” i od zna ką „Za Za słu -
gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”.

2. Od zna ka „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców” mo że być nada na oso bie nie bę dą cej człon kiem
PZD.

3. Wa run ki i tryb nada wa nia od znak związ ko wych okre -
śla re gu la min uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę.

4. Czło nek PZD mo że rów nież być wy róż nio ny dy plo -
ma mi uzna nia i li sta mi po chwal ny mi lub w in ny spo sób.

Ka ry po rząd ko we

§ 23
1. W ra zie na ru sze nia prze pi sów do ty czą cych za go spo -

da ro wa nia i ko rzy sta nia z dział ki okre ślo nych w sta tu cie,
re gu la mi nie ROD i in nych prze pi sach związ ko wych, al bo
na ru sze nia za sad współ ży cia spo łecz ne go, za rząd ROD
mo że wy mie rzyć człon ko wi PZD jed ną z kar po rząd ko -
wych:

1) upo mnie nia,
2) na ga ny,
3) na ga ny z ostrze że niem.
2. Za rząd ROD wy mie rza ka rę po rząd ko wą ade kwat ną

do stwier dzo nych na ru szeń prze pi sów.

§ 24
Przed za sto so wa niem ka ry po rząd ko wej za rząd ROD

wzy wa pi sem nie człon ka PZD do usu nię cia w okre ślo nym
ter mi nie stwier dzo nych na ru szeń prze pi sów.

§ 25
1. Przed pod ję ciem uchwa ły o za sto so wa niu ka ry za rząd

ROD obo wią za ny jest za wia do mić za in te re so wa ne go
człon ka PZD o ter mi nie po sie dze nia za rzą du, na któ rym
je go spra wa ma być roz pa try wa na oraz umoż li wić mu zło -
że nie wy ja śnień. 

2. Nie zgło sze nie się człon ka PZD pra wi dło wo po wia -
do mio ne go nie wstrzy mu je pod ję cia uchwa ły.
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§ 26
1. 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.

2. Za rząd ROD do rę cza człon ko wi PZD uchwa łę o wy -
mie rze niu ka ry po rząd ko wej bez po śred nio za po kwi to wa -
niem lub prze sy ła li stem po le co nym za zwrot nym
po twier dze niem od bio ru.

§ 27
Człon ko wi PZD przy słu gu je pra wo od wo ła nia się od

uchwa ły wy mie rza ją cej ka rę po rząd ko wą do ko mi sji roz -
jem czej ROD w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia
uchwa ły, za po śred nic twem za rzą du ROD, któ ry w cią gu
7 dni prze sy ła do ko mi sji roz jem czej ROD od wo ła nie
wraz z do ku men ta cją uza sad nia ją cą pod ję cie uchwa ły.

§ 28
1. Za tar cie ka ry po rząd ko wej na stę pu je z urzę du z upły -

wem 2 lat od jej upra wo moc nie nia. Za tar cia ka ry do ko -
nu je za rząd ROD, któ ry ka rę na ło żył po przez usu nię cie 
z akt człon kow skich uchwa ły o uka ra niu.

2. Za rząd ROD mo że na wnio sek uka ra ne go człon ka
PZD do ko nać za tar cia ka ry już po upły wie ro ku, je że li
uka ra ny w tym okre sie nie na gan nie prze strze gał prze pi sy
związ ko we.

Usta nie człon ko stwa

§ 29
1. Człon ko stwo w PZD usta je na sku tek:
1) wy ga śnię cia,
2) skre śle nia,
3) po zba wie nia.
2. Wraz z usta niem człon ko stwa zwy czaj ne go wy ga sa

pra wo użyt ko wa nia dział ki w ROD.

§ 30
1. Człon ko stwo w PZD wy ga sa w ra zie:
1) śmier ci człon ka PZD,
2) zrze cze nia się na pi śmie człon ko stwa w PZD,
3) nie użyt ko wa nia lub nie za go spo da ro wa nia dział ki 

w ROD w cią gu 9 mie się cy od jej przy dzie le nia,
4) li kwi da cji ROD, je że li czło nek PZD od mó wi przy ję -

cia w użyt ko wa nie dział ki za stęp czej za pro po no wa nej
przez wła ści wy or gan PZD,

5) nie wy wią zy wa nia się przez człon ka wspie ra ją ce go 
z za de kla ro wa nej for my wspar cia przez okres co naj mniej
jed ne go ro ku.

2. Wy ga śnię cie człon ko stwa w PZD stwier dza w dro -
dze uchwa ły:

1) za rząd ROD – w przy pad kach okre ślo nych w ust. 1
pkt 1 i 2,

2) or gan przy dzie la ją cy dział kę al bo pre zy dium okrę go -
we go za rzą du z wła snej ini cja ty wy – w przy pad kach okre -

ślo nych w ust. 1 pkt 3,
3) pre zy dium okrę go we go za rzą du – w przy pad kach

okre ślo nych w ust. 1 pkt 4,
4) or gan na da ją cy człon ko stwo wspie ra ją ce – w przy -

pad kach okre ślo nych w ust. 1 pkt 5.
3. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 2 pkt 2 i 3, wraz

z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie zło że -
nia od wo ła nia do rę cza się człon ko wi zwy czaj ne mu za po -
kwi to wa niem lub prze sy ła li stem po le co nym za zwrot nym
po twier dze niem od bio ru.

4. Człon ko wi zwy czaj ne mu przy słu gu je pra wo od wo -
ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, do or ga nu
wyż sze go stop nia w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia
uchwa ły. Od wo ła nie wno si się za po śred nic twem or ga nu,
któ ry pod jął uchwa łę, któ ry w cią gu 7 dni prze sy ła do or -
ga nu wyż sze go stop nia od wo ła nie wraz z do ku men ta cją
uza sad nia ją cą pod ję cie uchwa ły.

§ 31
1. W ra zie wy ga śnię cia człon ko stwa zwy czaj ne go 

z przy czyn okre ślo nych w § 30 ust. 1 pkt 2 pierw szeń stwo
w nada niu człon ko stwa zwy czaj ne go i przy dzia le dział ki
ma współ mał żo nek nie bę dą cy człon kiem PZD, a w dal -
szej ko lej no ści oso ba bli ska wska za na ja ko na stęp ca oraz
po zo sta łe oso by bli skie.

2. Je że li o człon ko stwo zwy czaj ne i przy dział dział ki
ubie ga się wię cej niż jed na oso ba bli ska–- wy bór na le ży
do za rzą du ROD.

3. Je że li żad na z osób, okre ślo nych w ust. 1, nie zło ży
od po wied nie go wnio sku w ter mi nie 3 mie się cy od zrze -
cze nia się człon ko stwa zwy czaj ne go, al bo nie od po wia da
wa run kom okre ślo nym w § 9, za rząd ROD na da je człon -
ko stwo i przy dzie la dział kę oso bie z li sty ocze ku ją cych.

§ 32
W przy pad ku zrze cze nia się człon ko stwa zwy czaj ne go

za rząd ROD nie jest zwią za ny wa run ka mi zrze cze nia,
chy ba że cho dzi o oso bę bli ską.

§ 33
1. W ra zie roz wią za nia przez roz wód mał żeń stwa człon -

ków zwy czaj nych za rząd ROD de cy du je - we dług za sad
okre ślo nych w ni niej szym sta tu cie – któ re mu z roz wie -
dzio nych mał żon ków przy słu gi wać bę dzie pra wo użyt ko -
wa nia dział ki.

2. W ra zie roz wią za nia przez roz wód mał żeń stwa człon -
ków zwy czaj nych, pierw szeń stwo do dal sze go użyt ko wa -
nia dział ki ma ten z roz wie dzio nych mał żon ków, któ re go
wska żą sa mi za in te re so wa ni we wspól nym pi sem nym
oświad cze niu.

3. W ra zie bra ku oświad cze nia, o któ rym mo wa w ust.
2, pierw szeń stwo do dal sze go użyt ko wa nia dział ki ma ten
z roz wie dzio nych mał żon ków, któ re mu sąd po wie rzył
opie kę nad dzieć mi lub fak tycz nie tę opie kę spra wu je. 

4. Je że li ża den z roz wie dzio nych mał żon ków nie ma
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dzie ci al bo obo je ma ją dzie ci na wy cho wa niu, za rząd
ROD de cy du je, któ re mu z nich przy słu gi wać bę dzie pra -
wo użyt ko wa nia dział ki, bio rąc pod uwa gę do tych cza so -
we za in te re so wa nie dział ką, udział w jej upra wie oraz
wa run ki ma te rial ne. 

§ 34
1. Każ dy z roz wie dzio nych mał żon ków, bę dą cy człon -

kiem zwy czaj nym, ma obo wią zek zgło sić pi sem nie do za -
rzą du ROD fakt roz wią za nia mał żeń stwa przez roz wód 
w ter mi nie 3 mie się cy od da ty upra wo moc nie nia się wy -
ro ku roz wo do we go.

2. Po otrzy ma niu zgło sze nia, o któ rym mo wa w ust. 1,
za rząd ROD po zo sta wia pra wo użyt ko wa nia dział ki te mu
z mał żon ków, któ ry speł nia wy mo gi okre ślo ne w § 33 ust.
2 lub 3, a dru gie go mał żon ka skre śla z li sty człon ków
zwy czaj nych i stwier dza wy ga śnię cie pra wa użyt ko wa nia
dział ki.

§ 35
1. De cy zję o skre śle niu z li sty człon ków PZD za rząd

ROD po dej mu je w for mie uchwa ły, któ rej od pis wraz 
z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie zło że -
nia od wo ła nia do rę cza się za in te re so wa ne mu za po kwi to -
wa niem lub prze sy ła li stem po le co nym za zwrot nym
po twier dze niem od bio ru.

2. Od uchwa ły o skre śle niu z li sty człon ków PZD przy -
słu gu je od wo ła nie do pre zy dium okrę go we go za rzą du w
ter mi nie 14 dni od da ty otrzy ma nia uchwa ły. Od wo ła nie
skła da się za po śred nic twem za rzą du ROD, któ ry w cią gu
7 dni prze sy ła od wo ła nie do pre zy dium okrę go we go za -
rzą du wraz z do ku men ta cją uza sad nia ją cą pod ję cie
uchwa ły.

§ 36
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 -
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.

3. Po sta no wie nie § 25 sto su je się od po wied nio.

§ 37
1. Po zba wie nie człon ko stwa zwy czaj ne go na stę pu je 

w dro dze uchwa ły za rzą du ROD. 
2. W uzasadnionych przypadkach uchwa łę o po zba wie -

niu człon ko stwa zwy czaj ne go mo że pod jąć or gan wyż -
sze go stop nia (je go pre zy dium).

3. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 1 i 2, wraz 
z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i ter mi nie zło że -
nia od wo ła nia do rę cza się człon ko wi zwy czaj ne mu za po -
kwi to wa niem lub prze sy ła li stem po le co nym za zwrot nym
po twier dze niem od bio ru.

§ 38
1. Człon ko wi zwy czaj ne mu przy słu gu je pra wo od wo -

ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa w § 37 ust. 1, do ko -
mi sji roz jem czej ROD w ter mi nie 14 dni od da ty
otrzy ma nia uchwa ły. Od wo ła nie wno si się za po śred nic -
twem or ga nu, któ ry pod jął uchwa łę, któ ry w cią gu 7 dni
prze sy ła do ko mi sji roz jem czej ROD od wo ła nie wraz 
z do ku men ta cją uza sad nia ją cą pod ję cie uchwa ły.

2. Od uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa zwy czaj ne -
go w związ ku z peł nio ną funk cją w or ga nach PZD przy -
słu gu je od wo ła nie do wła ści we go or ga nu wyż sze go
stop nia nad or ga nem wy da ją cym uchwa łę w cią gu 14 dni
od da ty otrzy ma nia uchwa ły.

3. Od uchwa ły o po zba wie niu człon ko stwa zwy czaj ne -
go, wy da nej na pod sta wie § 37 ust. 2, przy słu gu je od wo -
ła nie do wła ści wej ko mi sji roz jem czej te go sa me go
stop nia co or ga nu wy da ją ce go uchwa łę – w cią gu 14 dni
od da ty otrzy ma nia uchwa ły.

4. Wnie sie nie od wo ła nia w ter mi nie i try bie, okre ślo -
nym w ust. 1 i 2, wstrzy mu je wy ko na nie za skar żo nej
uchwa ły.

ROZDZIAŁ IV
Struk tu ra i or ga ny PZD

§ 39
Jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi PZD są:
1) ro dzin ny ogród dział ko wy,
2) jed nost ki te re no we,
3) jed nost ka kra jo wa.

§ 40
Or ga na mi sa mo rzą du PZD są:

1) ROD:
a) wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów),
b) za rząd,
c) ko mi sja re wi zyj na,
d) ko mi sja roz jem cza,

2) jed no stek te re no wych:
a) okrę go wy zjazd de le ga tów,
b) okrę go wy za rząd,
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c) okrę go wa ko mi sja re wi zyj na,
d) okrę go wa ko mi sja roz jem cza,

3) jed nost ki kra jo wej:
a) Kra jo wy Zjazd De le ga tów,

b) Kra jo wa Ra da,
c) Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na,
d) Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza.

ROZDZIAŁ V
Za sa dy or ga ni za cyj ne PZD

§ 41
1. Or ga ny PZD po cho dzą z wy bo rów, za wy jąt kiem

wal ne go ze bra nia ROD. 
2. Wy bo ry do or ga nów PZD prze pro wa dza ne są w gło -

so wa niu jaw nym, zwy kłą więk szo ścią gło sów. Na żą da nie
co naj mniej po ło wy wy bor ców, obec nych na wal nym ze -
bra niu (kon fe ren cji lub zjeź dzie), wy bór or ga nów PZD
od by wa się w gło so wa niu taj nym.

§ 42
1. Człon kiem or ga nu PZD mo że być je dy nie czło nek

zwy czaj ny PZD. 
2. Moż na być człon kiem tyl ko jed ne go or ga nu PZD w

da nej jed no st ce or ga ni za cyj nej PZD.
3. Oso ba bli ska człon ka or ga nu PZD nie mo że być

człon kiem or ga nu w tej sa mej jed no st ce or ga ni za cyj nej
PZD. Za kaz ten do ty czy rów nież mał żon ka oso by bli skiej
człon ka or ga nu PZD. 

4. Po sta no wie nia ust. 2 i 3 nie ma ją za sto so wa nia do
wal nych ze brań ROD.

5. Prze wod ni czą cym wal ne go ze bra nia, kon fe ren cji de -
le ga tów, zjaz dów okrę go wych i kra jo we go nie mo że być
pre zes or ga nu za rzą dza ją ce go oraz prze wod ni czą cy ko -
mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem czej od po wied niej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD, a tak że oso ba w trak cie
trwa nia obo wią zu ją ce go co do niej za ka zu wy ni ka ją ce go
z § 50 ust. 6.

§ 43
1. Czło nek PZD wy bra ny do or ga nu PZD ma obo wią -

zek:
1) re pre zen to wać god nie in te re sy PZD;
2) wy ko ny wać przy ję te obo wiąz ki wy ni ka ją ce z peł nio -

nej funk cji zgod nie z za kre sem za dań or ga nu, do któ re go
zo stał wy bra ny; 

3) ak tyw nie uczest ni czyć w pra cach or ga nu, któ re go jest
człon kiem;

4) utrzy my wać kon takt z człon ka mi PZD.
2. Czło nek or ga nu win ny dzia ła nia lub za nie cha nia,

przez któ re PZD po niósł szko dę, od po wia da za nią oso bi -
ście.

§ 44
1. Prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem -

czej lub upo waż nie ni przez nich człon ko wie ko mi sji ma -
ją pra wo uczest ni czyć z gło sem do rad czym w ze bra niach

or ga nu za rzą dza ją ce go da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej
PZD (je go pre zy dium).

2. Do czę ści po sie dze nia or ga nu za rzą dza ją ce go, na któ -
rym po dej mo wa ne są spra wy do ty czą ce na ło że nia kar po -
rząd ko wych lub po zba wie nia człon ko stwa w PZD nie
sto su je się ust. 1 w od nie sie niu do człon ka wła ści wej ko -
mi sji roz jem czej. 

§ 45
1. Ka den cja or ga nów PZD trwa czte ry la ta.
2. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach Kra jo wa

Ra da mo że prze dłu żyć lub skró cić ka den cję or ga nów
PZD.

§ 46
1. Czło nek or ga nu PZD za cho wu je man dat na czas trwa -

nia ka den cji.
2. Czło nek PZD wy bra ny de le ga tem za cho wu je man dat

tyl ko na zjazd (kon fe ren cję), na któ ry zo stał wy bra ny.

§ 47
1. Man dat człon ka or ga nu PZD wy ga sa przed upły wem

ka den cji z chwi lą:
1) pi sem nej re zy gna cji z man da tu,
2) usta nia człon ko stwa w PZD,
3) od wo ła nia,
4) li kwi da cji lub łą cze nia jed no stek or ga ni za cyj nych

PZD,
5) wy ga śnię cia man da tów człon ków or ga nu PZD po -

wy żej 50% je go skła du.
2. Wy ga śnię cie man da tu człon ka or ga nu PZD stwier dza

w for mie uchwa ły:
1) wła ści wy or gan PZD, któ re go był człon kiem 

– w przy pad kach, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1–2,
2) or gan do ko nu ją cy od wo ła nia – w przy pad ku, o któ -

rym mo wa w ust. 1 pkt 3,
3) wła ści wy or gan wyż sze go stop nia – w przy pad ku, 

o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 4 i 5. 

§ 48
1. Or gan PZD po wi nien do ko op to wać do swo je go skła -

du in ne go człon ka zwy czaj ne go w ter mi nie do 3 mie się -
cy od chwi li zmniej sze nia się licz by człon ków or ga nu 
z przy czyn wy mie nio nych w § 47 pkt 1–3.

2. Licz ba do ko op to wa nych człon ków or ga nu PZD nie
mo że prze kro czyć 50% je go usta lo ne go skła du licz bo we -
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go, to jest w skła dzie or ga nu więk szość mu szą sta no wić
oso by po cho dzą ce z wy bo ru. W prze ciw nym ra zie wy ga -
sa ją man da ty wszyst kich człon ków da ne go or ga nu PZD.

§ 49
1. Or gan wyż sze go stop nia po wo łu je or gan ko mi sa rycz -

ny dla jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD w ra zie:
1) wy ga śnię cia man da tów człon ków or ga nu PZD po -

wy żej 50% je go skła du,
2) od wo ła nia (za wie sze nia) or ga nu,
3) nie do ko na nia wy bo ru or ga nu przez wal ne ze bra nie

(kon fe ren cję lub zjazd), na któ rym cią żył ta ki obo wią zek.
2. Licz bę człon ków or ga nu ko mi sa rycz ne go okre śla or -

gan do ko nu ją cy po wo ła nia.
3. Or gan ko mi sa rycz ny dzia ła do cza su utwo rze nia te go

or ga nu w dro dze wy bo rów, nie dłu żej jed nak niż 6 mie się -
cy od po wo ła nia. W uza sad nio nych przy pad kach wła ści -
wy or gan PZD mo że prze dłu żać okres dzia ła nia or ga nu
ko mi sa rycz ne go, któ ry łącz nie nie mo że prze kro czyć
dwóch lat.

4. Człon kiem or ga nu ko mi sa rycz ne go mo że być każ dy
czło nek zwy czaj ny, z wy jąt kiem osób, któ re na pod sta wie
ni niej sze go sta tu tu ma ją za kaz spra wo wa nia man da tu 
w or ga nach PZD.

5. Or ga no wi ko mi sa rycz ne mu przy słu gu ją wszyst kie
upraw nie nia za stę po wa ne go or ga nu.

§ 50
1. Od wo ła nie or ga nu PZD lub je go człon ka mo że na stą -

pić w ra zie stwier dze nia, że nie wy ko nu je przy ję tych obo -
wiąz ków lub dzia ła na szko dę PZD.

2. Od wo ła nia or ga nu PZD lub je go człon ka do ko nu je
or gan wyż sze go stop nia. Człon ka or ga nu PZD mo że od -
wo łać rów nież or gan, któ re go jest człon kiem. 

3. Od wo ła nie na stę pu je w dro dze uchwa ły za wie ra ją cej
uza sad nie nie i po ucze nie o pra wie, try bie i ter mi nie od -
wo ła nia.

4. Od pis uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, do rę cza się
od wo ła nym człon kom or ga nu za po śred nic twem pocz ty
lub oso bi ście za pi sem nym po twier dze niem od bio ru.

5. Od wo ła nym człon kom or ga nu PZD przy słu gu je pra -
wo od wo ła nia się od uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. 3, do
or ga nu wyż sze go stop nia w ter mi nie 14 dni od da ty otrzy -
ma nia uchwa ły. Wnie sie nie od wo ła nia nie wstrzy mu je
wy ko na nia de cy zji o od wo ła niu.

6. Od wo ła ni człon ko wie or ga nów nie mo gą do koń ca
na stęp nej ka den cji wcho dzić w skład or ga nów PZD po -
cho dzą cych z wy bo ru i peł nić funk cji w or ga nach PZD.
W uza sad nio nych przy pad kach wła ści wy or gan PZD mo -
że prze dłu żyć ten za kaz o ko lej ną ka den cję.

7. Po sta no wie nia ust. 1–5 sto su je się od po wied nio wo -
bec oso by, któ rej man dat wy gasł na sku tek pi sem nie zło -
żo nej re zy gna cji, je że li przed wy ga śnię ciem man da tu
za cho dzi ły co do tej oso by pod sta wy do od wo ła nia. W ta -
kim przy pad ku wła ści wy or gan stwier dza za kaz spra wo -

wa nia man da tu i peł nie nia funk cji w or ga nach PZD na za -
sa dach okre ślo nych w ust. 6.

§ 51
1. Za wie sze nie or ga nu PZD lub je go człon ka mo że na -

stą pić w ra zie ko niecz no ści wy ja śnie nia uza sad nio nych
wąt pli wo ści co do ich dzia łal no ści zgod nej z pra wem lub
in te re sem PZD.

2. Okres za wie sze nia trwa do 3 mie się cy. W szcze gól nie
uza sad nio nych przy pad kach, za zgo dą or ga nu wyż sze go
stop nia nad do ko nu ją cym za wie sze nia, okres za wie sze nia
mo że być prze dłu żo ny, nie wię cej jed nak niż o dal sze 
3 mie sią ce.

3. Po sta no wie nia § 50 ust. 2-5 sto su je się od po wied nio. 

§ 52
1. Z chwi lą wy ga śnię cia man da tu człon ka or ga nu PZD

tra cą waż ność udzie lo ne mu peł no moc nic twa i upo waż -
nie nia, w tym tak że do dys po no wa nia środ ka mi fi nan so -
wy mi znaj du ją cy mi się w ka sie i na ra chun kach ban-
ko wych da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.

2. Ustę pu ją cy or gan PZD wy da je no wo wy bra ne mu or -
ga no wi po sia da ne ru cho mo ści i nie ru cho mo ści oraz do -
ku men ta cję, pie cząt ki PZD w for mie pro to ko łu zdaw czo
– od bior cze go. Wy da nia do ko nu je się nie zwłocz nie, nie
póź niej jed nak niż w cią gu 14 dni od wy ga śnię cia man da -
tu. Szcze gó ło we za sa dy w tym wzglę dzie okre śla Kra jo -
wa Ra da.

§ 53
Dla spraw ne go wy ko ny wa nia swo ich za dań or ga ny za -

rzą dza ją ce jed no stek or ga ni za cyj nych PZD mo gą, w za -
leż no ści od po trzeb, po wo ły wać i od wo ły wać ko mi sje
pro ble mo we sta łe i do raź ne ja ko we wnętrz ne jed nost ki
po moc ni czo -do rad cze.

§ 54
1. Or ga ny PZD po dej mu ją de cy zje w for mie uchwał,

chy ba że sta tut sta no wi ina czej.
2. Uchwa ły (orze cze nia) or ga nów PZD po win ny być

spo rzą dzo ne w for mie pi sem nej, pod ry go rem ich nie waż -
no ści.

3. Uchwa łę pod pi su je co naj mniej dwóch człon ków wła -
ści we go or ga nu PZD na za sa dach okre ślo nych w od ręb -
nych prze pi sach związ ko wych. Orze cze nia ko mi sji
roz jem czych pod pi su je pe łen ze spół orze ka ją cy.

4. Uchwa ły or ga nów PZD są waż ne, je że li zo sta ły pod -
ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów przy obec no ści po nad po -
ło wy licz by człon ków da ne go or ga nu w cza sie po dej-
mo wa nia uchwa ły, za wy jąt kiem przy pad ków okre ślo nych
w sta tu cie.

5. Czło nek or ga nu PZD zo sta je wy łą czo ny od roz strzy -
ga nia spraw, je że li jest oso bą bez po śred nio za in te re so wa -
ną al bo ist nie je in na oko licz ność mo gą ca wy wo łać
uza sad nio ną wąt pli wość co do je go bez stron no ści w da nej
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spra wie. Wy łą cze nia do ko nu je da ny or gan PZD; w gło so -
wa niu nie bie rze udzia łu czło nek te go or ga nu, któ re go wy -
łą cze nia gło so wa nie do ty czy. 

§ 55
Uchwa ły or ga nów wyż sze go stop nia, pod ję te zgod nie 

z po sta no wie nia mi sta tu tu, są obo wią zu ją ce dla niż szych
or ga nów i człon ków PZD.

§ 56
1. W PZD obo wią zu je dwu in stan cyj ny sys tem po stę po -

wa nia we wnątrz związ ko we go, chy ba że sta tut sta no wi
ina czej.

2. Od uchwał (orze czeń) or ga nów PZD bez po śred nio
do ty czą cych in dy wi du al ne go człon ka PZD, pod ję tych 
w pierw szej in stan cji, za in te re so wa nym stro nom w spra -
wie przy słu gu je od wo ła nie. 

3. Od wo ła nie skła da się do or ga nu wyż sze go stop nia za
po śred nic twem or ga nu, któ ry pod jął uchwa łę.

4. Od wo ła nie skła da się na pi śmie w ter mi nie 14 dni od
da ty otrzy ma nia uchwa ły (orze cze nia).

5. Zło że nie od wo ła nia w try bie i ter mi nie okre ślo nym
sta tu tem wstrzy mu je wy ko na nie uchwa ły (orze cze nia)
pod ję tej w pierw szej in stan cji do cza su roz pa trze nia te go
od wo ła nia przez or gan od wo ław czy, chy ba że sta tut sta no -
wi ina czej.

6. W za leż no ści od do ko na nych usta leń or gan od wo ław -
czy:

1) od wo ła nia nie uwzględ nia;
2) uchy la za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie);
3) uchy la za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie) i spra wę

prze ka zu je do po now ne go roz po zna nia;
4) uchy la za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie) i uma rza po -

stę po wa nie;
5) zmie nia za skar żo ną uchwa łę (orze cze nie) i orze ka co

do isto ty.
7. Uchwa ły (orze cze nia) or ga nów PZD pod ję te w try -

bie od wo ław czym są osta tecz ne i nie przy słu gu je od nich
od wo ła nie.

8. Uchwa ły (orze cze nia) or ga nów PZD pod ję te w try -
bie od wo ław czym mo gą być wzru szo ne je dy nie w try bie
nad zwy czaj nym w przy pad ku ich nie zgod no ści z pra wem
i sta tu tem oraz w przy pad ku ujaw nie nia istot nych dla spra -
wy oko licz no ści, któ re nie by ły zna ne przy po dej mo wa niu
tych uchwał.

§ 57
1. Uchwa ła (orze cze nie) or ga nu PZD sprzecz na z pra -

wem, po sta no wie nia mi sta tu tu, re gu la mi nu ROD lub
uchwa ła mi nad rzęd nych or ga nów PZD, jest z mo cy pra -
wa nie waż na.

2. Stwier dze nie nie waż no ści uchwa ły (orze cze nia) na le -
ży do or ga nu wyż sze go stop nia nie zwłocz nie po po wzię -
ciu wia do mo ści o za ist nie niu prze sła nek okre ślo nych 
w ust. 1.

3. Stwier dze nie nie waż no ści na stę pu je w dro dze uchwa -
ły za wie ra ją cej uza sad nie nie wy ka zu ją ce za sad ność pod -
ję te go roz strzy gnię cia.

§ 58
1. Uchwa ła or ga nu PZD mo że być uchy lo na w przy pad -

ku, gdy przy jej po dej mo wa niu nie zo sta ły uwzględ nio ne
wszyst kie zna ne oko licz no ści lub gdy zo sta ły ujaw nio ne
po jej pod ję ciu no we oko licz no ści mo gą ce mieć wpływ
na treść uchwa ły.

2. Uchwa ła or ga nu PZD mo że być zmie nio na w przy -
pad ku, gdy za wie ra błę dy lub in ne oczy wi ste omył ki nie
wpły wa ją ce na waż ność i treść uchwa ły.

3. Uchy le nie lub zmia na uchwa ły (orze cze nia) na le ży
do or ga nu wyż sze go stop nia lub or ga nu, któ ry wy dał
uchwa łę (orze cze nie), nie zwłocz nie po po wzię ciu wia do -
mo ści o za ist nie niu oko licz no ści okre ślo nych w ust. 1 lub
2. Po sta no wie nie § 57 ust. 3 sto su je się od po wied nio.

ROZDZIAŁ VI
Ro dzin ny ogród dział ko wy

Za sa dy ogól ne

§ 59
1. Ro dzin ny ogród dział ko wy jest pod sta wo wą jed nost -

ką or ga ni za cyj ną PZD.
2. Ro dzin ny ogród dział ko wy ko rzy sta z oso bo wo ści

praw nej PZD na za sa dach okre ślo nych w § 92.

§ 60
1. ROD jest to wy dzie lo ny ob szar grun tu bę dą cy we

wła da niu PZD, po dzie lo ny na te re ny ogól ne i dział ki oraz
wy po sa żo ny w in fra struk tu rę nie zbęd ną do je go pra wi dło -
we go funk cjo no wa nia.

2. ROD po wi nien obej mo wać co naj mniej 50 dzia łek.
3. ROD jest to ogród wpi sa ny do Re je stru Ro dzin nych

Ogro dów Dział ko wych pro wa dzo ne go przez Kra jo wą 
Ra dę.

§ 61
1. Za da nia mi ROD, bę dą ce go urzą dze niem uży tecz no -

ści pu blicz nej, jest za spo ka ja nie 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, a tak że pod nie sie nie stan dar dów
eko lo gicz nych oto cze nia. 

2. Za da nia, o któ rych mo wa w ust. 1, re ali zo wa ne są po -
przez za pew nie nie po wszech ne go do stę pu do te re nów
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ROD oraz użyt ko wa nia dzia łek da ją cych moż li wość pro -
wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, któ re
po nad to słu żą in te gra cji wie lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy -
cho wa nia dzie ci i mło dzie ży, za cho wa nia ak tyw no ści 
i zdro wia lu dzi trze cie go wie ku oraz po pra wy wa run ków
by to wych ro dzi ny.

§ 62
1. ROD mo że skła dać się z kil ku te re nów.
2. Te ren, ja ko ob szar grun tu, jest wy dzie lo ną jed nost ką

prze strzen ną po dzie lo ną na dział ki.

§ 63
1. Dział ka jest pod sta wo wą jed nost ką prze strzen ną 

w ROD, któ rej po wierzch nia i gra ni ce po win ny być zgod -
ne z usta wą i pla nem za go spo da ro wa nia ROD.

2. Po wierzch nia dział ki po win na wy no sić od 300 do 
500 m2.

3. Dział ka nie pod le ga po dzia ło wi na mniej sze jed nost -
ki prze strzen ne.

§ 64
1. Dział ka w ROD prze zna czo na jest do za spo ka ja nia

po trzeb człon ka zwy czaj ne go i je go ro dzi ny w za kre sie
ak tyw ne go wy po czyn ku i pro wa dze nia upraw ogrod ni -
czych przede wszyst kim na wła sne po trze by.

2. Dział ka w ROD nie mo że być wy ko rzy sty wa na do
in nych ce lów, niż okre ślo ne w ust. 1, a przede wszyst kim
obo wią zu je cał ko wi ty za kaz za miesz ki wa nia na dział ce,
pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej i za rob ko wej oraz
wy naj mo wa nia czę ści lub ca łej dział ki i al ta ny.

§ 65
1. Urzą dze nia, bu dyn ki i bu dow le ROD prze zna czo ne do

wspól ne go ko rzy sta nia przez użyt ku ją cych dział ki i słu żą -
ce do za pew nie nia funk cjo no wa nia ROD sta no wią wła -
sność PZD, a za rzą dza ni mi w imie niu PZD za rząd ROD.

2. Na sa dze nia, urzą dze nia i obiek ty znaj du ją ce się na
dział ce, wy ko na ne lub na by te ze środ ków fi nan so wych
użyt kow ni ka dział ki, sta no wią je go wła sność.

§ 66
1. Szcze gó ło we za sa dy do ty czą ce za go spo da ro wa nia 

i użyt ko wa nia dział ki oraz funk cjo no wa nia i za go spo da ro -
wa nia ROD, a tak że za sa dy współ ży cia spo łecz ne go obo -
wią zu ją ce na te re nie ogro dów okre śla re gu la min ROD. 

2. Uchwa la nie i do ko ny wa nie zmian w re gu la mi nie
ROD na stę pu je w dro dze uchwa ły Kra jo wej Ra dy pod ję -
tej więk szo ścią dwóch trze cich gło sów.

Za sa dy przy dzia łu dzia łek w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych

§ 67
Przy dział dział ki w ROD na stę pu je wraz z pod ję ciem

przez za rząd ROD (pre zy dium okrę go we go za rzą du)
uchwa ły na da ją cej człon ko stwo zwy czaj ne. 

§ 68
1. Przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan PZD

uwzględ nia funk cję dział ki, sta tu to we za da nia PZD w za -
kre sie po mo cy ro dzi nie i oso bom nie peł no spraw nym, wa -
run ki by to we oraz miej sce za miesz ka nia i wa run ki pra cy
oso by ubie ga ją cej się o dział kę.

2. Przy dział dział ki jest rów no znacz ny z przy zna niem
pra wa do ko rzy sta nia z tej dział ki współ mał żon ko wi i ro -
dzi nie człon ka zwy czaj ne go.

3. W ra zie wy ga śnię cia pra wa użyt ko wa nia dział ki na
sku tek śmier ci człon ka zwy czaj ne go, przy przy dzia le
użyt ko wa nej przez nie go dział ki pierw szeń stwo ma ją je -
go oso by bli skie użyt ku ją ce z nim wspól nie dział kę; 
w wy pad ku ubie ga nia się o przy dział dział ki wię cej niż
jed nej oso by bli skiej – wy bór na le ży do za rzą du ROD. Po -
sta no wie nie § 31 ust. 3 sto su je się od po wied nio.

4. Od mo wa przy dzia łu dział ki na stę pu je w for mie
uchwa ły z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i try bie
od wo ła nia do or ga nu wyż sze go stop nia.

§ 69
1. Przy dział dział ki mo że być do ko na ny po upra wo moc -

nie niu się uchwa ły do ty czą cej usta nia człon ko stwa zwy -
czaj ne go do tych cza so we go użyt kow ni ka tej dział ki, chy ba
że o jej przy dział ubie ga się współ mał żo nek ak tu al ne go
użyt kow ni ka.

2. Przy dział dział ki nie mo że na stą pić przed upły wem
ter mi nu, okre ślo nym w § 31 ust. 3.

§ 70
1. Po przy dzia le dział ki no wo przy ję ty czło nek zwy czaj -

ny wpła ca:
1) wpi so we,
2) opła tę in we sty cyj ną,
3) skład kę człon kow ską za rok bie żą cy,
4) opła ty uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie zgod nie z ni -

niej szym sta tu tem, o ile po przed ni użyt kow nik ich nie
uiścił.

2. Współ mał żo nek, o któ rym mo wa w § 12 ust. 2, jest
zwol nio ny z opłat okre ślo nych w ust. 1.

§ 71
1. Wy so kość opła ty in we sty cyj nej wpła ca nej przez no -

wych człon ków zwy czaj nych usta la za rząd ROD we dług
za sad okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę. 

2. Z opłat in we sty cyj nych zwol nio ny jest:
1) czło nek zwy czaj ny przy za mia nie dzia łek w tym sa -

mym ROD,
2) współ mał żo nek lub oso ba bli ska przej mu ją ca dział kę

po człon ku zwy czaj nym,
3) by ły współ mał żo nek przej mu ją cy dział kę po roz wo -

dzie.



107

§ 72
1. Czło nek zwy czaj ny mo że użyt ko wać tyl ko jed ną

dział kę w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
2. Czło nek zwy czaj ny oraz je go współ mał żo nek nie mo -

że ubie gać się o nada nie pra wa użyt ko wa nia do dat ko wej
dział ki. 

3. Współ mał żon ko wie użyt ku ją cy od dziel ne dział ki
przed za war ciem związ ku mał żeń skie go za cho wu ją do -
tych cza so we pra wo do tych dzia łek.

§ 73
1. Za rząd ROD mo że, w dro dze uchwa ły, od dać dział -

kę w bez płat ne użyt ko wa nie in sty tu cjom pro wa dzą cym
dzia łal ność spo łecz ną, oświa to wą, kul tu ral ną, wy cho waw -
czą, re ha bi li ta cyj ną, do bro czyn ną lub opie ki spo łecz nej.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, po dej mo wa na jest
na wnio sek oso by umo co wa nej do re pre zen to wa nia za in -
te re so wa nej in sty tu cji.

3. Po sta no wie nie § 67 sto su je się od po wied nio.
4. Szcze gó ło we za sa dy ko rzy sta nia z dział ki oraz urzą -

dzeń i obiek tów ROD przez in sty tu cje, o któ rych mo wa
w ust. 1, okre śla Kra jo wa Ra da.

Wal ne ze bra nie

§ 74
1. Naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du PZD w ROD jest

wal ne ze bra nie.
2. 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.
3. W wal nym ze bra niu mo gą brać udział z gło sem do -

rad czym przed sta wi cie le or ga nów wyż sze go stop nia.

§ 75
1. W ROD po sia da ją cych po nad 300 człon ków zwy czaj -

nych lub skła da ją cych się z kil ku te re nów, za miast wal -
nych ze brań, mo gą od by wać się kon fe ren cje de le ga tów. 

2. Pra wo uczest ni cze nia w kon fe ren cji de le ga tów ma ją
de le ga ci wy bra ni na ze bra niach kół we dług za sad usta lo -
nych przez za rząd ROD.

3. De cy zję o od by wa niu w ROD kon fe ren cji de le ga tów
po dej mu je za rząd. Za sa dy or ga ni za cji kół okre śla re gu la -
min ROD.

4. Do kon fe ren cji de le ga tów ma ją za sto so wa nie po sta -
no wie nia do ty czą ce wal nych ze brań.

§ 76
1. Wal ne ze bra nia mo gą być zwy czaj ne i nad zwy czaj ne.
2. Zwy czaj ne wal ne ze bra nia dzie lą się na:

1) spra woz daw czo -wy bor cze,
2) spra woz daw cze, od by wa ne co rocz nie.

§ 77
1. Wal ne ze bra nie zwo łu je za rząd i pro po nu je po rzą dek

ob rad. O ter mi nie i pro po no wa nym po rząd ku ze bra nia za -

rząd za wia da mia okrę go wy za rząd.
2. Wal ne ze bra nie od by wa się do 30 kwiet nia da ne go

ro ku. Od stęp stwa od te go ter mi nu do pusz czal ne są za zgo -
dą pre zy dium okrę go we go za rzą du.

§ 78
O ter mi nie, miej scu i 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. Za wia do mie nie mo że
być wy sła ne człon ko wi zwy czaj ne mu pocz tą elek tro nicz -
ną, je że li uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną zgo dę, po da jąc
ad res, na któ ry za wia do mie nie po win no być wy sła ne.

§ 79
1. 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.

2. 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.

3. Prze pi sy ust. 2 nie ma ją za sto so wa nia do kon fe ren cji
de le ga tów.

§ 80
1. Uchwa ły wal nych ze brań od by tych w dru gim ter mi -

nie są waż ne bez wzglę du na licz bę człon ków obec nych
na tym ze bra niu. 

2. Uchwa ły kon fe ren cji de le ga tów są waż ne, je że li zo -
sta ły pod ję te przy obec no ści po nad po ło wy licz by wy bra -
nych de le ga tów.

§ 81
Prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia wy bie ra ją spo śród

sie bie obec ni na ze bra niu człon ko wie zwy czaj ni z ROD
w gło so wa niu jaw nym, zwy kłą więk szo ścią gło sów, z za -
strze że niem § 42 ust. 5. 

§ 82
Do wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go na le ży:
1) do ko na nie oce ny dzia łal no ści za rzą du ROD za okres

spra woz daw czy na pod sta wie przed sta wio ne go spra woz -
da nia za rzą du,

2) roz pa trze nie spra woz da nia i wnio sków ko mi sji re wi -
zyj nej do ty czą cych dzia łal no ści za rzą du w okre sie spra -
woz daw czym,

3) roz pa trze nie spra woz da nia ko mi sji roz jem czej i jej
wnio sków,

4) za po zna nie się z wy ni ka mi kon tro li dzia łal no ści za -
rzą du prze pro wa dzo nej przez or gan wyż sze go stop nia,
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5) za twier dze nie, na wnio sek ko mi sji re wi zyj nej, spra -
woz da nia z dzia łal no ści za rzą du oraz spra woz da nia fi nan -
so we go ROD,

6) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na rzy fi -
nan so wych ROD,

7) uchwa la nie nie zbęd nych opłat na po trze by ROD wraz
z ter mi nem ich uisz cze nia,

8) pod ję cie uchwa ły w spra wie wy ko ny wa nia prac na
rzecz ROD,

9) pod ję cie od dziel nej uchwa ły w spra wie każ de go za -
da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go w ROD ze wska -
za niem udzia łu człon ków zwy czaj nych w pra cach na ten
cel,

10) roz pa trze nie wnio sków zgła sza nych na ze bra niu 
i pod ję cie sto sow nych uchwał.

§ 83
1. Wal ne ze bra nie spra woz daw cze mo że zło żyć wnio -

sek w for mie uchwa ły o od wo ła nie or ga nu ROD w przy -
pad ku nie przy ję cia spra woz da nia z je go dzia łal no ści.
Wnio ski o od wo ła nie przed kła da się wła ści we mu or ga no -
wi wyż sze go stop nia.

2. W ra zie nie przy ję cia spra woz da nia or ga nu ROD wal -
ne ze bra nie spra woz daw cze mo że go od wo łać i po wo łać
w je go miej sce no wy or gan ROD, je że li pod czas gło so -
wa nia obec nych jest po nad po ło wa człon ków zwy czaj -
nych da ne go ROD, a uchwa ła za pa dła bez względ ną
więk szo ścią gło sów. Po sta no wie nie § 50 ust. 4 i 5 sto su je
się od po wied nio. 

3. Wal ne ze bra nie spra woz daw cze do ko nu je wy bo rów
uzu peł nia ją cych do or ga nów ROD.

§ 84
Do kom pe ten cji wal ne go ze bra nia spra woz daw czo-wy -

bor cze go na le ży po nad to:
1) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia na okres ka den cji,
2) udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu za rzą do wi,
3) usta le nie licz by człon ków za rzą du, ko mi sji re wi zyj -

nej i ko mi sji roz jem czej w gra ni cach prze wi dzia nych 
w sta tu cie,

4) wy bór człon ków za rzą du, ko mi sji re wi zyj nej i ko mi -
sji roz jem czej oraz de le ga tów na okrę go wy zjazd (re jo no -
wą kon fe ren cję przed zjaz do wą).

§ 85
Nie zwo ła nie wal ne go ze bra nia do dnia 30 kwiet nia mo -

że sta no wić pod sta wę do od wo ła nia za rzą du ROD i usta -
no wie nia or ga nu ko mi sa rycz ne go, któ ry dzia ła do chwi li
od by cia wal ne go ze bra nia i wy bo ru no we go za rzą du
ROD.

§ 86
1. Na ru sze nie po sta no wień sta tu tu do ty czą cych zwo ła -

nia i obo wiąz ków wal ne go ze bra nia mo że sta no wić pod -
sta wę do stwier dze nia je go nie waż no ści. 

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, o któ -
rych mo wa w § 84 pkt 4, wal ne ze bra nie jest nie waż ne.

3. Stwier dze nie nie waż no ści wal ne go ze bra nia na le ży
do okrę go we go za rzą du.

§ 87
1. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie mo że być zwo ła ne 

w każ dym cza sie do roz pa trze nia spraw na le żą cych do
kom pe ten cji wal nych ze brań spra woz daw czych i spra -
woz daw czo -wy bor czych.

2. Z wła snej ini cja ty wy, na żą da nie 1/3 licz by człon ków
zwy czaj nych da ne go ROD al bo na po le ce nie or ga nu nad -
rzęd ne go, za rząd ROD zwo łu je nad zwy czaj ne wal ne ze -
bra nie w cią gu 30 dni od da ty zgło sze nia pi sem ne go
żą da nia, a nad zwy czaj ną kon fe ren cję de le ga tów w cią gu
60 dni. Po sta no wie nie § 85 sto su je się od po wied nio.

3. Za rząd ROD mo że zwo łać nad zwy czaj ne wal ne ze -
bra nie na wnio sek ko mi sji re wi zyj nej ROD uchwa lo ny
więk szo ścią 2/3 gło sów jej skła du.

4. Do kom pe ten cji nad zwy czaj ne go wal ne go ze bra nia
na le ży roz po zna nie spraw, dla któ rych zo sta ło zwo ła ne.

5. Nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie, zwo ła ne w try bie i na
za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej mo wać
uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ rych zo sta ło zwo -
ła ne i uwi docz nio nych w za wia do mie niach do star czo nych
człon kom zwy czaj nym.

6. Za sa dy wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ną kon fe ren -
cję usta la każ do ra zo wo pre zy dium okrę go we go za rzą du.

Za rząd ROD

§ 88
1. Za rząd pro wa dzi spra wy ROD i re pre zen tu je go na

ze wnątrz we dług za sad okre ślo nych w § 92.
2. Za rząd ROD skła da się z 5–11 człon ków. 
3. Licz bę człon ków za rzą du usta la wal ne ze bra nie spra -

woz daw czo -wy bor cze w gra ni cach okre ślo nych w ust. 2. 

§ 89
1. Za rząd wy bie ra ze swe go gro na pre ze sa, wi ce pre ze -

sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza i skarb ni ka.
2. Za rząd do ko nu je po dzia łu obo wiąz ków po mię dzy

swo ich człon ków.
3. Pre zes kie ru je pra ca mi za rzą du.

§ 90
1. Po sie dze nia za rzą du zwo łu je pre zes lub za stę pu ją cy

go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes. Po sie dze nie na -
le ży zwo łać tak że na żą da nie co naj mniej 1/3 licz by człon -
ków za rzą du, na żą da nie ko mi sji re wi zyj nej lub na
po le ce nie or ga nu wyż sze go stop nia.

2. Po sie dze niu za rzą du prze wod ni czy pre zes lub za stę -
pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes.

3. Po sie dze nia za rzą du po win ny od by wać się co naj -
mniej raz w mie sią cu.
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§ 91
1. Za rząd re pre zen tu je in te re sy ROD i je go człon ków

przed or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial ne go i ad mi ni stra cji
rzą do wej w spra wach ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych.

2. Za rząd pro wa dzi spra wy ROD, a w szcze gól no ści:
1) re ali zu je obo wiąz ki wy ni ka ją ce z prze pi sów po dat -

ko wych do ty czą ce ROD,
2) re ali zu je uchwa ły wal ne go ze bra nia,
3) przyj mu je w po czet człon ków PZD i przy dzie la dział -

ki, 
4) czu wa nad prze strze ga niem prze pi sów związ ko wych

przez człon ków PZD,
5) pro wa dzi i od po wied nio za bez pie cza do ku men ta cję

ROD, człon ków PZD – użyt kow ni ków dzia łek,
6) pro wa dzi ewi den cję dzia łek oraz człon ków zwy czaj -

nych,
7) dba o es te tycz ny wy gląd ROD i or ga ni zu je dla osią -

gnię cia te go ce lu pra ce na rzecz ROD oraz kon kur sy,
8) spra wu je nad zór nad zgod nym z re gu la mi nem ROD

za go spo da ro wa niem dzia łek,
9) roz pa tru je i za ła twia skar gi do ty czą ce wy peł nia nia

przez człon ków PZD ich obo wiąz ków wy ni ka ją cych 
z prze pi sów związ ko wych

10) po wo łu je ogro do wych in struk to rów Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej,

11) po ma ga w or ga ni zo wa niu za opa trze nia człon ków
zwy czaj nych w ROD w ma te ria ły i na rzę dzia po trzeb ne
do pro wa dze nia upraw ogrod ni czych,

12) utrzy mu je w na le ży tym sta nie urzą dze nia ROD sta -
no wią ce wła sność PZD,

13) opra co wu je pla ny oraz re ali zu je in we sty cje i re mon -
ty zgod nie z try bem i za sa da mi obo wią zu ją cy mi w PZD,

14) go spo da ru je fun du sza mi prze zna czo ny mi na po trze -
by ROD w spo sób zgod ny z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
i pla nem fi nan so wym uchwa lo nym przez wal ne ze bra nie,

15) usta la wy so kość opła ty in we sty cyj nej wno szo nej
przez no wych człon ków zwy czaj nych we dług za sad okre -
ślo nych przez Kra jo wą Ra dę,

16) po bie ra skład ki człon kow skie, opła ty na rzecz ROD
oraz in ne na leż no ści,

17) ter mi no wo re gu lu je zo bo wią za nia ROD,
18) ter mi no wo roz li cza i od pro wa dza na leż ne skład ki

człon kow skie i wpi so we do or ga nu wyż sze go stop nia we -
dług za sad usta lo nych przez Kra jo wą Ra dę,

19) pro wa dzi in ne spra wy ROD, zgod nie z po sta no wie -
nia mi sta tu tu, re gu la mi nu ROD, uchwa ła mi wal ne go ze -
bra nia, uchwa ła mi or ga nów nad rzęd nych, a tak że wy ko -
nu je pra wo moc ne orze cze nia ko mi sji roz jem czych.

§ 92
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni niej -

szym sta tu tem za rząd dzia ła w imie niu i re pre zen tu je ROD
na ze wnątrz, w tym w spra wach są do wych, ad mi ni stra -
cyj nych i po dat ko wych (spra wy zwy kłe go za rzą du). 

2. Do spraw zwy kłe go za rzą du na le ży w szcze gól no ści

za wie ra nie umów w spra wach zwią za nych z bie żą cym
funk cjo no wa niem ROD.

3. Pre zes za rzą du łącz nie z in nym człon kiem za rzą du
umo co wa ny jest do skła da nia oświad czeń wo li w imie niu
ROD, w tym do usta na wia nia peł no moc ni ków pro ce so -
wych w spra wach okre ślo nych w ust. 1.

4. W spra wach prze kra cza ją cych za kres zwy kłe go za rzą -
du wy ma ga na jest zgo da pre zy dium okrę go we go za rzą du. 

§ 93
1. W po wia tach, gmi nach, mia stach i dziel ni cach miast

pre zy dium okrę go we go za rzą du mo że po wo łać ko le gia
pre ze sów za rzą dów ROD.

2. Ko le gia pre ze sów sta no wią fo rum wy mia ny do świad -
czeń i usta la ją kie ru nek współ pra cy za in te re so wa nych
ROD z sa mo rzą dem te ry to rial nym. 

3. Za da nia i tryb pra cy ko le giów pre ze sów usta la Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy.

Ko mi sja re wi zyj na ROD

§ 94
1. Dzia łal ność kon tro l ną w ROD pro wa dzi ko mi sja re -

wi zyj na.
2. Ko mi sja re wi zyj na ROD skła da się z 3–9 człon ków. 
3. Licz bę człon ków ko mi sji re wi zyj nej usta la wal ne ze -

bra nie spra woz daw czo -wy bor cze w gra ni cach okre ślo -
nych w ust. 2. 

§ 95
1. Ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro na prze wod -

ni czą ce go, je go za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.
2. Uchwa ły ko mi sji re wi zyj nej są waż ne, je że li zo sta ły

pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów jej człon ków przy
udzia le prze wod ni czą ce go lub je go za stęp cy.

§ 96
1. Ko mi sja re wi zyj na do ko nu je, co naj mniej dwa ra zy 

w ro ku ka len da rzo wym, kon tro li i oce ny dzia łal no ści za -
rzą du, w tym fi nan so wej.

2. Ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro le z wła snej
ini cja ty wy lub na po le ce nie okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej.

§ 97
1. Dla oce ny dzia łal no ści za rzą du ko mi sja re wi zyj na

prze pro wa dza kon tro le obej mu ją ce wy ko na nie uchwał
wal ne go ze bra nia do ty czą cych pla nu pra cy po przez usto -
sun ko wa nie się do wy ko na nia pre li mi na rza i spo rzą dzo ne -
go przez za rząd spra woz da nia me ry to rycz ne go i fi nan-
so we go.

2. Wy ni ki kon tro li oraz oce nę rocz nej dzia łal no ści za -
rzą du ko mi sja re wi zyj na przed sta wia wraz z wnio ska mi
na wal nym ze bra niu. Oce na za okres ka den cji przed sta -
wia na jest na wal nym ze bra niu spra woz daw czo – wy bor -
czym z wnio skiem w spra wie ab so lu to rium dla
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ustę pu ją ce go za rzą du. 
3. Wy ni ki kon tro li, o któ rych mo wa w ust. 1, wraz 

z wnio ska mi ko mi sja przed sta wia na po sie dze niu za rzą du.
4. Pro to ko ły kon tro li oraz wnio ski ko mi sja re wi zyj na

prze ka zu je za rzą do wi w ter mi nie 14 dni od da ty prze pro -
wa dze nia kon tro li, a w ra zie stwier dze nia uchy bień tak że
okrę go we mu za rzą do wi.

§ 98
Szcze gó ło wy tryb prze pro wa dza nia kon tro li okre ślo ny

jest w re gu la mi nie kon tro li ko mi sji re wi zyj nych PZD
uchwa la nym przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną.

Ko mi sja roz jem cza ROD

§ 99
1. Dzia łal ność orze ka ją cą, roz jem czą i me dia cyj ną 

w ROD pro wa dzi ko mi sja roz jem cza.
2. Ko mi sja roz jem cza skła da się z 3–9 człon ków. 
3. Licz bę człon ków ko mi sji roz jem czej usta la wal ne ze -

bra nie spra woz daw czo -wy bor cze w gra ni cach okre ślo -
nych w ust. 2. 

4. Ko mi sja roz jem cza wy bie ra ze swe go gro na prze wod -
ni czą ce go, je go za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.

§ 100
1. Ko mi sja roz jem cza po dej mu je de cy zje w for mie po -

sta no wień lub orze czeń.
2. Po sta no wie nia i orze cze nia ko mi sji roz jem czej są

waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów
ze spo łu orze ka ją ce go. W przy pad ku rów nej licz by gło sów
de cy du je głos prze wod ni czą ce go ze spo łu orze ka ją ce go.

§ 101
1. W ce lu re ali za cji swo ich za dań ko mi sja roz jem cza po -

wo łu je ze swe go gro na co naj mniej je den ze spół orze ka -
ją cy.

2. Ze spół orze ka ją cy skła da się z co naj mniej 3 człon -
ków ko mi sji roz jem czej, w tym z prze wod ni czą ce go lub
je go za stęp cy.

3. Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze cze -
nia w imie niu ko mi sji roz jem czej.

§ 102
1. Do ko mi sji roz jem czej na le ży:

1) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań człon ków
zwy czaj nych od uchwał za rzą du ROD w spra wie po zba -
wie nia człon ko stwa zwy czaj ne go, z wy łą cze niem uchwał
pod ję tych w związ ku ze spra wo wa niem man da tu w or ga -
nach PZD,

2) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań człon ków
zwy czaj nych od uchwał za rzą du ROD w spra wie wy mie -
rze nia ka ry po rząd ko wej,

3) pro wa dze nie me dia cji w spo rach po mię dzy człon ka -
mi zwy czaj ny mi.

2. Ko mi sja roz jem cza ma pra wo uchy lać uchwa ły za -
rzą du ROD, o któ rych mo wa w ust. 1.

§ 103
Człon ko wi PZD oraz za rzą do wi ROD przy słu gu je pra -

wo od wo ła nia się od orze czeń ko mi sji roz jem czej ROD
do Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej w ter mi nie 14 dni od
da ty otrzy ma nia orze cze nia. Od wo ła nie wno si się za po -
śred nic twem ko mi sji roz jem czej ROD.

§ 104
1. Me dia cję, za zgo dą za in te re so wa nych stron, pro wa dzi

ze spół ko mi sji roz jem czej w skła dzie trzy oso bo wym.
2. Je że li me dia cja nie za koń czy się ugo dą, spra wę przej -

mu je za rząd ROD.

§ 105
1. Za war cie ugo dy na stę pu je w for mie pi sem nej. 
2. Ugo da sprzecz na z pra wem po wszech nie obo wią zu -

ją cym, po sta no wie nia mi sta tu tu lub re gu la mi nu ROD, jest
z mo cy pra wa nie waż na. Stwier dze nie nie waż no ści na le -
ży do okrę go wej ko mi sji roz jem czej.

§ 106
1. Stro ny, któ re za war ły ugo dę, zo bo wią za ne są do jej

wy ko na nia i prze strze ga nia za war tych w niej usta leń.
2. Je że li jed na ze stron (lub obie) nie wy wią zu je się z

wa run ków ugo dy, spra wę roz strzy ga za rząd ROD zgod nie
z prze pi sa mi związ ko wy mi.

§ 107
Szcze gó ło wy tryb roz po zna wa nia i pro wa dze nia spraw

wy mie nio nych w § 102 ust.1 okre ślo ny jest w re gu la mi -
nie po stę po wa nia ko mi sji roz jem czych uchwa la nym przez
Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą.

ROZDZIAŁ VII
Jed nost ka te re no wa PZD

Za sa dy ogól ne

§ 108
1. Jed nost ka te re no wa PZD, zwa na da lej okrę giem,

dzia ła na rzecz i w in te re sie człon ków PZD i ROD na ob -
sza rze swe go dzia ła nia.

2. Okręg ko rzy sta z oso bo wo ści praw nej PZD na za sa -
dach okre ślo nych w § 125.
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§ 109
1. De cy zję o po wo ła niu okrę gu i usta le niu je go ob sza ru

dzia ła nia po dej mu je Kra jo wa Ra da.
2. De cy zję o li kwi da cji, po łą cze niu lub zmia nie ob sza -

ru dzia ła nia okrę gu po dej mu je Kra jo wa Ra da.

Okrę go wy Zjazd De le ga tów

§ 110
1. Naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du PZD w okrę gu jest

okrę go wy zjazd de le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w okrę go wym zjeź dzie de le ga -

tów ma ją de le ga ci ROD, wy bra ni na wal nych ze bra niach
(kon fe ren cjach de le ga tów) spra woz daw czo – wy bor -
czych, z za strze że niem § 111 lub § 118 ust. 6.

3. W okrę go wych zjaz dach de le ga tów bio rą udział z gło -
sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych władz okrę gu
nie bę dą cy de le ga ta mi oraz przed sta wi cie le or ga nów wyż -
sze go stop nia.

4. Okrę go wy zjazd de le ga tów ma pra wo wy brać w skład
or ga nów, okre ślo nych w § 116 pkt 4, każ de go człon ka
zwy czaj ne go ma ją ce go pra wo do udzia łu w zjeź dzie.

§ 111
1. W okrę gach po sia da ją cych po nad 25000 człon ków

zwy czaj nych de le ga ci na okrę go wy zjazd de le ga tów mo -
gą być wy bie ra ni na re jo no wych kon fe ren cjach przed zjaz -
do wych. 

2. Pra wo uczest ni cze nia w re jo no wych kon fe ren cjach
przed zjaz do wych ma ją de le ga ci wy bra ni na wal nych ze -
bra niach (kon fe ren cjach de le ga tów). 

3. De cy zję o od by wa niu re jo no wych kon fe ren cji przed -
zjaz do wych po dej mu je okrę go wy za rząd w dro dze uchwa ły,
okre śla jąc w niej po dział okrę gu na re jo ny oraz ilość de le ga -
tów wy bie ra nych przez te kon fe ren cje na okrę go wy zjazd.

4. Wy bór de le ga tów na okrę go wy zjazd od by wa się 
w spo sób jed no li ty w ca łym okrę gu – bez po śred nio na
wal nych ze bra niach (kon fe ren cjach de le ga tów) al bo na re -
jo no wych kon fe ren cjach przed zjaz do wych.

§ 112
Okrę go wy zjazd de le ga tów mo że być:
1) zwy czaj ny,
2) nad zwy czaj ny.

§ 113
1. Zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je okrę go wy za rząd

w ostat nim ro ku ka den cji.
2. Osta tecz ny ter min od by cia zwy czaj nych okrę go wych

zjaz dów usta la Kra jo wa Ra da.

§ 114
Nie zwo ła nie zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du w ter -

mi nie okre ślo nym w § 113 ust. 2, sta no wi pod sta wę do je -
go zwo ła nia przez Kra jo wą Ra dę.

§ 115
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad okrę go we go zjaz -

du okrę go wy 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 – wy bra nych de le ga tów na co naj mniej
14 dni przed ter mi nem okrę go we go zjaz du.

§ 116
Do zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży:
1) wy ty cza nie kie run ków dzia łal no ści PZD na te re nie

okrę gu, 
2) roz pa trze nie i za twier dze nie spra woz dań z dzia łal no -

ści okrę go we go za rzą du, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej 
i okrę go wej ko mi sji roz jem czej za okres ka den cji oraz
udzie le nie ab so lu to rium ustę pu ją ce mu okrę go we mu za -
rzą do wi,

3) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia okrę gu,
4) usta le nie licz by i wy bór człon ków okrę go we go za -

rzą du, okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej i okrę go wej ko mi sji
roz jem czej oraz wy bór de le ga tów na Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD,

5) roz pa trze nie wnio sków, zgło szo nych na zjeź dzie i
pod ję cie sto sow nych uchwał,

6) roz pa trze nie wszyst kich in nych spraw, do ty czą cych
ROD na te re nie okrę gu, nie za strze żo nych do kom pe ten -
cji in nych or ga nów PZD.

§ 117
1. Na ru sze nie po sta no wień sta tu tu do ty czą cych zwo ła -

nia i obo wiąz ków okrę go we go zjaz du mo że sta no wić pod -
sta wę do stwier dze nia je go nie waż no ści.

2. W przy pad ku nie do ko na nia wy bo ru or ga nów, o któ -
rych mo wa w § 116 pkt 4, okrę go wy zjazd jest nie waż ny.

3. Stwier dze nie nie waż no ści okrę go we go zjaz du na le ży
do Kra jo wej Ra dy.

§ 118
1. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd de le ga tów zwo łu je

się w ra zie ko niecz no ści roz pa trze nia spraw na le żą cych
do kom pe ten cji zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du.

2. Do nad zwy czaj ne go okrę go we go zjaz du na le ży roz -
po zna nie spraw, dla któ rych zo stał zwo ła ny. 

3. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je okrę go wy
za rząd z wła snej ini cja ty wy lub na żą da nie Kra jo wej Ra -
dy. Okrę go wy za rząd mo że go rów nież zwo ły wać na
wnio sek okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej, uchwa lo ny więk -
szo ścią 2/3 gło sów jej skła du.

4. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo łu je się w cią gu 3
mie się cy od da ty zgło sze nia żą da nia. Po sta no wie nie § 114
sto su je się od po wied nio.

5. Nad zwy czaj ny okrę go wy zjazd zwo ła ny w try bie i na
za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej mo wać
uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ rych zo stał zwo -
ła ny i uwi docz nio nych w za wia do mie niach do star czo nych
de le ga tom.
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6. Za sa dy wy bo ru de le ga tów na nad zwy czaj ny okrę go -
wy zjazd de le ga tów usta la każ do ra zo wo Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy.

Okrę go wy Za rząd

§ 119
1. Okrę go wy za rząd pro wa dzi spra wy okrę gu i re pre zen -

tu je go na ze wnątrz we dług za sad okre ślo nych w § 125.
2. Okrę go wy za rząd skła da się z 19 - 39 człon ków. 
3. Licz bę człon ków za rzą du usta la okrę go wy zjazd de -

le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w ust. 2. 

§ 120
1. Okrę go wy za rząd wy bie ra ze swe go gro na pre ze sa,

wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów), se kre ta rza i skarb ni ka.
2. Pre zes kie ru je pra ca mi okrę go we go za rzą du.

§ 121
1. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du zwo łu je pre zes lub

za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes. Po -
sie dze nie na le ży tak że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu dni
od zło że nia pi sem ne go żą da nia przez okrę go wą ko mi sję
re wi zyj ną, Kra jo wą Ra dę lub co naj mniej 1/3 licz bę człon -
ków okrę go we go za rzą du.

2. Po sie dze niu okrę go we go za rzą du prze wod ni czy pre -
zes lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre -
zes.

3. Po sie dze nia okrę go we go za rzą du po win ny od by wać
się co naj mniej trzy ra zy w ro ku.

4. Tryb pra cy okrę go we go za rzą du okre śla re gu la min
uchwa lo ny przez okrę go wy za rząd. Re gu la min pod le ga
re je stra cji przez Kra jo wą Ra dę.

§ 122
Okrę go wy za rząd re pre zen tu je in te re sy ROD i współ -

pra cu je z or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial ne go i te re no wą
ad mi ni stra cją rzą do wą z ob sza ru dzia ła nia okrę gu w za -
kre sie za kła da nia, funk cjo no wa nia i roz wo ju ROD.

§ 123
Do okrę go we go za rzą du na le ży pro wa dze nie spraw

okrę gu, a w szcze gól no ści:
1) skła da nie spra woz dań ze swej dzia łal no ści na okrę go -

wym zjeź dzie de le ga tów,
2) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na rzy fi -

nan so wych, okre so we do ko ny wa nie ocen wy ko na nia tych
pla nów,

3) za twier dza nie spra woz da nia z wy ko na nia pla nu pra cy,
4) za twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go okrę gu,
5) gro ma dze nie środ ków fi nan so wych okrę gu i za rzą -

dza nie ni mi,
6) przyj mo wa nie rocz nych zbior czych pre li mi na rzy fi -

nan so wych i spra woz dań fi nan so wych ROD,
7) roz pa try wa nie spra woz dań i wnio sków pre zy dium

okrę go we go za rzą du oraz po dej mo wa nie sto sow nych
uchwał,

8) usta la nie za sad wy bo ru de le ga tów na okrę go wy zjazd
PZD,

9) stwier dza nie nie waż no ści wal nych ze brań (kon fe ren -
cji de le ga tów),

10) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -
ści uchwał wal nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów),

11) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no ści
uchwał za rzą dów ROD,

12) za wie sza nie lub od wo ły wa nie za rzą dów ROD lub
ich człon ków oraz po wo ły wa nie za rzą dów ko mi sa rycz -
nych ROD, a tak że stwier dza nie wy ga śnię cia man da tów
człon ków za rzą dów ROD,

13) udzie la nie zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła nie prze -
kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du, z wy łą cze niem
spraw okre ślo nych w § 150 ust. 2 pkt 25,

14) wy ra ża nie zgo dy na bu do wę i mo der ni za cję na te re -
nie ROD urzą dzeń i obiek tów sta no wią cych wła sność
PZD oraz nad zór nad jej re ali za cją,

15) pro wa dze nie in we sty cji zwią za nych z za kła da niem
i mo der ni za cją ROD,

16) po dej mo wa nie uchwał w spra wie łą cze nia lub po -
dzia łu ROD,

17) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD w za kre -
sie wy peł nia nia ich obo wiąz ków, 

18) spra wo wa nie nad zo ru nad za rzą da mi ROD w za kre -
sie zgod ne go z re gu la mi nem ROD za go spo da ro wa nia
ogro du,

19) za twier dza nie pla nów za go spo da ro wa nia no wych oraz
zmian pla nów za go spo da ro wa nia ist nie ją cych ogro dów,

20) po dej mo wa nie uchwał w spra wie cza so we go za ję -
cia te re nu ROD,

21) opi nio wa nie wnio sków do ty czą cych li kwi da cji ca -
ło ści lub czę ści ROD oraz jej prze pro wa dze nie,

22) ter mi no we roz li cza nie i od pro wa dza nie na leż nej
skład ki człon kow skiej i wpi so we go do or ga nu wyż sze go
stop nia we dług za sad usta lo nych przez Kra jo wą Ra dę,

23) usta la nie wy so ko ści opła ty in we sty cyj nej w no wych
ROD,

24) pro wa dze nie ewi den cji ROD, 
25) pro wa dze nie ewi den cji człon ków PZD z ob sza ru

dzia ła nia okrę gu, 
26) pro wa dze nie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD w

czę ści do ty czą cej człon ków or ga nów ROD z ob sza ru dzia -
ła nia okrę gu,

27) udzie la nie po mo cy za rzą dom ROD w za kre sie
spraw okre ślo nych w § 91,

28) roz pa try wa nie i za ła twia nie skarg do ty czą cych dzia -
łal no ści za rzą dów ROD oraz za go spo da ro wa nia ROD,

29) or ga ni zo wa nie i pro wa dze nie ośrod ków szko le nia
oraz ośrod ków fi nan so wo -księ go wych dla ROD.

§ 124
1. W ce lu re ali za cji za dań okre ślo nych w § 123 okrę go -
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wy za rząd po wo łu je ze swe go gro na pre zy dium.
2. Pre zy dium skła da się z 7 - 11 człon ków okrę go we go

za rzą du, w tym z pre ze sa, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów),
se kre ta rza i skarb ni ka.

3. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu okrę go we go za rzą -
du, pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne w
§ 123 (za wy jąt kiem pkt 1-4 i 6-10) oraz w in nych po sta -
no wie niach ni niej sze go sta tu tu od no szą cych się do pre zy -
dium.

4. Pre zy dium po dej mu je de cy zje w for mie i na za sa dach
okre ślo nych w § 54.

§ 125
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni niej -

szym sta tu tem okrę go wy za rząd dzia ła w imie niu i re pre -
zen tu je okręg na ze wnątrz, w tym w spra wach są do wych,
ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych.

2. W szcze gól no ści okrę go wy za rząd wy stę pu je w spra -
wach do ty czą cych grun tów za ję tych przez ROD, w spra -
wach człon kow skich po wy czer pa niu po stę po wa nia
we wnątrz związ ko we go oraz w spra wach do ty czą cych
funk cjo no wa nia ROD, ich or ga nów i człon ków tych or -
ga nów.

3. Okrę go wy za rząd mo że prze jąć pro wa dze nie spraw i
po stę po wań są do wych, ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych
pro wa dzo nych przez za rząd ROD.

4. Do skła da nia oświad czeń wo li w za kre sie okre ślo nym
w ust. 1, w tym usta na wia nia peł no moc ni ków pro ce so -
wych, ko niecz ne jest współ dzia ła nie:

1) pre ze sa okrę go we go za rzą du z in nym człon kiem pre -
zy dium okrę go we go za rzą du al bo,

2) upo waż nio ne go przez pre ze sa okrę go we go za rzą du
wi ce pre ze sa z in nym człon kiem pre zy dium okrę go we go
za rzą du.

§ 126
1. Okrę go wy za rząd mo że two rzyć de le ga tu ry re jo no -

we ja ko swo je jed nost ki po moc ni cze ma ją ce na ce lu
uspraw nie nie dzia ła nia okrę go we go za rzą du, ob słu gi sta -
tu to wej człon ków zwy czaj nych oraz uła twie nie współ pra -
cy okrę gu z ogro da mi.

2. Na ob sza rze swo je go dzia ła nia de le ga tu ry re jo no we
wy stę pu ją w imie niu okrę go we go za rzą du, pro wa dząc
spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne w § 123 pkt 27-29.
De le ga tu ry re jo no we opi niu ją spra wy okre ślo ne w § 123
pkt 13-20.

3. De cy zję o po wo ła niu i li kwi da cji de le ga tu ry re jo no -
wej oraz o usta le niu jej ob sza ru dzia ła nia po dej mu je okrę -
go wy za rząd.

4. De le ga tu ra re jo no wa skła da się z co naj mniej 3 człon -
ków okrę go we go za rzą du z ob sza ru dzia ła nia da nej de le -
ga tu ry re jo no wej, któ rzy wy bie ra ją ze swe go gro na
prze wod ni czą ce go.

5. Ob słu gę me ry to rycz ną i fi nan so wą de le ga tu ry re jo -
no wej pro wa dzi okrę go wy za rząd.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na

§ 127
1. Dzia łal ność kon tro l ną w okrę gu pro wa dzi okrę go wa

ko mi sja re wi zyj na.
2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na skła da się z 7 - 11

człon ków.
3. Licz bę człon ków okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej usta la

okrę go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w ust. 2.

§ 128
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro -

na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.
2. Uchwa ły okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej są waż ne, je -

że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów jej człon -
ków przy udzia le prze wod ni czą ce go lub je go za stęp cy.

§ 129
1. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro -

lę dzia łal no ści sta tu to wej okrę go we go za rzą du co naj -
mniej dwa ra zy w ro ku, a kon tro lę ROD w mia rę po trze by.

2. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na do ko nu je ba da nia i opi -
niu je spra woz da nia fi nan so we okrę go we go za rzą du oraz
zbior cze spra woz da nia fi nan so we z ROD.

3. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na prze pro wa dza kon tro -
le z wła snej ini cja ty wy lub na po le ce nie Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej.

4. Okrę go wa ko mi sja re wi zyj na nad zo ru je ko mi sje re -
wi zyj ne ROD.

§ 130
Do okrę go wej ko mi sji re wi zyj nej na le ży po nad to:
1) kon tro la do cho dów i wy dat ków okrę go we go za rzą du,
2) oce na wy ni ków rocz nej dzia łal no ści sta tu to wej i fi -

nan so wej okrę go we go za rzą du,
3) ana li za i oce na dzia łal no ści fi nan so wej ROD,
4) opra co wy wa nie spra woz dań i wnio sków na okrę go -

wy zjazd de le ga tów oraz sta wia nie wnio sku w spra wie
udzie le nia okrę go we mu za rzą do wi ab so lu to rium.

§ 131
Szcze gó ło wy tryb prze pro wa dza nia kon tro li okre ślo ny

jest w re gu la mi nie kon tro li ko mi sji re wi zyj nych PZD
uchwa la nym przez Kra jo wą Ko mi sję Re wi zyj ną.

Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza

§ 132
1. Dzia łal ność orze ka ją cą i roz jem czą w okrę gu pro wa -

dzi okrę go wa ko mi sja roz jem cza.
2. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza skła da się z 7–11 człon -

ków. 
3. Licz bę człon ków okrę go wej ko mi sji roz jem czej usta -

la okrę go wy zjazd de le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w
ust. 2.
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4. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza wy bie ra ze swe go gro -
na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.

§ 133
1. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza po dej mu je de cy zje w

for mie po sta no wień lub orze czeń.
2. Po sta no wie nia i orze cze nia okrę go wej ko mi sji roz -

jem czej są waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo -
ścią gło sów ze spo łu orze ka ją ce go. W przy pad ku rów nej
licz by gło sów de cy du je głos prze wod ni czą ce go ze spo łu
orze ka ją ce go.

§ 134
1. W ce lu re ali za cji swo ich za dań okrę go wa ko mi sja

roz jem cza po wo łu je ze swe go gro na ze spo ły orze ka ją ce.
2. Ze spół orze ka ją cy skła da się z co naj mniej 3 człon -

ków ko mi sji roz jem czej, w tym z prze wod ni czą ce go lub
je go za stęp cy.

3. Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze cze -
nia w imie niu okrę go wej ko mi sji roz jem czej.

§ 135
1. Do okrę go wej ko mi sji roz jem czej na le ży:
1) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od orze czeń

ko mi sji roz jem czej ROD,
2) roz po zna wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał

okrę go we go za rzą du (je go pre zy dium) wy da nych na pod -
sta wie § 37 ust.2,

3) stwier dza nie nie waż no ści za war tych ugód, okre ślo -
nych w § 105, któ re są sprzecz ne z pra wem po wszech nie
obo wią zu ją cym, po sta no wie nia mi sta tu tu i re gu la mi nu
ROD. 

2. Okrę go wa ko mi sja roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły za rzą du ROD, o któ rych mo wa w § 102 ust. 1
pkt 1 i 2, a tak że uchwa ły okrę go we go za rzą du (je go pre -
zy dium) wy da ne na pod sta wie § 37 ust.2.

3. Orze cze nia okrę go wej ko mi sji roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1 pkt 1 i 2, są osta tecz ne.

§ 136
Okrę go wa ko mi sja roz jem cza spra wu je nad zór nad

dzia łal no ścią ko mi sji roz jem czych ROD.

§ 137
Szcze gó ło wy tryb roz po zna wa nia spraw wy mie nio nych

w § 135 ust.1 okre ślo ny jest w re gu la mi nie po stę po wa nia
ko mi sji roz jem czych uchwa la nym przez Kra jo wą Ko mi -
sję Roz jem czą.

ROZDZIAŁ VIII
Jed nost ka kra jo wa PZD

Za sa dy ogól ne

§ 138
1. Jed nost ka kra jo wa PZD dzia ła na rzecz i w in te re sie

człon ków PZD i ROD na te re nie ca łe go kra ju.
2. Jed nost ka kra jo wa PZD ko rzy sta z oso bo wo ści praw -

nej PZD na za sa dach okre ślo nych w § 152. 

Kra jo wy Zjazd De le ga tów

§ 139
1. Naj wyż szym or ga nem sa mo rzą du PZD jest Kra jo wy

Zjazd De le ga tów.
2. Pra wo uczest ni cze nia w Kra jo wym Zjeź dzie De le ga -

tów ma ją de le ga ci wy bra ni na okrę go wych zjaz dach de le -
ga tów, z za strze że niem § 144 ust. 4.

3. W Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów bio rą udział z gło -
sem do rad czym człon ko wie ustę pu ją cych władz kra jo -
wych nie bę dą cy de le ga ta mi.

4. Kra jo wy Zjazd De le ga tów ma pra wo wy brać w skład
or ga nów, okre ślo nych w § 143 pkt 4, każ de go człon ka
zwy czaj ne go ma ją ce go pra wo do udzia łu w zjeź dzie.

§ 140
Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że być:
1) zwy czaj ny,

2) nad zwy czaj ny.

§ 141
Zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je Kra jo -

wa Ra da w ostat nim ro ku ka den cji.

§ 142
O ter mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad Kra jo we go Zjaz du

De le ga tów Kra jo wa Ra da 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 – wy bra nych de le ga tów na co naj mniej
14 dni przed ter mi nem Kra jo we go Zjaz du De le ga tów.

§ 143
Do zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De le ga tów na le ży:
1) roz pa trze nie i za twier dze nie spra woz dań za okres ka -

den cji z dzia łal no ści Kra jo wej Ra dy, Kra jo wej Ko mi sji
Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej oraz udzie le -
nie ab so lu to rium ustę pu ją cej Kra jo wej Ra dzie,

2) uchwa le nie sta tu tu PZD lub je go zmian,
3) uchwa le nie pro gra mu dzia ła nia PZD,
4) usta le nie licz by i wy bór człon ków Kra jo wej Ra dy,

Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej,

5) roz pa trze nie zgło szo nych wnio sków i pod ję cie sto -
sow nych uchwał,
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§ 144
1. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo łu je z

wła snej ini cja ty wy w ra zie po trze by Kra jo wa Ra da, a tak -
że mo że zwo łać na wnio sek Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj -
nej, pod ję ty więk szo ścią 2/3 gło sów jej skła du.

2. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów mo że być
zwo ła ny w każ dym cza sie do roz pa trze nia spraw na le żą -
cych do kom pe ten cji zwy czaj ne go Kra jo we go Zjaz du De -
le ga tów.

3. Nad zwy czaj ny Kra jo wy Zjazd De le ga tów zwo ła ny w
try bie i na za sa dach okre ślo nych sta tu tem, mo że po dej -
mo wać uchwa ły wy łącz nie w spra wach, dla któ rych zo stał
zwo ła ny i uwi docz nio nych w za wia do mie niach do star czo -
nych de le ga tom.

4. W nad zwy czaj nym Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów
bio rą udział de le ga ci wy bra ni na za sa dach okre ślo nych
przez Kra jo wą Ra dę.

§ 145
1. Po mię dzy zwy czaj ny mi Kra jo wy mi Zjaz da mi De le -

ga tów Kra jo wa Ra da mo że zwo łać Kon gres PZD dla oce -
ny sy tu acji i wy ra że nia sta no wi ska PZD w spra wach
szcze gól nie istot nych dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce.

2. Kon gres nie jest or ga nem PZD i nie mo że po dej mo -
wać uchwał za strze żo nych do kom pe ten cji or ga nów PZD.

§ 146
1. W Kon gre sie uczest ni czą człon ko wie Kra jo wej Ra dy,

Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej i Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej, pre ze si okrę go wych za rzą dów, prze wod ni czą cy
okrę go wych ko mi sji roz jem czych i re wi zyj nych.

2. Uchwa ła Kra jo wej Ra dy o zwo ła niu Kon gre su mo że
prze wi dy wać uczest nic two in nych człon ków PZD niż
wska za nych w ust. 1. 

Kra jo wa Ra da

§ 147
1. Kra jo wa Ra da pro wa dzi spra wy PZD i re pre zen tu je

go na ze wnątrz.
2. Kra jo wa Ra da skła da się z 39 - 55 człon ków. 
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ra dy usta la Kra jo wy

Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w ust. 2. 

§ 148
1. Kra jo wa Ra da wy bie ra ze swe go gro na Pre ze sa PZD,

wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów) PZD, se kre ta rza i skarb ni ka.
2. Pre zes PZD kie ru je pra ca mi Kra jo wej Ra dy.

§ 149
1. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy zwo łu je Pre zes PZD lub

za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce pre zes PZD.
Po sie dze nie na le ży tak że zwo łać w ter mi nie trzy dzie stu
dni od zło że nia pi sem ne go żą da nia przez Kra jo wą Ko mi -

sję Re wi zyj ną lub co naj mniej 1/3 licz bę człon ków Kra jo -
wej Ra dy.

2. Po sie dze niu Kra jo wej Ra dy prze wod ni czy Pre zes
PZD lub za stę pu ją cy go w peł nie niu obo wiąz ków wi ce -
pre zes PZD.

3. Po sie dze nia Kra jo wej Ra dy po win ny od by wać się co
naj mniej trzy ra zy w ro ku.

4. Tryb pra cy Kra jo wej Ra dy okre śla re gu la min uchwa -
lo ny przez Kra jo wą Ra dę.

§ 150
1. Kra jo wa Ra da re pre zen tu je in te re sy człon ków PZD i

ROD, współ pra cu je z or ga na mi usta wo daw czy mi i wy ko -
naw czy mi oraz or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, za wo do wy -
mi i po li tycz ny mi w za kre sie za kła da nia, funk cjo no wa nia
i roz wo ju ROD.

2. Do Kra jo wej Ra dy na le ży pro wa dze nie spraw PZD,
a w szcze gól no ści:

1) re ali zo wa nie po sta no wień usta wy, sta tu tu oraz
uchwał Kra jo we go Zjaz du,

2) usta la nie kie run ków po li ty ki spo łecz nej PZD,
3) okre śla nie kie run ków roz wo ju ROD,
4) uchwa la nie re gu la mi nu ROD,
5) in ter pre to wa nie po sta no wień sta tu tu,
6) uchwa la nie rocz nych pla nów pra cy i pre li mi na rzy fi -

nan so wych jed nost ki kra jo wej,
7) za twier dza nie spra woz da nia z wy ko na nia pla nu pra cy,
8) za twier dza nie spra woz da nia fi nan so we go PZD i spra -

woz da nia fi nan so we go jed nost ki kra jo wej,
9) usta la nie wy so ko ści skład ki człon kow skiej i wpi so -

we go oraz za sad ich po dzia łu po mię dzy jed nost ki or ga ni -
za cyj ne PZD,

10) usta la nie za sad pro wa dze nia i fi nan so wa nia in we -
sty cji w PZD,

11) stwier dza nie nie waż no ści okrę go wych zjaz dów,
12) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -

ści uchwał okrę go wych zjaz dów, 
13) usta la nie ilo ści de le ga tów na zwy czaj ny Kra jo wy

Zjazd De le ga tów wy bie ra nych przez po szcze gól ne okrę -
go we zjaz dy de le ga tów,

14) po dej mo wa nie uchwał we wszyst kich spra wach nie -
za strze żo nych ni niej szym sta tu tem do kom pe ten cji in nych
or ga nów PZD,

15) za wie sza nie, lub od wo ły wa nie okrę go wych za rzą -
dów lub ich człon ków oraz po wo ły wa nie okrę go wych za -
rzą dów ko mi sa rycz nych, a tak że stwier dza nie
wy ga śnię cia man da tów człon ków okrę go wych za rzą dów,

16) zmie nia nie, uchy la nie lub stwier dza nie nie waż no -
ści uchwał or ga nów PZD niż sze go stop nia (za wy jąt kiem
okre ślo nych w pkt 11),

17) za rzą dza nie ma jąt kiem PZD oraz go spo da ro wa nie
je go fun du sza mi,

18) po dej mo wa nie de cy zji o pod ję ciu dzia łal no ści go -
spo dar czej i for mach jej pro wa dze nia przez PZD,

19) wy ko ny wa nie nad zo ru nad dzia łal no ścią jed no stek
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or ga ni za cyj nych PZD, w tym nad pra wi dło wą go spo dar -
ką fi nan so wą,

20) za twier dza nie pre li mi na rzy fi nan so wych i spra woz -
dań fi nan so wych okrę go wych za rzą dów oraz zbior czych
pre li mi na rzy i spra woz dań fi nan so wych ROD,

21) okre śla nie za sad two rze nia biur, za trud nia nia i wy -
na gra dza nia w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD,

22) wy ra ża nie zgo dy na li kwi da cję ca ło ści lub czę ści
ROD,

23) współ pra ca z or ga ni za cja mi za gra nicz ny mi i mię -
dzy na ro do wy mi o po krew nych ce lach i za da niach,

24) pro wa dze nie Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział -
ko wych i Re je stru Człon ków Or ga nów PZD w czę ści do -
ty czą cej człon ków or ga nów okrę go wych i kra jo wych,

25) po dej mo wa nie uchwał w spra wie na by cia, zby cia
lub ob cią że nia ma jąt ku trwa łe go PZD.

§ 151
1. W ce lu re ali za cji za dań okre ślo nych w § 150 Kra jo -

wa Ra da po wo łu je ze swe go gro na pre zy dium.
2. Pre zy dium skła da się z 7 - 11 człon ków Kra jo wej Ra -

dy, w tym z Pre ze sa PZD, wi ce pre ze sa (wi ce pre ze sów)
PZD, se kre ta rza i skarb ni ka.

3. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu Kra jo wej Ra dy, pro -
wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne w § 150
ust. 2 (za wy jąt kiem pkt 4-14) oraz w in nych po sta no wie -
niach ni niej sze go sta tu tu od no szą cych się do Pre zy dium. 

4. Pre zy dium po dej mu je de cy zje w for mie i na za sa dach
okre ślo nych § 54.

§ 152
1. W za kre sie swo ich kom pe ten cji okre ślo nych ni niej -

szym sta tu tem Kra jo wa Ra da dzia ła w imie niu i re pre zen -
tu je PZD na ze wnątrz, w tym w spra wach są do wych,
ad mi ni stra cyj nych i po dat ko wych.

2. Z uza sad nio nych wzglę dów Pre zy dium Kra jo wej Ra -
dy mo że prze jąć pro wa dze nie spraw są do wych i ad mi ni -
stra cyj nych pro wa dzo nych przez in ne or ga ny PZD.

3. Do skła da nia oświad czeń wo li w za kre sie okre ślo nym
w ust. 1, w tym usta na wia nie peł no moc ni ków pro ce so -
wych, ko niecz ne jest współ dzia ła nie:

1) Pre ze sa PZD z in nym człon kiem Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy al bo,

2) upo waż nio ne go przez Pre ze sa PZD wi ce pre ze sa PZD
z in nym człon kiem Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na

§ 153
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je kon tro lę nad

dzia łal no ścią sta tu to wą i fi nan so wą PZD.
2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na skła da się z 11–15

człon ków.
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej usta la

Kra jo wy Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w ust. 2.

§ 154
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na wy bie ra ze swe go gro -

na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.
2. Uchwa ły Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej są waż ne, je -

że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo ścią gło sów jej człon -
ków przy udzia le prze wod ni czą ce go lub je go za stęp cy.

§ 155
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na do ko nu je ba da nia spra -

woz da nia fi nan so we go PZD i Kra jo wej Ra dy oraz zbior -
cze go spra woz da nia fi nan so we go z ROD i okrę gów.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na spra wu je nad zór nad
okrę go wy mi ko mi sja mi re wi zyj ny mi.

§ 156
1. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza co naj -

mniej dwa ra zy w ro ku kon tro le dzia łal no ści sta tu to wej i
fi nan so wej Kra jo wej Ra dy, w tym go spo dar ki fun du sza -
mi, a kon tro lę okrę gów i ROD w mia rę po trze by.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na prze pro wa dza kon tro le
z wła snej ini cja ty wy lub na wnio sek Kra jo wej Ra dy lub jej
Pre zy dium.

§ 157
Do Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej na le ży po nad to:
1) oce na wy ni ków rocz nej dzia łal no ści sta tu to wej i fi -

nan so wej Kra jo wej Ra dy,
2) opra co wy wa nie spra woz dań i wnio sków na Kra jo wy

Zjazd De le ga tów oraz sta wia nie wnio sku w spra wie
udzie le nia Kra jo wej Ra dzie ab so lu to rium,

3) uchwa la nie re gu la mi nu kon tro li ko mi sji re wi zyj nych
PZD.

Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza

§ 158
1. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza jest naj wyż szym or ga -

nem orze ka ją cym i roz jem czym w PZD.
2. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza skła da się z 11 - 15

człon ków. 
3. Licz bę człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej usta -

la Kra jo wy Zjazd De le ga tów w gra ni cach okre ślo nych w
ust. 2.

4. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza wy bie ra ze swe go gro -
na prze wod ni czą ce go, za stęp cę (za stęp ców) i se kre ta rza.

§ 159
1. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza po dej mu je de cy zje w

for mie po sta no wień lub orze czeń.
2. Po sta no wie nia i orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz -

jem czej są waż ne, je że li zo sta ły pod ję te zwy kłą więk szo -
ścią gło sów jej skła du lub ze spo łu orze ka ją ce go. W
przy pad ku rów nej licz by gło sów de cy du je głos prze wod -
ni czą ce go.



117

§ 160
1. W ce lu re ali za cji swo ich za dań Kra jo wa Ko mi sja

Roz jem cza po wo łu je ze swe go gro na ze spo ły orze ka ją ce.
2. Ze spo ły orze ka ją ce wy da ją po sta no wie nia i orze cze -

nia w imie niu Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej.

§ 161
1. Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz po zna -

wa nie i roz strzy ga nie od wo łań od uchwał Kra jo wej Ra dy
(jej pre zy dium) wy da nych na pod sta wie § 37 ust.2. 

2. Od wo ła nie, o któ rym mo wa w ust. 1, roz po zna je ze -
spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej w skła dzie
trzech człon ków, z wy łą cze niem Prze wod ni czą ce go Kra -
jo wej Ko mi sji Roz jem czej. 

3. Kra jo wa Ko mi sja Roz jem cza ma pra wo uchy lać
uchwa ły Kra jo wej Ra dy (jej pre zy dium), o któ rych mo -
wa w ust. 1.

4. Orze cze nia Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, w spra -
wach okre ślo nych w ust. 1, są osta tecz ne.

§ 162
1. Na każ de osta tecz ne orze cze nie ko mi sji roz jem czej

koń czą ce po stę po wa nie w spra wie Pre zes PZD lub 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, 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.

2. Od te go sa me go orze cze nia w in te re sie tej sa mej stro -
ny mo że być zło żo na tyl ko jed na skar ga.

3. Wnie sie nie skar gi po wo du je wstrzy ma nie wy ko na nia
za skar żo ne go orze cze nia.

§ 163
1. Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży roz pa try -

wa nie skarg zło żo nych w try bie nad zwy czaj nym na osta -
tecz ne orze cze nia ko mi sji roz jem czych. 

2. Stro na mo że wnieść po da nie o zło że nie skar gi do Pre -
ze sa PZD lub Prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ko mi sji Roz -
jem czej w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia jej
orze cze nia.

3. Po da nie o zło że nie skar gi po win no być wnie sio ne
przez człon ka zwy czaj ne go lub przez or gan PZD, któ ry
wy dał uchwa łę w pierw szej in stan cji.

4. Po da nie wnie sio ne po ter mi nie wska za nym w ust.2 lub
przez oso bę nie upraw nio ną po zo sta je bez roz po zna nia.

§ 164
1. Skar gę roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko -

mi sji Roz jem czej.
2. Skar gę na orze cze nie, o któ rym mo wa w § 161 ust. 4,

roz po zna je ze spół orze ka ją cy Kra jo wej Ko mi sji Roz jem -
czej w skła dzie co naj mniej 7 człon ków, z wy łą cze niem
człon ków Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej, któ rzy wy da li
orze cze nie bę dą ce przed mio tem skar gi.

3. Skar gi do ty czą ce spraw o szcze gól nym stop niu skom -
pli ko wa nia lub ma ją ce pre ce den so wy cha rak ter kie ro wa -
ne są przez Prze wod ni czą ce go do roz po zna nia przez
Kra jo wą Ko mi sję Roz jem czą w peł nym skła dzie.  

§ 165
Do Kra jo wej Ko mi sji Roz jem czej na le ży po nad to:
1) spra wo wa nie nad zo ru nad dzia łal no ścią ko mi sji roz -

jem czych niż sze go stop nia,
2) do ko ny wa nie wy kład ni prze pi sów re gu la mi nu po stę -

po wa nia ko mi sji roz jem czych,
3) uchwa la nie re gu la mi nu po stę po wa nia ko mi sji roz -

jem czych,
4) skła da nie spra woz da nia ze swo jej dzia łal no ści na

Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów.

ROZDZIAŁ IX
Ma ją tek i Fun du sze PZD

§ 166
1. Ma ją tek PZD sta no wią: nie ru cho mo ści, ru cho mo ści,

środ ki pie nięż ne oraz in ne pra wa ma jąt ko we.
2. Ma ją tek PZD po wsta je ze skła dek człon kow skich,

wpi so we go, wpłat człon ków, da ro wizn, spad ków, za pi -
sów, do cho dów z wła snej dzia łal no ści, do cho dów z ma jąt -
ku PZD oraz z ofiar no ści pu blicz nej.

3. Ma ją tek PZD nie pod le ga po dzia ło wi mię dzy je go
człon ków.

§ 167
Środ ki pie nięż ne po cho dzą ce ze skła dek człon kow skich,

wpi so we go, opłat na rzecz ROD, da ro wizn, spad ków, za pi -

sów i in nych źró deł sta no wią pod sta wę funk cjo no wa nia
wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD w ce lu re ali -
za cji za dań PZD okre ślo nych usta wą i ni niej szym sta tu tem.

§ 168
1. Wy so kość skład ki człon kow skiej usta la Kra jo wa Ra -

da w dro dze uchwa ły pod ję tej bez względ ną więk szo ścią
gło sów, okre śla jąc jed no cze śnie po dział wpły wów ze
skład ki po mię dzy jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD.

2. Wy so kość wpi so we go usta la Kra jo wa Ra da w dro dze
uchwa ły pod ję tej bez względ ną więk szo ścią gło sów, okre -
śla jąc jed no cze śnie po dział wpły wów z wpi so we go po -
mię dzy jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD.
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3. Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi PZD, opła ca ją jed ną
skład kę człon kow ską, jed no wpi so we, jed ną opła tę na
rzecz ROD i in ne świad cze nia uchwa lo ne przez wal ne ze -
bra nie w wy mia rze przy pa da ją cym na jed ną dział kę, z wy -
jąt kiem przy pad ku okre ślo ne go w § 72 ust. 3. 

§ 169
Fun du sza mi PZD są:
1) Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych,
2) Fun du sze ce lo we utwo rzo ne przez Kra jo wą Ra dę.

§ 170
1. Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych, zwa ny da lej Fun du szem Roz wo ju, two rzy się we
wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD.

2. Fun dusz Roz wo ju prze zna czo ny jest na za kła da nie i
za go spo da ro wy wa nie ROD. 

3. Fun dusz Roz wo ju two rzy się z przy cho dów okre ślo -
nych w art. 36 ust. 2 usta wy.

§ 171
Fun dusz Roz wo ju dzie li się na:
1) fun dusz kra jo wy
2) fun dusz okrę go wy
3) fun dusz ROD

§ 172
1. Fun dusz kra jo wy prze zna czo ny jest na: 
1) na by wa nie grun tów pod ROD
2) udzie la nie do ta cji dla okrę gów i ROD na od twa rza nie

li kwi do wa nych i bu do wę no wych ROD oraz na fi nan so -
wa nie re mon tów, mo der ni za cji i bu do wy bu dyn ków, bu -
dow li urzą dzeń i in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go
użyt ko wa nia przez użyt kow ni ków dzia łek.

2. Fun du szem kra jo wym za rzą dza Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy, wy dat ku jąc środ ki na pod sta wie pla nu fi nan so we go.

3. Spo sób za rzą dza nia, wy dat ko wa nia i roz li cza nia środ -
ków z fun du szu kra jo we go pod le ga kon tro li Kra jo wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej.

§ 173
1. Fun dusz okrę go wy prze zna czo ny jest na:
1) od twa rza nie li kwi do wa nych i bu do wę no wych ROD

oraz na by wa nie grun tów pod ROD,
2) udzie la nie do ta cji dla ROD na do fi nan so wa nie re -

mon tów, mo der ni za cji i bu do wy bu dyn ków, bu dow li,
urzą dzeń i in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko -
wa nia przez użyt kow ni ków dzia łek.

2. Fun du szem okrę go wym za rzą dza pre zy dium okrę go -
we go za rzą du, wy dat ku jąc środ ki na pod sta wie pla nu fi -
nan so we go.

3. Spo sób za rzą dza nia, wy dat ko wa nia i roz li cza nia środ -
ków z fun du szu okrę go we go pod le ga kon tro li okrę go wej
ko mi sji re wi zyj nej.

§ 174
1. Fun dusz ROD prze zna czo ny jest na fi nan so wa nie za -

ku pu grun tów pod ROD oraz re mon tów, mo der ni za cje i
bu do wę bu dyn ków, bu dow li urzą dzeń i in fra struk tu ry słu -
żą cej do wspól ne go użyt ko wa nia przez użyt kow ni ków
dzia łek. 

2. Fun du szem ROD za rzą dza za rząd ROD, wy dat ku jąc
środ ki na pod sta wie pla nu fi nan so we go.

3. Spo sób za rzą dza nia, wy dat ko wa nia i roz li cza nia środ -
ków z fun du szu ROD pod le ga kon tro li ko mi sji re wi zyj nej
ROD.

§ 175
1. Do ta cje, o któ rych mo wa w § 172 i 173, są udzie la ne

na do fi nan so wa nie re ali za cji kon kret ne go za da nia.
2. Do ta cje prze ka zy wa ne są na fun dusz okrę go wy lub

fun dusz ROD w za leż no ści od jed nost ki do to wa nej.
3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD zo bo wią za ne są do wy -

ko rzy sta nia otrzy ma nej do ta cji zgod nie z ce lem jej udzie -
le nia.

4. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD zo bo wią za ne są do roz -
li cze nia otrzy ma nej do ta cji i zwro tu jej nie wy ko rzy sta nej
czę ści lub czę ści wy ko rzy sta nej nie zgod nie z ce lem do ta -
cji. 

5. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD spo rzą dza ją od ręb ne
spra woz da nia z Fun du szu Roz wo ju w ra mach rocz ne go
spra woz da nia fi nan so we go.

§ 176
1. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD wy dat ku ją środ ki fi nan -

so we na pod sta wie rocz nych pre li mi na rzy fi nan so wych
obej mu ją cych rok ob ra chun ko wy.

2. Ro kiem ob ra chun ko wym w PZD jest rok ka len da rzo -
wy.

3. Dys po nen tem fun du szy jest od po wied ni or gan za rzą -
dza ją cy.

4. Nad zór nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem fun du szy
w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD spra wu je od po wied -
nia ko mi sja re wi zyj na.

5. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą ra chun ko -
wość na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach po wszech nie
obo wią zu ją cych oraz przez Za kła do wy Plan Kont PZD
uchwa lo ny przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 177
1. We dług za sad okre ślo nych w po wszech nie obo wią -

zu ją cych prze pi sach, PZD mo że po dej mo wać i pro wa dzić
dzia łal ność go spo dar czą ma ją cą na ce lu re ali za cję swo ich
za dań okre ślo nych w ni niej szym sta tu cie.

2. De cy zja o pod ję ciu dzia łal no ści go spo dar czej i for -
my jej pro wa dze nia przez PZD na le ży do Kra jo wej Ra dy.

3. Do chód z dzia łal no ści go spo dar czej PZD słu ży re ali -
za cji je go ce lów sta tu to wych i nie mo że być prze zna czo -
ny do po dzia łu mię dzy je go człon ków.
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§ 178
PZD pro wa dzi re je stry:
1) Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, 
2) Człon ków Or ga nów PZD.

§ 179
1. Re jestr Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych pro wa -

dzi Kra jo wa Ra da.
2. Re jestr Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych za wie ra

pod sta wo we da ne do ty czą ce ROD, a w szcze gól no ści:
1) na zwę,
2) miej sce po ło że nia (miej sco wość, gmi na, po wiat i wo -

je wódz two),
3) ad res,
4) nu mer re je stro wy,
5) po wierzch nię,
6) licz bę dzia łek,
7) da tę utwo rze nia,
8) nu me ry dzia łek geo de zyj nych,
9) pra wo do grun tu przy słu gu ją ce PZD,
10) nu mer Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio -

tów Go spo dar ki Na ro do wej - REGON
11) nu mer iden ty fi ka cji po dat ko wej - NIP.  
3. Za rzą dy ROD oraz okrę go we za rzą dy są zo bo wią za -

ne do nie zwłocz ne go po wia da mia nia o wszel kich zmia -
nach do ty czą cych da nych, o któ rych mo wa w ust. 2.

4. Do ku men tem po twier dza ją cym da ne, o któ rych mo -
wa w ust. 2, jest wy pis z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. 

§ 180
Dla ROD wpi sa ne go do Re je stru Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych pro wa dzi się od ręb ne ak ta re je stro we obej -
mu ją ce w szcze gól no ści do ku men ty sta no wią ce pod sta wę
do ko na nych wpi sów.

§ 181
Or ga ni za cję Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych oraz szcze gó ło we za sa dy udzie la nia in for ma cji z
Re je stru okre śla Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

§ 182
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD pro wa dzą:
1) okrę go we za rzą dy – w czę ści do ty czą cej człon ków

or ga nów z ROD z ob sza ru ich dzia ła nia, 
2) Kra jo wa Ra da – w czę ści do ty czą cej człon ków or ga -

nów okrę go wych i kra jo wych.
2. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD nie obej mu je wal -

nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów), okrę go wych zjaz -
dów de le ga tów i Kra jo we go Zjaz du De le ga tów.

§ 183
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD za wie ra w szcze -

gól no ści:
1) jed nost kę or ga ni za cyj ną,
2) or gan sa mo rzą du PZD,
3) imię i na zwi sko,
4) funk cję w or ga nie,
5) ad res ko re spon den cyj ny.
2. Pod sta wą wpi su do Re je stru Człon ków Or ga nów

PZD sta no wi do ku ment po twier dza ją cy uzy ska nie man -
da tu człon ka or ga nu.

3. Pre zes (prze wod ni czą cy) wła ści we go or ga nu PZD zo -
bo wią za ny jest do nie zwłocz ne go po wia da mia nia o wszel -
kich zmia nach w or ga nie PZD lub da nych do ty czą cych
człon ka or ga nu, o któ rych mo wa w ust. 1.

4. Da ne z Re je stru Człon ków Or ga nów PZD mo gą być
wy ko rzy sta ne je dy nie do ce lów sta tu to wych PZD.

5. Wy pis z Re je stru Człon ków Or ga nów PZD sta no wi
po twier dze nie spra wo wa nia man da tu w or ga nie PZD.

§ 184
Or ga ni za cję Re je stru Człon ków Or ga nów PZD oraz

szcze gó ło we za sa dy wy da wa nia wy pi sów z Re je stru okre -
śla Pre zy dium Kra jo wej Ra dy.

ROZDZIAŁ X
Re je stry w PZD

ROZDZIAŁ XI
Po sta no wie nia przej ścio we i koń co we

§ 185
Zmia ny w sta tu cie lub uchwa le nie no we go mo że do ko -

nać Kra jo wy Zjazd De le ga tów więk szo ścią dwóch trze -
cich gło sów w obec no ści co naj mniej po ło wy de le ga tów.

§ 186
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu wszyst kie

or ga ny PZD dzia ła ją we dług za sad i kom pe ten cji przez
nie go okre ślo nych.

§ 187
Do spraw wszczę tych i nie za koń czo nych do dnia wej -

ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu, sto su je się od po wied nie
po sta no wie nia ni niej sze go sta tu tu.

§ 188
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu tra ci moc

obo wią zu ją cą sta tut uchwa lo ny w dniu 6 wrze śnia 1997
ro ku na V Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go
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Związ ku Dział kow ców.

§ 189
Sta tut uchwa lo ny w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku na Kra -

jo wym Zjeź dzie De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców wcho dzi w ży cie z dniem 1 lip ca 2006 ro ku.

Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go im. Czar niaw -
ka w Sej nach w imie niu dział kow ców skła da Pa nu Pre ze -
so wi ser decz ne po dzię ko wa nia za do tych cza so wą pra cę
na rzecz roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go w PZD i obro -
nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych i Związ ku.

W peł ni do ce nia my wy si łek i za an ga żo wa nie Pa na w dzia -
łal ność Związ ko wą.

Ży czy my owoc nych ob rad, po zdra wia my wszyst kich
uczest ni ków IX Zjaz du i ocze ku je my uchwa le nia do bre -
go pro gra mu dzia ła nia na ka den cję 2011-2015.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes ROD im. Czar niaw ka w Sej nach
/-/ Sta ni sław Ba ra now ski

XIV. LISTY DO ZJAZDU I PO ZJEèDZIE

• Li sty do Zjaz du

List Zjaz do wy od ROD im. Czar niaw ka w Sej nach

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
De le ga ci na IX Kra jo wy De le ga tów

Sej ny, 17 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od ROD „Sło necz ny” w Au gu sto wie

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
De le ga ci na IX Kra jo wy De le ga tów

Z oka zji IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD Za rząd
ROD „Sło necz ny” w Au gu sto wie wraz z dział kow ca mi
skła da po dzię ko wa nie za osią gnię cia w mi ja ją cej ka den -
cji, twór czej pra cy na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych oraz sku tecz nej obro ny usta wy o ROD.
Ży czy my Pa nu wszel kiej po myśl no ści i suk ce sów 

w prze wod ni cze niu na szym Związ kiem w ko lej nej ka den -
cji 2011-2015.

Z po wa ża niem i po zdro wie nia mi dział ko wy mi

PREZES ROD „Sło necz ny” w Au gu sto wie
/-/ Ce cy lia Lu szyń ska

Au gu stów, 17 grud nia 2011 r.
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Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Ja gód ka” w
Lip sku re jo nu su wal skie go skła da po dzię ko wa nie Pa nu
Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu i człon kom Pre -
zy dium KR PZD oraz pra cow ni kom Biu ra KR PZD za do -

tych cza so wą pra cę na rzecz ogrod nic twa dział ko we go i
obro nę usta wy o ROD.

Wszyst kim uczest ni kom Zjaz du na Pa na rę ce skła da my
naj lep sze ży cze nia owoc nych ob rad.

Ży czy my Pa nu du żo zdro wia i owoc nej pra cy 
w przy szłej ka den cji.

Pre zes ROD „Ja gód ka” w Lip sku
/-/ Le oka dia Ja chi mo wicz

List Zjaz do wy od ROD „Ja gód ka” w Lip sku

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
Pan mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
De le ga ci na IX Kra jo wy De le ga tów

Lipsk, 17 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od ROD „Le śny” w Su wał kach
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
De le ga ci na IX Zjazd PZD

Z oka zji od by wa ją ce go się w dniach 16 i 17 grud nia
2011 r. IX Zjazd De le ga tów PZD w imie niu Za rzą du i
dział kow ców skła dam na rę ce Pa na Pre ze sa ży cze nia
owoc nych ob rad, wy pra co wa nia i przy ję cia Pro gra mu
Dzia ła nia PZD na la ta 2011-2015, wy bra nia naj lep szych
do Kra jo wej Ra dy i jej or ga nów.

Prze ka zu je my po dzię ko wa nia Pa nu Pre ze so wi Eu ge niu -
szo wi Kon drac kie mu, Kra jo wej Ra dzie i Pre zy dium za
obro nę Usta wy o ROD, ogro dów dział ko wych i Związ ku.
Wy ra ża my na dzie ję, że człon ko wie no wej Kra jo wej Ra dy
i Pre zy dium sku tecz nie bę dą dzia łać na cze le z po now nie
wy bra nym Pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim, ży czy -
my po wo dze nia.

Z naj lep szy mi ży cze nia mi

Pre zes ROD
/-/ An drzej Gia ro

Su wał ki, 15 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od Za rzą du ROD „Bo rów ka” w Su wał kach

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
De le ga ci na IX Zjazd PZD w War sza wie

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Bo rów ka” w
Su wał kach w imie niu człon ków ogro du i swo im wła snym
prze sy ła De le ga tom IX Zjaz du ser decz ne po zdro wie nia ży -
cząc owoc nych ob rad wy bra nia do or ga nów Związ ku do -
świad czo nych i za an ga żo wa nych człon ków Związ ku i
wy pra co wa nia do bit ne go pro gra mu na ka den cję.

Dzię ku je my Pa nu Pre ze so wi Eu ge niu szo wi Kon drac -
kie mu za do tych cza so we dzia ła nia w obro nie Usta wy o
ROD i ży czy my du żo suk ce sów w kie ro wa niu Związ kiem
w ka den cji 2011-2015.

Z naj lep szy mi ży cze nia mi

Pre zes ROD „Bo rów ka” w Su wał kach 
/-/ Sta ni sław Barsz czew skiSu wał ki, 16 grud nia 2011 r.
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Za rząd ROD im. Ja ćwin gów w Su wał kach w imie niu
wszyst kich dział kow ców Ogro du prze sy ła Sza now nym
De le ga tom ser decz ne ży cze nia owoc nych ob rad i wy pra -
co wa nia am bit ne go pro gra mu na no wą ka den cję.

Jed no cze śnie dzię ku je my Pa nu Pre ze so wi Eu ge niu szo -
wi Kon drac kie mu za do tych cza so we dzia ła nia w obro nie
Usta wy o ROD i życz my suk ce sów w kie ro wa niu na szym
Związ kiem w ka den cji 2011-2015.

Z po wa ża niem

Pre zes za rzą du
/-/ mgr Hen ryk Prze kop

List Zjaz do wy od ROD im. Ja ćwin gów w Su wał kach
Sza now ny Pan
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców  
i De le ga ci na IX Zjazd PZD w War sza wie

Su wał ki, 16 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od ROD „Ma lin ka” w Su wał kach

Pre zes Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pan mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki
De le ga ci na IX Kra jo wy Zjazd PZD 
w War sza wie

Za rząd ROD „Ma lin ka” w Su wał kach wraz z ko mi sja -
mi Sta tu to wy mi i użyt kow ni ka mi dzia łek skła da ją Pa nu
Pre ze so wi wy ra zy sza cun ku i po dzię ko wa nia za wie lo let -
nie kie ro wa nie Kra jo wą Ra dą Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców oraz oso bi ste za an ga żo wa nie w obro nę ogro dów
dział ko wych.

Nie zwy kłe umie jęt no ści or ga ni za cyj ne i przy wód cze
świad czą o za sad no ści wnio sko wa nia Pa na kan dy da tu ry
na dal sze prze wo dze nie Związ ko wi w na stęp nej ka den cji.

Do ce nia jąc Pań skie umie jęt no ści ape lu je my do Pa na
Pre ze sa o kan dy do wa nie do Kra jo wej Ra dy na IX Zjeź -

dzie PZD i wnio sku je my o przy ję cie funk cji Pre ze sa PZD
na na stęp ną ka den cję, nie wy obra ża my so bie Związ ku bez
pań skie go prze wo dze nia.

Ży czy my Pa nu Pre ze so wi du żo zdro wia, wszel kiej po -
myśl no ści i owoc nych ob rad IX Zjaz du w dniach 16 i 17
grud nia 2011 r.

Po zdra wia my De le ga tów na Kra jo wy Zjazd PZD i
wszyst kich uczest ni ków IX Zjaz du, ży czy my owoc nych
ob rad i wy pra co wa nia am bit ne go pro gra mu dzia ła nia na
ka den cję 2011-2015.

Z po wa ża niem i wy ra za mi sza cun ku

Pre zes za rzą du „Ma lin ka” w Su wał kach
/-/ mgr Da niel Pa ciu ka nis

Su wał ki, 16 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od Za rzą du ROD im. M. Ko per ni ka w Kro to szy nie

Sza now ny Pan
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD
Eu ge niusz Kon drac ki

ży czy Pa nu i wszyst kim de le ga tom - uczest ni kom IX Kra -
jo we go Zjaz du de le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow -

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. Mi ko ła ja
Ko per ni ka w Kro to szy nie w imie niu swo ich dział kow ców
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ców w dniu 16 i 17 grud nia 2011 ro ku owoc nych ob rad,
wy pra co wa nia Uchwał i kie run ków dzia ła nia na rzecz
umac nia nia i roz wo ju ru chu dział ko we go w Pol sce.

No wo wy bra nym wła dzom Związ ku ży czy my zdro wia
i wy trwa ło ści w obro nie Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców oraz wszel kiej po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Z dział ko wy mi po zdro wie nia mi

Pre zes Za rzą du
/-/ Jó zef Ko ściel ny

Wi ce pre zes Za rzą du 
/-/ Bog dan Si ber na

Kro to szyn, 10 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od Ko le gium Pre ze sów ROD w Pi le

Sza now ni De le ga ci!
Sza now ny Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców! 
Sza now ni Go ście Zjaz du!

Dni ob rad IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD to dni,
w któ rych de mo kra tycz nie wy bra ni przed sta wi cie le mi -
lio no wej ro dzi ny człon ków Związ ku, po dej mo wać bę dą
w imie niu nas wszyst kich dzia ła nia na rzecz na szej te raź -
niej szo ści i przy szło ści. Po mi mo wie lo to ro wych dzia łań
po dej mo wa nych przez wszyst kie sta tu to we or ga ny na sze -
go Związ ku, a zwłasz cza Kra jo wej Ra dy PZD, ba ta lia z
na szą spo łecz ną, po za rzą do wą or ga ni za cją trwa na dal.
Pol scy dział kow cy ma ją do czy nie nia z ko lej ny mi za gro -
że nia mi wy wo ła ny mi wnio skiem Pierw sze go Pre ze sa Są -
du Naj wyż sze go zło żo ne go do Try bu na łu Kon sty tu -
cyj ne go o uchy le nie za pi sów na szej Usta wy o ROD a tak -
że wy ni ka ją cy mi ze sta no wisk Mar szał ka Sej mu RP i or -
ga nów ad mi ni stra cyj nych na szej Oj czy zny. Sze ro kie
rze sze dział kow ców z praw dzi we go zda rze nia od wie lu
lat po pie ra ją dzia ła nia władz kra jo wych, okrę go wych oraz
spo łecz no ści wszyst kich ogro dów w za trzy ma niu eska la -
cji ata ków na nasz Zwią zek i osią gnię cia ocze ki wa nych
gwa ran cji za cho wa nia Usta wy w jej obec nym kształ cie i
trak to wa nia na sze go Związ ku ja ko or ga ni za cji wyż szej
uży tecz no ści pu blicz nej. Ży czy my de le ga tom na IX Kra -
jo wy Zjazd owoc nych ob rad, wy pra co wa nia pro gra mu

dzia ła nia na na stęp ną ka den cję na rzecz umac nia nia le gi -
sla cyj nych pod staw funk cjo no wa nia na szej spo łecz nej or -
ga ni za cji na mia rę obec nych cza sów i ocze ki wań.
Jed no cze śnie na rę ce Pa na Pre ze sa Pol skie go Związ ku
Dział kow ców Eu ge niu sza Kon drac kie go kie ru je my po -
dzię ko wa nie za wszyst ko co zro bił dla nas dział kow ców,
za oso bi sty wkład cięż kiej i rze tel nej pra cy na rzecz Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

Dzię ki Pa na oso bi stej pra cy i kie ro wa nia na szym Związ -
kiem po zo sta je my w na dziei na spo koj ny i trwa ły roz wój
na szych ogro dów. Ży czy my wy trwa ło ści i sił w dal szej
wal ce o nie na ru szal ność Usta wy o ROD, ogro dów i
Związ ku.

Skła da my ser decz ne gra tu la cje wraz z naj lep szy mi ży -
cze nia mi wszel kiej po myśl no ści, do bre go zdro wia na dłu -
gie la ta oraz sa tys fak cji z po dej mo wa nej służ by wo bec
dział kow ców i Związ ku. Ocze ku je my, że IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD za koń czy się jed no znacz ny mi sta -
no wi ska mi, któ re mu szą być wresz cie usły sza ne przez eli -
ty po li tycz ne na sze go kra ju, ja kie są rze czy wi ste od czu cia
pol skich dział kow ców w spra wie ist nie nia i roz wo ju Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych, trwa nia na sze go Związ -
ku i nie na ru szal no ści na szej Usta wy o ROD. Je ste śmy
prze ko na ni, że przed sta wi cie le wła dzy pu blicz nej bio rą -
cy udział w ob ra dach Zjaz du jed no znacz nie okre ślą swą
po sta wę wo bec ru chu ogrod nic twa dział ko we go i na sze -
go Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Prze wod ni czą ca Ko le gium Pre ze sów ROD w Pi le 
/-/ Jo lan ta Elic ka

Pi ła, 16 grud nia 2011 r.
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Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy!
Sza now ny Pre ze sie Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców!
Sza now ni Go ście Zjaz du!

Spo łecz ność dział ko wa wraz z wy peł nia ją cy mi spo łecz -
nie swo je obo wiąz ki, człon ka mi sta tu to wych or ga nów na -
sze go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. kmdr ppor.
Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni kie ru je do Was, re pre zen ta -
cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców na sze po zdro wie nia
i ży cze nia owoc nych ob rad. Wy ra ża my prze ko na nie, że
Wasz głos i za pre zen to wa na po sta wa w cza sie ob rad IX
Zjaz du bę dzie świa dec twem jed no ści tak Was jak i pol -
skich dział kow ców wo kół na szej do brej Usta wy o ROD z
2005 ro ku oraz na sze go Związ ku i Kra jo wej Ra dy PZD z
jej Pre ze sem Eu ge niu szem Kon drac kim na cze le. Cią głe
zmie rza nie do zmia ny, a na wet uchy le nia do brze funk cjo -
nu ją cych roz wią zań praw nych jest dzia ła niem prze ciw ko
nam człon kom spo łe czeń stwa, człon kom mi lio no wej, po -
za rzą do wej or ga ni za cji spo łecz nej.

Zwra ca my się do Was z proś bą, aby ście przed sta wi cie -
lom wła dzy pu blicz nej uczest ni czą cym w IX Kra jo wym
Zjeź dzie De le ga tów PZD prze ka za li, że nie zga dza my się
na trak to wa nie na sze go Związ ku, na szej Usta wy o ROD i
na szych Ogro dów, ja ko uciąż li we go chwa stu, któ ry ko -
niecz nie trze ba wy rwać, by wresz cie bez prze szkód prze -
jąć na sze te re ny, na po ży tek nie wie lu, lecz ze szko dą dla
bar dzo wie lu! Ogród nasz w 2012 ro ku ob cho dzić bę dzie
50-le cie swe go ist nie nia i pra gnie niem na szym jest, aby
na stęp ne po ko le nia dział kow ców mo gły w spo ko ju użyt -
ko wać swo je dział ki oraz móc ob cho dzić ko lej ne ju bi le -
usze. Jed no cze śnie pro si my przy jąć od na szej dział ko wej
spo łecz no ści, w związ ku ze zbli ża ją cy mi się Świę ta mi Bo -
że go Na ro dze nia i nad cho dzą cym No wym Ro kiem, ży -
cze nia:

Niech No wy Rok przy nie sie dział kow com ra dość, po -
myśl ność i speł nie nie wszyst kich ma rzeń. A gdy się one
już speł nią niech do rzu ci garść no wych ma rzeń, bo tyl ko
one na da ją ży ciu sens. W No wym Ro ku wie lu szczę śli -
wych tyl ko chwil.

Z dział ko wym po zdro wie niem. Spo łecz nie wy ko nu ją -
cy swo je obo wiąz ki wo bec człon ków i Związ ku

List Zjaz do wy od ROD im. kmdr ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

Do
De le ga tów bio rą cych udział w IX Kra jo wym Zjeź dzie

Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w War sza wie

List ten prze ka zu je my tak że do wia do mo ści:
- Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku Cze sła wa Smo czyń skie go.

Pre zes ROD 
/-/ Jó zef Ma twies

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

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej ROD  
/-/ Ka zi mierz Maj na

Gdańsk, 16 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie

Do De le ga tów na IX Kra jo wy Zjazd 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w War sza wie

Sza now ni De le ga ci!
Sza now ny Pa nie Pre ze sie Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców! Sza now ni Go ście Zjaz du!

Dział kow cy Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Le śna

Do li na” wraz z Za rzą dem i Ko mi sja mi Sta tu to wy mi w
Kwi dzy nie po zdra wia ją wszyst kich re pre zen tan tów Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców ży cząc Wam bar dzo owoc -
nych ob rad w cza sie IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
PZD. Spo łecz ność dział ko wa nie tyl ko na sze go ogro du
wie, że nie któ re ugru po wa nia po li tycz ne łącz nie z I Pre ze -
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sem Są du Naj wyż sze go, cią gle pró bu ją wszel ki mi spo so -
ba mi do ko nać zmian czy na wet li kwi da cji na szej Usta wy
o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z 08.07.2005r, któ -
ra jest do brą Usta wą, o czym świad czą ze bra ne pro te sty od
dział kow ców prze ciw wszel kim pró bom in ge ren cji w na -
szą Usta wę.

Cią głe pró by wią żą się rów nież z li kwi da cją na sze go
Związ ku oraz Kra jo wej Ra dy PZD kie ro wa nej z wo li pol -
skich dział kow ców przez Pre ze sa Eu ge niu sza Kon drac -
kie go. Ma my, więc na dzie ję oraz prze ko na nie, że Wa sze
gło sy oraz po sta wa w cza sie ob rad bę dą świa dec twem Na -
szej wspól nej dział kow ców jed no ści wo kół tej Usta wy i
na sze go Związ ku. Pol scy dział kow cy chcą być za uwa ża -
ni, ja ko Oby wa te le wkła da ją cych swe ser ce w zie mię, któ -
rą upra wia ją i zbie ra ją z niej plo ny na swo je sto ły, a nie w
po li ty ków ba wią cych się w nie uczci we po zy ski wa nia pie -

nię dzy kosz tem dział kow ców. To my stwo rzy li śmy oa zy
ci szy, spo ko ju oraz do pro wa dzi li śmy nie użyt ki, te re ny ba -
gien ne czy wy sy pi ska śmie ci prze kształ ca jąc je w pięk ne
te re ny dział ko we. My dział kow cy je ste śmy du żym elek -
to ra tem i nie zga dza my się na ta kie trak to wa nie oraz na
przej mo wa nie na szych te re nów z prze zna cze niem na bu -
do wę kom plek sów han dlo wych lub apar ta men tow ców.
Pro si my, więc De le ga tów IX Kra jo we go Zjaz du o czyn ny
udział w na szym imie niu oraz na szej przy szło ści po ko le -
nio wej oraz prze ka za nie przed sta wi cie lom władz pu blicz -
nych obec nych na Zjeź dzie sprze ci wu wo bec ta kie go
trak to wa nia na szych Ogro dów oraz nie pew no ści BYCIA
lub NIE BYCIA na sze go Związ ku oraz mi lio na eme ry -
tów, ren ci stów i czę sto scho ro wa nych człon ków po za rzą -
do wej or ga ni za cji spo łecz nej.

Z po zdro wie nia mi oraz na dzie ją na spo koj ną i sta bil ną
przy szłość.

Pre zes ROD
/-/ An drzej Jancz 

Prze w. Ko mi sji Re wi zyj nej ROD 
/-/ Je rzy Woj cie chow ski 

Prze w. Ko mi sji Roz jem czej ROD 
/-/ Bo gu mił Rut kie wicz

Do wia do mo ści:
Pan Cze sław Smo czyń ski - Pre zes Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku

Kwi dzyn, 14 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od Cheł miń skiej Ra dy Dział kow ców

Pre zy dium IX Zjaz du Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w War sza wie

Sza now ni De le ga ci

Nie chaj IX Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców bę -
dzie hoł dem dla ogrom ne go do rob ku ty się cy dzia ła czy na
cze le z Pre ze sem Kra jo wej Ra dy PZD Pa nem Eu ge niu -
szem Kon drac kim.

Oce nia ny do ro bek za okres ka den cji jesz cze raz świad -
czy jak Zwią zek, je go pro gram, je go dzia ła nie są po trzeb -
ne mi lio no wi ro dzin pol skich dział kow ców. Ob ra dy
Zjaz du niech jesz cze raz po ka żą, że dział kow cy swo ją pra -
cą i tru dem w peł ni za słu ży li na sza cu nek rzą dzą cych i po -
li ty ków, że w ge ście próśb nie bę dą przed ni mi klę kać.

De le ga ci!
Za wo łaj cie do no śnym gło sem o pra wa i sza cu nek dla

sa mo rząd no ści i ofiar no ści tych, któ rzy umi ło wa li zie lo ne
skraw ki pol skiej zie mi two rząc na nich swoj skie ma łe oj -
czy zny. Nie chaj Wa sze gło sy wy ka żą de ter mi na cję obro -
ny usta wy, niech wy ty czą ta ki pro gram, któ ry wieść nas
bę dzie do utrwa la nia do rob ku i no wych osią gnięć.

Ży czy my mą drych, owoc nych ob rad. Pre ze so wi Pa nu
Eu ge niu szo wi Kon drac kie mu zdro wia i od wa gi do pod -
ję cia de cy zji o dal szym prze wo dze niu Związ kiem. Pan Pa -
nie Pre ze sie tak jak i no wo wy bra na Kra jo wa Ra da, ca ły
Zwią zek ma na sze cheł miń skie wspar cie. Za pew nia my, że
pro gram IX Zjaz du PZD pół to ra ty sią ca dział ko wych ro -
dzin Chełm na bę dzie re ali zo wać z peł ną od po wie dzial no -
ścią. Ogro dy i dział ki są nam po trzeb ne jak wo da i
po wie trze.

W imie niu Cheł miń skiej Ra dy dział kow ców

Pre zes 
/-/ Lu dwik Płoc ki

Se kre tarz 
/-/ Cze sław Ko zi kow ski

Chełm no, 16 grud nia 2011 r.
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Z oka zji od by wa ją ce go się w dniach 16 i 17 grud nia
2011 r. IX Zjaz du De le ga tów PZD w imie niu dział kow -
ców z ROD „Ma rii Ko nop nic kiej” prze sy łam ser decz ne
Związ ko we po zdro wie nia dla uczest ni ków ob rad. Prze ka -

zu je my rów nież ser decz ne po dzię ko wa nia za do tych cza -
so wą pra cę ustę pu ją cym or ga nom Związ ku. Sło wa po -
dzię ko wa nia kie ru je my do Pa na Pre ze sa KR PZD
Eu ge niu sza Kon drac kie go za do tych cza so wą pra cę.

Ży czy my Pa nu wszel kiej po myśl no ści w kie ro wa niu
Związ kiem w ko lej nej ka den cji 2011-2015.

Z naj lep szy mi po zdro wie nia mi 
Pre zes ROD

/-/ Ja nusz Adam czyk

List Zjaz do wy od ROD „Ma rii Ko nop nic kiej” w Su wał kach

Pan mgr Eu ge niusz Kon drac ki
De le ga ci na IX Zjazd PZD w War sza wie

Su wał ki, 16 grud nia 2011 r.

List Zjaz do wy od ROD „Nasz Ogró dek” w Ja śle

Na rę ce
Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go
Pre ze sa PZD
w War sza wie 

Sza now ni De le ga ci
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W imie niu bra ci dział kow ców i ro dzin Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go „Nasz Ogró dek” w Ja śle ży czy my
Wam owoc nych ob rad, dal sze go umac nia nia po zy cji, ran -
gi i miej sca PZD w ży ciu spo łecz nym i po li tycz nym na -
szej Oj czy zny.

Wie rzy my, że po chy la jąc się nad na szym pra wem
związ ko wym, czy niąc go jesz cze bar dziej spój nym i do -
sko nal szym z obo wią zu ją cym pra wem RP umoc ni my na -

sze miej sce i ro lę w Pań stwie.
Niech Wła dza i or ga ny RP wie dząc, że je ste śmy rze tel -

ni i od po wie dzial ni zo ba czy w nas so jusz ni ka i orę dow ni -
ka jej po czy nań, a przede wszyst kim od po wie dzial ne go
go spo da rza po wie rzo ne go nam ma jąt ku.

Ży czy my Wam traf ne go wy bo ru władz kra jo wych i jej
or ga nów zgod nie z po trze ba mi i ocze ku ją cy mi nas w naj -
bliż szych la tach wy zwa nia mi na kre ślo ny mi przez II Kon -
gres PZD.

Li czy my, że de le ga ci na sze go Okrę gu z Pa nią Pre zes
Agniesz ką Sycz wnio są wie le po zy tyw nych war to ści udo -
sko na la ją cych na sze pra wo związ ko we umac nia ją cych ro -
lę Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Za Za rząd

Wi ce pre zes 
/-/ Ta de usz Fuk

Pre zes
/-/ Jan Pa weł Łuc ki

Ja sło, 14 grud nia 2011 r.
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Szanowny Panie Prezesie,
Z okazji IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD,

Działkowcy ROD im. Mieszka I w Szczecinie składają
Panu najserdeczniejsze podziękowania za wielkie oddanie
sprawom Związku. Dzięki ogromnemu poświęceniu i
pracy Pana Prezesa ogrody działkowe istnieją. Życzymy
Panu ponownego wyboru, aby mógł Pan nadal prowadzić
ogrody w Polsce Rzeczpospolitej do nowych sukcesów w
trosce o działkowca i z pożytkiem dla społeczeństwa.

Wszystkim delegatom i uczestnikom Zjazdu gorące
pozdrowienia owocnych obrad i twórczych decyzji

zmierzających do wzbogacenia życia wielkiej rodziny
polskich działkowców.

Życzymy, aby wypracowany i przyjęty przez Zjazd
nowy program działania w jeszcze większym stopniu
sprzyjał rozwojowi ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Pragniemy również przekazać serdeczne podziękowania
za dotychczasową pracę ustępującym organom Związku.

Mamy nadzieję, że nowo wybrane organy Związku na
szczeblu krajowym nadal będą bronić ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych, jak również
przyczynią się do dalszego rozwoju Rodzinnych Ogrodów
Działkowych.

Z poważaniem
Z upoważnienia działkowców 

Prezes
/-/ Józef Kościołek

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go „Wy zwo le -
nie” w Le gni cy, z oka zji IX Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów PZD skła da Pa nu mgr inż. Eu ge niu szo wi Kon drac -
kie mu Pre ze so wi Kra jo wej Ra dy PZD naj ser decz niej sze
po dzię ko wa nia za wie lo let nie kie ro wa nie Kra jo wą Ra dą
PZD oraz oso bi ste za an ga żo wa nie w obro nę ogro dów
dział ko wych. 

Ży czy my Pa nu Pre ze so wi wie lu suk ce sów w pra cy na
rzecz ogrod nic twa dział ko we go, du żo zdro wia i po myśl -
no ści w ży ciu oso bi stym.

Po zdra wia my wszyst kich de le ga tów na IX Kra jo wy
Zjazd De le ga tów PZD, ży czy my owoc nych ob rad i wy -
pra co wa nia am bit ne go pro gra mu dzia ła nia na no wą ka -
den cję.

W imie niu za rzą du
Pre zes

/-/ Sta ni sław Ma ro szek

List Zjaz do wy od ROD „Wy zwo le nie” w Le gni cy

Kra jo wa Ra da 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców
War sza wa
Pan mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki

Le gni ca, 16 grud nia 2011 r.

Ży cze nia Świą tecz ne od ROD „Za le sia ny”

Uczest ni kom Kra jo we go Zjaz du PZD
owoc nych ob rad - a tak że Spo koj nych i Ra do snych Świąt Bo że go Na ro dze nia oraz wszel kiej po myśl no ści 

w No wym 2012 ro ku
ży czy

Za rząd ROD „Za le sia ny” Zbi gniew Je rzy Hirsz.

List Zjazdowy od ROD im. Mieszka I w Szczecinie

PAN EUGENIUSZ KONDRACKI 
PREZES KRAJOWEJ RADY PZD

Szczecin, 16 grudnia 2011 r.
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SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE!

Otrzy ma ny i od czy ta ny od Pa na Pre zy den ta list do
uczest ni ków IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w War sza wie w dniu 16-12-2011 r.

zo stał bar dzo do brze ode bra ny nie tyl ko, że Pan Pre zy dent
o Pol skim Związ ku Dział kow ców pa mię ta, za co naj ser -
decz niej dzię ku je my, ale po nad to, że do ce nia 120-let nią
tra dy cję tak pięk ne go dzia ła nia spo łecz no ści lo kal nych w
ca łym kra ju.

Byd goszcz, dnia 20 grud nia 2011 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w Szcze ci nie do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej 
Pa na Bro ni sła wa Ko mo row skie go

Pre zy dent
Rzecz po spo li tej Pol skiej
Pan BRONISŁAW KOMOROWSKI

• Li sty po zjaz do we

List po zjaz do wy od OZ w Byd gosz czy

Sza now ny Pan 
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

W imie niu dział kow ców ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych okrę gu byd go skie go oraz w imie niu dzia ła czy struk -
tur okrę go wych Związ ku, Okrę go wy Za rząd PZD w
Byd gosz czy skła da Pa nu szcze re i ser decz ne gra tu la cje z
oka zji po now ne go po wie rze nia Pa nu przez uczest ni ków
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD za szczyt nej funk -
cji Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ob da rze nie tak ogrom nym za ufa niem przez de le ga tów
pol skich ogro dów dział ko wych sta no wi do wód uzna nia
dla Pa na Pre ze sa za nie złom ną po sta wę i wy trwa łość w
prze wo dze niu obro ny ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, za nie usta ją cą wal kę o pra wa dział kow ców, a tak że
za wie lo let nie kie ro wa nie co dzien ną pra cą ogól no pol skiej,
sa mo dziel nej i sa mo rząd nej or ga ni za cji - Pol skim Związ -
kiem Dział kow ców.

De le ga ci re pre zen tu ją cy na Zjeź dzie dział kow ców re -
gio nu byd go skie go z sa tys fak cją przy ję li wy so ce pro fe -
sjo nal ny spo sób przy go to wa nia oraz prze pro wa dze nia
prze bie gu ob rad naj wyż sze go or ga nu sa mo rzą du PZD.

Zjazd PZD po ka zał jed ność i si łę or ga ni za cji pol skich
dział kow ców, użyt kow ni ków dzia łek ROD. Wy stą pie nia
uczest ni ków w ra mach dys ku sji pod czas ob rad zjaz do -
wych, a tak że jed no myśl ny spo sób po dej mo wa nia uchwał
i sta no wisk w bar dzo istot nych dla Związ ku spra wach,
świad czą w spo sób jed no znacz ny o peł nym po par ciu dla
za rów no ustę pu ją cych władz, jak i dla no wo wy bra nych
or ga nów kra jo wych na szej or ga ni za cji, dzia ła ją cych pod
kie row nic twem Sza now ne go Pa na Pre ze sa.

Skła da jąc Pa nu Pre ze so wi gra tu la cje z oka zji po wie rze -
nia funk cji Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców, ja -
ko człon ko wie okrę go wych struk tur Związ ku de kla ru je my
z na szej stro ny pod ję cie re ali za cji za dań wy zna czo nych
Pro gra mem Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ka den -
cję 2011-2015 przy ję tym pod czas IX Zjaz du PZD, któ re
sta no wić bę dą prio ry tet w na szej pra cy. Pro si my przy jąć
ser decz ne gra tu la cje i ży cze nia owoc nej pra cy dla do bra
pol skich dział kow ców, dla za cho wa nia praw dział kow -
ców wy ni ka ją cych z usta wy o rod i dla za cho wa nia ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych w ra mach jed nej
or ga ni za cji ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.

Z wy ra za mi sza cun ku

Pre zes OZ PZD w Byd gosz czy 
/-/ Bar ba ra Ko kot
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Naj waż niej szym w na szym od czu ciu po od czy ta niu li -
stu jest to, że w tym pięk nym kra ju Pan Pre zy dent o nas
pa mię ta i wspie ra.

Sza now ny Pa nie PREZYDENCIE!
Jesz cze raz ser decz nie dzię ku je my za prze ka za nie tak

dla nas dział kow ców życz li we prze sła nie i ośmie la my się
pro sić Pa na Pre zy den ta, aże by po zo sta wić w ca ło ści na szą
usta wę o ROD z lip ca 2005 r., któ ra jest wzor cem usta -
wo daw stwa w 15 eu ro pej skich kra jach, gdzie dzia ła ją
ogro dy dział ko we. Te spo łecz no ści dział kow ców ma ją za -
gwa ran to wa ne pra wa i nie mu szą wal czyć o prze trwa nie
ogro dów. Na si ro da cy zwłasz cza w kry zy sie też na to za -
słu gu ją.

Z oka zji świąt Bo że go Na ro dze nia i No we go Ro ku ży -
czy my Pa nu Pre zy den to wi i Pa na ro dzi nie wspa nia łe go
zdro wia, traf nych de cy zji w pra cy, oraz niech udzie li się
Pa nu Pre zy den to wi na sza pol ska świą tecz na at mos fe ra i
niech trwa przez naj bliż szy rok.

Uczest ni cy IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w War sza wie 16/17-12-2011.

Ze świą tecz ny mi wy ra za mi sza cun ku,

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Szcze ci nie

Sza now ny Pa nie Pre ze sie!
W imie niu wła snym i z upo waż nie nia de le ga cji Okrę gu

Gdań skie go bio rą cej udział w ob ra dach IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD prze sy łam na sze ser decz ne gra -
tu la cje w związ ku z po now nym po wo ła niem Pa na na Pre -
ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Prze ka zu je my Pa nu, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy, pra -
cow ni kom Biu ra Kra jo wej Ra dy oraz „Dział kow ca” wy -
ra zy uzna nia za or ga ni za cję tak wiel kie go przed się wzię -
cia, ja kim był IX Kra jo wy Zjazd.

Uwa ża my, że od by ty Zjazd w peł ni wy peł nił swo je za -
da nia po ka zu jąc ko lej ny raz so li dar ność dział kow ców i
de ter mi na cję w wal ce o za cho wa nie praw za war tych w
Usta wie o ROD z 2005 ro ku.

Li sty skie ro wa ne do Zjaz du oraz wy stą pie nia go ści
utwier dza ją nas w prze ko na niu, że ogrod nic two dział ko -
we w Pol sce re ali zo wa ne przez nasz Zwią zek jest nie zbęd -
ne i ze wszech miar po trzeb ne człon kom pol skie go
spo łe czeń stwa. Bę dąc naj więk szą w Pol sce spo łecz ną or -
ga ni za cją ma my pra wo ocze ki wać, że wła dza pu blicz na

bę dzie wresz cie trak to wać nas po waż nie i z na le ży tym
sza cun kiem.

Dzię ku je my za kunszt i pre cy zję przy go to wa nych do -
ku men tów Zjaz do wych. Stwier dza my, że osią gnię ty przez
Zjazd do ro bek spo wo du je, iż pol scy dział kow cy bę dą sil -
niej si, zjed no cze ni i bar dziej zde cy do wa ni na dal sze po -
świę ce nia w wal ce o ro dzin ne ogro dy dział ko we i nasz
Zwią zek.

Wy ra ża my też prze ko na nie, że pod Pa na kie row nic twem
ist nie ją re al ne pod sta wy do utrzy ma nia dzia łal no ści ru chu
ogrod nic twa dział ko we go w nie zmie nio nym kształ cie
usta wy o ROD.

Ży czy my wy trwa ło ści w pra cy na rzecz Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, a tak że wie le do bre go zdro wia i
wszel kiej oso bi stej po myśl no ści.

Jed no cze śnie pro szę przy jąć ży cze nia spo koj nych i ro -
dzin nych Świąt Bo że go Na ro dze nia a nad cho dzą cy No -
wy 2012 Rok niech przy nie sie ra dość, po myśl ność i
speł nie nie wszel kich ma rzeń związ ko wych i oso bi stych.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Pre zes OZ PZD
/-/ Cze sław Smo czyń ski

Szcze cin, 20 grud nia 2011 r.

List po zjaz do wy Okrę go we go Za rzą du PZD w Gdań sku do Pre ze sa PZD

Sza now ny Pan
mgr inż. Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes PZD
War sza wa

Gdańsk, 19 grud nia 2011 r.



130

List po zjaz do wy od ROD „Wia rus” w Ba li cach

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD

SEKRETARZ
/-/ Ja nusz Ora czew ski

WICEPREZES
/-/ Ta de usz Ry cyk 

PREZES
/-/ Ta de usz Sip czyń ski

Ba li ce, dnia 18 grud nia 2011 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Pod kar pac kie go PZD
w Rze szo wie wy stę pu ją ce w imie niu pod kar pac kich dział -
kow ców, z wiel kim za do wo le niem przy ję ło Pa na wy bór
na Pre ze sa Pol skie go Związ ku Dział kow ców na ka den cję
2011-2015.

W tak trud nej i skom pli ko wa nej sy tu acji, w ja kiej obec -

nie zna lazł się nasz Zwią zek, nie zbęd ny jest sil ny, kon se -
kwent ny i bez kom pro mi so wy przy wód ca, któ ry po pro wa -
dzi dział kow ców do zwy cię stwa w wal ce o za cho wa nie
usta wy i ogro dów dział ko wych.

Gra tu lu je my wy bo ru i ży czy my du żo si ły, zdro wia i wy -
trwa ło ści w kie ro wa niu Pol skim Związ kiem Dział kow ców.

Z dział ko wym po zdro wie niem
Człon ko wie Pre zy dium OZP

List po zjaz do wy od OZ w Rze szo wie

Sza now ny Pan itr inż. Eu ge niusz Kon drac ki 
Pre zes Kra jo wej Ra dy 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy
„Wia rus” w Ba li cach

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
W okre sie nie pew no ści i wal ki o usta wo we umo co wa -

nie Związ ku ja ko sa mo rząd nej i de mo kra tycz nej or ga ni za -
cji dział kow ców Rze czy po spo li tej Pol ski oraz o
utrzy ma nie przy zna nych nam przed la ty grun tów, po trze -
ba re pre zen to wa nia Związ ku przez oso by za an ga żo wa ne
w dzia łal ność związ ko wą i zna ją ce pro ble my dział kow -
ców od pod staw jest ko niecz no ścią i spra wą nad rzęd ną -
po nad eli tar ne roz gryw ki.

Dla te go z sa tys fak cją i za do wo le niem przy ję li śmy wia -
do mość od na sze go de le ga ta na IX Kra jo wy Zjazd PZD o
po now nym wy bo rze Pa na na sta no wi sko Pre ze sa Kra jo -
wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

Ży czy my Pa nu szcze gól nie wie le zdro wia i wy trwa ło ści
w pra cy na rzecz Związ ku i nas dział kow ców w ka den cji
2011 - 2015, wie dząc ile cza su i ner wów kosz tu ją choć by
spra wy ure gu lo wa nia sto sun ku praw ne go przy zna nych
nam grun tów z któ ry mi też się bo ry ka my od 12 lat. To
dzię ki upo rząd ko wa niu ak tów nor ma tyw nych Związ ku i
roz wią zy wa niu na bie żą co pro ble mów z ja ki mi spo ty ka -
ły się Za rzą dy ROD w po przed niej ka den cji da je le gi ty -
ma cję do re pre zen to wa nia na sze go śro do wi ska w ko lej nej
ka den cji, wszyst kim tym któ rzy są w sta nie po świę cić
swój czas oso bi sty na rzecz spo łecz no ści dział kow ców.

W imie niu Za rzą du ROD
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Pre ze si wy mie nio nych ROD spo tka li się w dniu 19
grud nia w Gru dzią dzu w ce lu pod su mo wa nia do ko nań w
mi ja ją cym ro ku, szcze gól nie w obro nie usta wy o ROD
oraz zło ży li so bie ży cze nia świą tecz no - no wo rocz ne.

W spo tka niu uczest ni czył Pre zes Okrę go we go Za rzą du
To ruń sko -Wło cław skie go oraz no wo wy bra ny na IX
Zjeź dzie PZD czło nek Kra jo wej Ra dy - dr inż. Ry szard
Cho dy nic ki, któ ry przed sta wił prze bieg i at mos fe rę Zjaz -
du oraz pod ję te na nim uchwa ły i sta no wi ska waż ne dla

obro ny i przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go.
Pod kre ślił, że Zjazd uznał szcze gól ną ro lę w tym dzie le
wszyst kich struk tur PZD, a tak że zwró cił się z ape lem do
dział kow ców o mu so wy udział w obro nie swo ich praw i
ogro dów ro dzin nych. Uczest ni czą cy pre ze si w spo tka niu
ak cep tu ją pod ję te na IX Zjeź dzie uchwa ły oraz sta no wi sko
i wy ra ża ją wo lę wal ki w obro nie Związ ku i Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych.

Sta no wi sko Pre ze sów ROD w Gru dzią dzu

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

STANOWISKO
w spra wie uzna nia ro li i zna cze nia IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD na rzecz obro ny usta wy o ROD,

Pol skie go Związ ku Dział kow ców i przy szło ści Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Pol sce

Je ste śmy pod du żym wra że niem od by te go w m -cu grud -
niu 2011 r. IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów. Był to Zjazd
wy jąt ko wy – od by wał się w okre sie du że go na pię cia
człon ków PZD zwią za nych z za gro że niem usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych i dal sze go funk cjo no wa -
nia ca łej or ga ni za cji sa mo rzą do wej na sze go Związ ku.

Zjazd, w któ rym uczest ni czy ło po nad 450 de le ga tów 
w tym 18 z okrę gu opol skie go po ka zał, że sta no wi my
wiel ką, so li dar ną, zjed no czo ną wspól nym ce lem ro dzi nę,
świa do mą swo ich hi sto rycz nych ko rze ni i przy go to wa ną
do obro ny war to ści ja ką nam da je usta wa o ROD.

Zjazd udo wod nił na szą si łę, wy po wie dział się w wie lu
do ku men tach i sta no wi skach w każ dej dzie dzi nie na szej
dzia łal no ści oraz skie ro wał do przed sta wi cie li Par la men -
tu, Rzą du i sa mo rzą dów te re no wych i ugru po wań po li -
tycz nych we zwa nia do po par cia ru chu dział ko we go w
Pol sce, do roz wi ja nia współ pra cy i po mo cy w dą że niu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców o po pra wę ży cia bli sko
l mi lio na pol skich ro dzin. IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów

PZD speł nił w wiel kim sty lu swo je za da nia w obro nie na -
szych praw i udo wod nił, że dział ki słu żą nie tyl ko dział -
kow com, ale ca łe mu spo łe czeń stwu, że na le żą się nam
dział kow com po dzię ko wa nia za do pro wa dze nie odło gów,
ba gien i nie użyt ków w za sob ne, do brze przy go to wa ne
grun ty do pro wa dze nia upraw ogrod ni czych oraz do re -
kre acji i wy po czyn ku wie lo po ko le nio wych ro dzin. Na le -
ży się nam peł ne po par cie i ak cep ta cja re ali zo wa nych
dzia łań przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców, a nie dą że -
nie róż ny mi spo so ba mi do po zba wie nia ro dzin dział ko -
wych ich do rob ku i ra do ści ja ką im da je dział ka.

Wy raz te mu nada ła de ba ta zjaz do wa i przy ję te sta no wi -
ska. Pre zy dium Za rzą du Okrę gu Opol skie go, Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej, Okrę go wej Ko mi sji Roz jem czej 
i uczest ni cy IX Zjaz du uzna li, że or ga ni za cja DC Zjaz du
De le ga tów pod wzglę dem me ry to rycz nym, or ga ni za cyj -
nym i so cjal nym za słu gu je na wiel kie uzna nie i po chwa -
łę dla kunsz tu or ga ni za cyj ne go Pre ze sa Kra jo wej Ra dy
PZD.

Gru dziądz, 19 grud nia 2011 r.

Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu

Pre zes
Kra jo wej Ra dy PZD 
Pan Eu ge niusz Kon drac ki 
w War sza wie

Po dzię ko wa nie
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du Opol skie go PZD w Opo lu
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By ła to ma ni fe sta cja jed no ści i po par cia dla Kie row nic -
twa Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dla Je go dzia łań, z
któ rych je ste śmy dum ni i wie rzy my w dal sze suk ce sy.
Wy raz wiel kie go po par cia dla Kra jo wej Ra dy PZD wy ra -
zi li de le ga ci w gło so wa niu, w któ rym jed no myśl nie po -
par li Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go na funk cję Pre ze sa
PZD. Pre zy dium OZO PZD w Opo lu na po sie dze niu w

dniu 29 grud nia 2011 r. do ko na ło oce ny IX Kra jo we go
Zjaz du De le ga tów PZD, od no sząc się z wiel kim sza cun -
kiem i uzna niem dla je go or ga ni za cji i uzy ska nych efek -
tów w do ku men ta cji zjaz do wej.

Skła dam ser decz nie gra tu la cje pre ze so wi PZD, no wo
wy bra nym człon kom Kra jo wej Ra dy i wy bra nym człon -
kom kra jo wych ko mi sji sta tu to wych.

Z po wa ża niem

W imie niu Pre zy dium OZO PZD w Opo lu
/-/ An to ni na Bo roń

Opo le, 2 stycz nia 2012 r.


