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I. WALNE ZEBRANIA ROD W 2012 R. 

1. Informacja

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, wzo rem lat ubie głych,
wpro wa dzi ło Uchwa łą Nr 247/2011 wy tycz ne do prze pro -
wa dze nia wal nych ze brań w ROD w 2012 r. oraz wzo ry
dru ków nie zbęd nych do prze pro wa dze nia tych ze brań
(tak że kon fe ren cji de le ga tów). Po ni żej za miesz cza my
kom plet wszyst kich do ku men tów. Te sa me do ku men ty są
opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej www.pzd.pl, w for -
ma cie po zwa la ją cym na bez po śred nie ko rzy sta nie z nich.
Nie za leż nie od te go, do każ de go ROD prze ka za ny zo stał
kom plet dru ków do bez po śred nie go wy ko rzy sta nia na
wal nym ze bra niu. 

Za chę ca my do ko rzy sta nia z tych ma te ria łów, gdyż uła -
twia to pra cę i jed no cze śnie za po bie ga po peł nia niu błę -
dów for mal nych, któ re mo gą po cią gnąć za so bą uchy le nie
uchwa ły wal ne go, a w skraj nych przy pad kach na wet

stwier dze nie nie waż no ści wal ne go ze bra nia.
Rów no cze śnie in for mu je my, że do okrę go wych za rzą -

dów do star czo ne zo sta ły pocz tów ki za pro sze nia na wal ne
ze bra nie. Są one bez płat ne (kosz ty wy da nia i do star cze -
nia do OZ po kry ła Kra jo wa Ra da) i każ dy ROD wi nien
ode brać z okrę gu ilość eg zem pla rzy nie zbęd ną do po wia -
do mie nia wszyst kich człon ków PZD w da nym ROD.

Przy po mi na my tak że, że od 1 stycz nia 2012 r. obo wią -
zu je sta tut PZD ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi przez IX
Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD. Zmia na w § 78 sta tu tu
PZD po zwa la na za wia da mia nie o ter mi nie, miej scu i po -
rząd ku ob rad wal ne go ze bra nia za po śred nic twem pocz ty
elek tro nicz nej, o ile czło nek Związ ku wy ra ził na to zgo dę
skła da jąc na pi śmie w za rzą dzie ROD sto sow ne oświad -
cze nie.

2. Uchwa ła Pre zy dium KR PZD

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, w ce lu prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra -
woz daw czych w ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
w 2012 ro ku zgod nie z prze pi sa mi związ ko wy mi, po sta -
na wia:

§ 1
Wpro wa dzić, ja ko po wszech nie obo wią zu ją ce w jed -

nost kach or ga ni za cyj nych PZD, Wy tycz ne w spra wie
prze pro wa dze nia ze brań spra woz daw czych w ro dzin nych

ogro dach dział ko wych w 2012 r., sta no wią ce Za łącz nik
do ni niej szej Uchwa ły.

§ 2
Uchwa łę wraz z Za łącz ni kiem Pre zes Związ ku opu bli -

ku je w naj bliż szym Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia, a obo wią -

zu je w 2012 r.

UCHWAŁA NR 247/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29 grud nia 2011 r.
w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych do prze pro wa dze nia wal nych ze brań spra woz daw czych

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2012 r.

PREZES
/-/  EUGENIUSZ KONDRACKI

WICEPREZES
/-/  WINCENTY KULIK

War sza wa, dnia 29 grud nia 2011 r.   
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I. Ro la i za da nia okrę go wych za rzą dów PZD
Ro lą okrę go wych za rzą dów jest przy go to wa nie ze brań

spra woz daw czych pod wzglę dem me ry to rycz nym oraz or -
ga ni za cyj nym. Efek tem tych przy go to wań win no być od -
by cie wszyst kich ze brań w ter mi nie prze wi dzia nym przez
sta tut, a więc do 30 kwiet nia 2012 r., wy peł nie nie przez
wal ne ze bra nia obo wiąz ków sta tu to wych oraz ob słu ga
wszyst kich ze brań przez kom pe tent nych przed sta wi cie li
okrę go we go za rzą du. Przy przy go to wa niu wal nych ze brań
i kon fe ren cji de le ga tów w ROD na le ży opie rać się na
prze pi sach sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD. Szcze gól ną
uwa gę na le ży zwró cić na kom pe ten cje za rzą dów ROD do -
ty czą ce usta la nia za sad wy bo rów de le ga tów na kon fe ren -
cje de le ga tów w ROD (klucz wy bor czy dla po wo ła nych w
ROD kół).

Do za dań okrę go wych za rzą dów na le ży:
1. Pla no wa nie i pro gra mo wa nie pra cy i za dań zwią za -

nych z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi w ROD,
2. Opra co wa nie przez pre zy dium OZ i wdro że nie sys te -

mu na rad i szko leń dla pre ze sów ROD.
3. Po wo ła nie ze spo łu do ob słu gi wal nych ze brań i prze -

szko le nie człon ków te go ze spo łu. 
4. W uzgod nie niu z prze wod ni czą cy mi okrę go wych ko -

mi sji re wi zyj nej i roz jem czej prze pro wa dze nie szko leń 
i na rad z prze wod ni czą cy mi ogro do wych ko mi sji re wi zyj -
nych i roz jem czych na te mat za dań tych ko mi sji zwią za -
nych z wal ny mi ze bra nia mi spra woz daw czy mi.

5. Usta le nie ka len da rza wal nych ze brań.
6. Udzie le nie po mo cy w zor ga ni zo wa niu ze brań tym

ogro dom, któ re nie po sia da ją od po wied nich świe tlic.
7. Usta le nie ob słu gi po szcze gól nych wal nych ze brań

przez człon ków po wo ła ne go przez OZ ze spo łu,
8. Przed sta wie nie na wal nych ze bra niach:
– sy tu acji dział kow ców, ogro dów i Związ ku w świe tle

za skar że nia przez I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go  usta wy 
o ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,

– ko niecz no ści po dej mo wa nia wszel kich moż li wych
dzia łań w ce lu obro ny za pi sów usta wy o ROD, a w szcze -
gól no ści za gwa ran to wa nych w niej praw dział kow ców,

– zna cze nia  II Kon gre su PZD,
– po dej mo wa nia dzia łań słu żą cych jak naj peł niej szej re -

ali za cji kie run ków roz wo ju ru chu ogrod nic twa dział ko -

we go w Pol sce za pi sa nych w do ku men tach II Kon gre su
PZD oraz IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD,

– ko niecz no ści pro pa go wa nia do rob ku II Kon gre su
PZD,

– pro gra mu dzia ła nia PZD na ka den cję 2011–2015 przy -
ję te go przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD,

– zmian w sta tu cie PZD za twier dzo nych przez IX Kra -
jo wy Zjazd De le ga tów PZD,

– in nych do ku men tów i te ma tów oma wia nych  i przy ję -
tych przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD,

– sta nu praw ne go grun tu ogro du,
– dzia łań Związ ku na rzecz ogro dów i dział kow ców,
– ak tu al nych pro ble mów ro dzin nych ogro dów dział ko -

wych, za dań i ro li or ga nów Związ ku w służ bie dział kow -
ców, a w tym:

• za dań za rzą du ROD do ty czą cych roz wo ju PZD – pro -
pa go wa nie w ogro dzie za sa dy, aby obo je mał żon ko wie
by li człon ka mi Związ ku,

• po nadnor ma tyw ne bu dow nic two na dział kach w świe -
tle obo wią zu ją ce go pra wa, ne ga tyw ne skut ki dla ogrod -
nic twa dział ko we go,

• pro blem za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach
– skut ki dla ogó łu dział kow ców,

• dzia łal ność spo łecz ną na rzecz dział ko wych ro dzin i
spo łecz no ści lo kal nych,

• bez pie czeń stwo w ogro dzie,
• wol ne dział ki i dział ki za nie dba ne, 
• nie pod ję cie użyt ko wa nia po otrzy ma niu przy dzia łu

dział ki – skut ki sta tu to we,
• współ pra ca Związ ku z sa mo rzą da mi te ry to rial ny mi.

II. Za da nia i obo wiąz ki za rzą du ROD 
Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest od po wie -

dzial ny za pra wi dło we przy go to wa nie wal ne go ze bra nia,
a w przy pad ku od by wa nia kon fe ren cji de le ga tów, za pra -
wi dło we przy go to wa nie i prze pro wa dze nie ze brań kół
oraz kon fe ren cji. Aby wal ne ze bra nie (kon fe ren cja) speł -
ni ło obo wiąz ki wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD, ko niecz ne jest
pra wi dło we i ter mi no we przy go to wa nie ma te ria łów spra -
woz daw czych oraz pro jek tów pre li mi na rza, pla nu pra cy 
i uchwał do ty czą cych opłat. 

Do za dań za rzą du ROD na le ży: 

3. Wy tycz ne 

Za łącz nik do
Uchwa ły Nr 247/2011

Pre zy dium KR PZD
z dnia 29 grud nia 2011 r.  

WYTYCZNE
w spra wie prze pro wa dze nia ze brań spra woz daw czych 

w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w 2012 r.
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1. Przy go to wa nie spra woz da nia (me ry to rycz ne go i fi -
nan so we go) za 2011 r. i udo stęp nie nie ich do wglą du
człon kom Związ ku w ROD na co naj mniej 7 dni przed
ter mi nem od by cia wal ne go ze bra nia.

2. Przy go to wa nie pro jek tu po rząd ku i re gu la mi nu wal -
ne go ze bra nia (kon fe ren cji).

3. Uzgod nie nie ter mi nu wal ne go ze bra nia z okrę go wym
za rzą dem PZD.

4. Przy go to wa nie ma te ria łów i pro jek tów uchwał do ty -
czą cych bie żą cej dzia łal no ści ogro du wy ni ka ją cych z obo -
wiąz ków wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (m.in. plan
pra cy na 2012 roku, plan prac na rzecz ogro du, wy so kość
opła ty na rzecz ROD, wy so kość opła ty ener ge tycz nej 
i in ne). 

5. Za wia do mie nie pi sem ne wszyst kich człon ków
Związ ku w ROD o ter mi nie i miej scu wal ne go ze bra nia 
z po da niem pro po no wa ne go po rząd ku ob rad i ter mi nu
wy ło że nia do wglą du ma te ria łów spra woz daw czych.

Zgod nie ze zmia ną  § 78 sta tu tu PZD przy ję tą pod czas
IX Kra jo we go Zjaz du De le ga tów PZD za wia do mie nie
mo że być wy sła ne człon ko wi zwy czaj ne mu pocz tą
elek tro nicz ną, je że li uprzed nio wy ra ził na to pi sem ną
zgo dę, po da jąc ad res, na któ ry za wia do mie nie po win -
no być wy sła ne.

6. Przy go to wa nie kan dy da tów do prze wod ni cze nia wal -
ne mu ze bra niu (kon fe ren cji).

I UWA GA – Je że li za rząd ROD pod jął uchwa łę o prze -
pro wa dze niu za miast wal ne go ze bra nia kon fe ren cji de le -
ga tów, jest zo bo wią za ny do zor ga ni zo wa nia kół, zwo ła nia
w nich ze brań we dług za sad okre ślo nych sta tu tem i re gu -
la mi nem. Ze bra nia kół wy bie ra ją de le ga tów na kon fe ren -
cję we dług klu cza, któ ry uchwa la za rząd ROD.

III. Za da nia i obo wiąz ki ko mi sji sta tu to wych
Zgod nie z prze pi sa mi sta tu tu PZD ko mi sje re wi zyj na 

i roz jem cza przy go to wu ją na stę pu ją ce ma te ria ły i przed -
sta wia ją na wal nym ze bra niu spra woz daw czym:

1. Ko mi sja re wi zyj na ROD
– spra woz da nie z dzia łal no ści ko mi sji za rok 2011,
– oce nę dzia łal no ści (me ry to rycz nej i fi nan so wej) za -

rzą du ROD w 2011 r. 
2. Ko mi sja roz jem cza ROD
– spra woz da nie z dzia łal no ści ko mi sji za rok 2011. 
Do ku men ty wy mie nio ne w pkt 1 i 2 win ny być wy ło żo -

ne do wglą du dla dział kow ców na co naj mniej 7 dni przed
ter mi nem od by cia wal ne go ze bra nia (ze bra nia ko ła).

IV. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia spra woz daw cze -
go (kon fe ren cji de le ga tów)

Zgod nie z § 78 sta tu tu PZD, aby za pew nić każ de mu
człon ko wi Związ ku w ROD moż li wość uczest ni cze nia w
wal nym ze bra niu, za rząd ROD jest zo bo wią za ny do pi -
sem ne go za wia do mie nia każ de go człon ka Związ ku o ter -
mi nie, miej scu i po rząd ku ob rad. W za wia do mie niu na le ży

po dać, że wal ne ze bra nie, przy bra ku wy ma ga nej sta tu -
tem więk szo ści człon ków PZD w ROD, mo że od być się 
w dru gim ter mi nie, bez wzglę du na ilość uczest ni czą cych
w nim człon ków Związ ku i ma pra wo po dej mo wać wią -
żą ce wszyst kich człon ków ROD uchwa ły. Jest to wa ru nek
ko niecz ny dla waż no ści ze bra nia w dru gim ter mi nie, po -
nie waż człon ko wie, któ rzy nie przyj dą na ze bra nie mu szą
zda wać so bie spra wę, że wią żą ce de cy zje za pad ną bez
wzglę du na fre kwen cję. 

Prze rwę po mię dzy pierw szym i dru gim ter mi nem, mi ni -
mum pół go dzin ną, na le ży wy ko rzy stać na przed sta wie nie
dział kow com in for ma cji na te ma ty ich in te re su ją ce, ale
tak że in for ma cji do ty czą cych naj waż niej szych spraw
związ ko wych. W ogro dach, w któ rych od by wa ją się kon -
fe ren cje de le ga tów, aby każ dy dział ko wiec co rocz nie
mógł mieć wpływ na naj waż niej sze de cy zje je go do ty czą -
ce, od by wa ją się ze bra nia w ko łach. 

II UWA GA – zwo ły wa nie ze bra nia w ko łach od by wa
się na tych sa mych za sa dach, co zwo ły wa nie wal nych ze -
brań. 

W ze bra niach uczest ni czą człon ko wie Związ ku z da ne -
go ko ła, wy bie ra ją swych de le ga tów na kon fe ren cję i wy -
po wia da ją się w naj istot niej szych dla ogro du spra wach 
– opi niu ją spra woz da nia i pla ny (w tym fi nan so wy) oraz
pro jek ty uchwał, w tym do ty czą cych opłat i ekwi wa len -
tów. De le ga ci win ni po od by tej kon fe ren cji zło żyć na ze -
bra niu ko ła spra woz da nie z jej prze bie gu i przed sta wić
pod ję te de cy zje.

Wal ne ze bra nie i kon fe ren cja de le ga tów jest je dy ną w
ro ku oka zją do spo tka nia dział kow ców z przed sta wi cie -
la mi miej sco wych władz sa mo rzą do wych oraz in sty tu cji
i urzę dów, któ rych pra ca ma wpływ na funk cjo no wa nie
ogro du. Dla te go po żą da nym jest za pra sza nie na wal ne ze -
bra nie przed sta wi cie li gmin, rad nych, po li cji, a tak że
współ pra cu ją cych z ogro dem or ga ni za cji spo łecz nych,
pla có wek oświa to wych itp.

Wska za ne jest tak że, aby dział kow cy mo gli na wal nym
wy po wie dzieć się w spra wie ak tu al nej sy tu acji, co my ślą
o za skar że niu usta wy o ROD do Try bu na łu oraz na te mat
sa mej usta wy o ROD. Do brze by ło by, aby tych gło sów
mo gli na ży wo wy słu chać po sło wie, któ rzy osta tecz nie
bę dą de cy do wać o przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko -
we go w Pol sce.

Do za dań za rzą dów zwią za nych ze zwo ła niem kon fe -
ren cji de le ga tów i wal ne go ze bra nia na le żą na stę pu ją ce
obo wiąz ki:

1. Zwo ła nie wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji) - pi sem ne
za wia do mie nie człon ków Związ ku (de le ga tów) do rę czo -
ne pocz tą (prze sył ka zwy kła), oso bi ście za po twier dze -
niem od bio ru lub e -ma ilem za zgo dą dział kow ca, na 14
dni przed pla no wa nym ter mi nem. Wy ło że nie do wglą du
ma te ria łów spra woz daw czych, na co naj mniej 7 dni przed
ter mi nem wal ne go ze bra nia.
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2. Przy go to wa nie ma te ria łów nie zbęd nych w cza sie
trwa nia wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji), w tym li sty obec -
no ści za wie ra ją cej wy kaz człon ków PZD w ROD (li sta
człon ków Związ ku w ko le, li sta de le ga tów wy bra nych na
ze bra niach kół), 

3. W ogro dach, w któ rych od by wa ją się kon fe ren cje de -
le ga tów

− prze pro wa dze nie w ro ku, w któ rym bę dzie od by wać
się kon fe ren cja, ze brań w ko łach (zwo ła nych zgod nie 
z za sa da mi obo wią zu ją cy mi dla wal nych ze brań), na któ -
rych za opi nio wa ne zo sta ną ma te ria ły spra woz daw cze 
i pro jek ty uchwał, 

− ob słu ga ze brań w ko łach przez człon ków za rzą du
ROD,

− wy bór na ze bra niach w ko łach de le ga tów na kon fe -
ren cję,

− skom ple to wa nie an kiet wszyst kich wy bra nych de le ga -
tów i spraw dze nie ich zgod no ści z obo wią zu ją cy mi prze -
pi sa mi związ ko wy mi szcze gól nie w za kre sie upraw nień
osób wy bra nych do udzia łu w kon fe ren cji (człon ko stwo
Związ ku i nie ro ze rwal nie z tym zwią za ne czyn ne i bier ne
pra wa wy bor cze).

III UWAGA – aby ze bra nie ko ła, wal ne ze bra nie lub
kon fe ren cja de le ga tów by ły waż ne, człon ko wie Związ ku
ma ją cy pra wo uczest ni cze nia w tych ze bra niach i de le ga -
ci na kon fe ren cję po win ni być bez względ nie za wia da mia -
ni pi sem nie o ter mi nie, miej scu i po rząd ku ze bra nia oraz
o ter mi nie udo stęp nie nia do wglą du ma te ria łów spra woz -
daw czych.

IV UWAGA - wszyst kie wal ne ze bra nia spra woz daw -
cze (kon fe ren cje) win ny się od być do 30 kwiet nia 2012 r.
(§ 77 ust. 2 sta tu tu PZD)

V. Prze bieg wal ne go ze bra nia (kon fe ren cji)
1. Pierw szy i dru gi ter min do ty czy tyl ko ze bra nia ko ła i

wal ne go ze bra nia. Kon fe ren cja de le ga tów od by wa się tyl -
ko w pierw szym ter mi nie przy obec no ści po nad po ło wy
de le ga tów wy bra nych na ze bra niach kół.

2. Otwar cie ze bra nia (pre zes lub w je go za stęp stwie wi -
ce pre zes), wy bór prze wod ni czą ce go (prze wod ni czyć ze -
bra niu i kon fe ren cji nie mo że pre zes za rzą du ROD,
przewod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej ROD
oraz oso by, o któ rych mo wa w § 50 ust. 6 i 7 sta tu tu
PZD – treść prze pi sów w brzmie niu uchwa lo nym
przez IX Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w dniu 
17 grud nia 2011 r.) i pre zy dium.

3. Stwier dze nie pra wo moc no ści wal ne go ze bra nia 
w I ter mi nie (stwier dze nie pra wo moc no ści kon fe ren cji 
w przy pad ku obec no ści po nad po ło wy wy bra nych de le -
ga tów).

4. Za twier dze nie re gu la mi nu i po rząd ku ze bra nia.
5. Wy bór ko mi sji man da to wej, wy bor czej (tyl ko w przy -

pad ku pla no wa nych wy bo rów uzu peł nia ją cych do or ga -

nów PZD w ogro dzie) oraz uchwał i wnio sków.
6. Przed sta wie nie spra woz dań.
7. Dys ku sja
8. Wy bo ry uzu peł nia ją ce do za rzą du, ko mi sji re wi zyj -

nej, ko mi sji roz jem czej (tyl ko w przy pad ku, gdy zmniej -
szo ne zo sta ły skła dy tych or ga nów i przed ze bra niem nie
uzu peł nio no ich w dro dze ko op ta cji).

9. Pod ję cie uchwał.

V UWAGA – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów)
nie po dej mu je uchwał w spra wie: 

− skład ki człon kow skiej, któ rej wy so kość na da ny rok
usta la Kra jo wa Ra da PZD,

− wpi so we go, któ re go wy so kość usta la okrę go wy za -
rząd w gra ni cach okre ślo nych przez Kra jo wą Ra dę PZD,

− opła ty in we sty cyj nej dla no wych człon ków, któ rej wy -
so kość usta la za rząd ROD.

VI UWAGA – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów)
nie ma pra wa uchwa la nia in nych opłat od dział kow ców
po za usta lo ny mi w sta tu cie PZD i wy da nych na je go pod -
sta wie prze pi sach, w tym szcze gól nie: kar fi nan so wych,
od se tek za zwło kę (obo wią zu ją od set ki usta wo we), in nych
opłat za ko rzy sta nie z przy słu gu ją cych praw człon kow -
skich.

VI. Za da nia za rzą du ROD po wal nym ze bra niu

1. Prze ka za nie w cią gu 14 dni od za koń cze nia ze bra nia
wy ma ga nych do ku men tów z wal ne go (kon fe ren cji) do OZ
PZD, to jest uwie rzy tel nio nych przez prze wod ni czą ce go
wal ne go ze bra nia i ak tu al ne go pre ze sa za rzą du ROD,
ostem plo wa nych pie czę cią ROD ko pii pod ję tych uchwał,
pro to ko łu po wo ła nej na wal nym ze bra niu ko mi sji man da -
to wej, a w przy pad ku do ko na nia wy bo rów (w za kre sie
prze wi dzia nym w sta tu cie) pro to ko łu ko mi sji wy bor czej i
wy ka zu no wych człon ków or ga nów Związ ku w ROD
wraz z ich da ny mi nie zbęd ny mi do wpi sa nia do re je stru
or ga nów ogro do wych pro wa dzo ne go przez okrę go wy za -
rząd. 

2. Po in for mo wa nie dział kow ców o pod ję tych na wal -
nym ze bra niu uchwa łach oraz ewen tu al nych zmia nach w
skła dach or ga nów PZD w ogro dzie – na ta bli cach ogło -
szeń.

VII. Za da nia okrę go we go za rzą du PZD po wal -
nych ze bra niach

1. Do ko na nie ana li zy zgod no ści od by tych wal nych ze -
brań (kon fe ren cji) z prze pi sa mi związ ko wy mi (zwo ły wa -
nie, prze bieg, ter mi no wość).

2. Spraw dze nie, czy we wszyst kich ogro dach od by ły się
wal ne ze bra nia i wy peł ni ły na ło żo ne na nie sta tu to we obo -
wiąz ki.

3. Prze pro wa dze nie ana li zy pod ję tych uchwał pod
wzglę dem ich zgod no ści z prze pi sa mi związ ko wy mi.
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4. Pod ję cie uchwał i de cy zji w spra wach do ty czą cych
wal nych ze brań i pod ję tych na nich uchwał, a w szcze gól -
no ści:

a) wy cią gnię cie sta tu to wych kon se kwen cji w sto sun ku
do za rzą dów ROD, któ re nie zwo ła ły wal nych ze brań,

b) unie waż nie nie ze brań, któ re nie wy peł ni ły swo ich
obo wiąz ków okre ślo nych w sta tu cie PZD i re gu la mi nie
ROD,

c) uchy le nie, bądź stwier dze nie nie waż no ści uchwał
sprzecz nych z prze pi sa mi związ ko wy mi, prze pi sa mi po -
wszech nie obo wią zu ją cy mi oraz w spra wach nie bę dą cych
w kom pe ten cjach wal nych ze brań,

d) unie waż nie nie wy bo rów uzu peł nia ją cych do ko na -

nych z na ru sze niem obo wią zu ją ce go w PZD pra wa.
5. Wpro wa dze nie do re je stru człon ków or ga nów PZD

w ROD, pro wa dzo ne go przez OZ PZD, ak tu al nych da -
nych wszyst kich wy bra nych człon ków za rzą dów ROD i
ko mi sji sta tu to wych – do ty czy uzu peł nie nia skła dów.

6. Do ko na nie ca ło ścio wej oce ny prze bie gu kam pa nii
spra woz daw czej w ROD.

7. Prze ka za nie do Kra jo wej Ra dy PZD spra woz da nia z
prze bie gu wal nych ze brań spra woz daw czych.

8. Przy ję cie przez OZ PZD zbior cze go spra woz da nia fi -
nan so we go z ROD za 2011 r. i zbior cze go pre li mi na rza
fi nan so we go z ROD na 2012 r. i prze ka za nie ich do KR
PZD.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

War sza wa, dnia 29 grud nia 2011 r.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZEGO ROD

(KONFERENCJI DELEGATÓW)

WZÓR

1. Otwar cie ze bra nia.
2. Wy bór Prze wod ni czą ce go i Pre zy dium ze bra nia. 
3. Za twier dze nie po rząd ku ob rad.
4. Za twier dze nie re gu la mi nu wal ne go ze bra nia .
5. Wy bór ko mi sji Man da to wej, Wy bor czej* oraz Uchwał i Wnio sków.
6. Spra woz da nie Za rzą du ROD z dzia łal no ści za 2011 r., (spra woz da nie me ry to rycz ne i fi nan so we).
7. Spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej ROD z dzia łal no ści w 2011 r.
8. Spra woz da nie Ko mi sji Roz jem czej ROD z dzia łal no ści w 2011 r.
9. Pro jekt pla nu pra cy i pre li mi na rza fi nan so we go na 2012 r.
10. Spra woz da nie Ko mi sji Man da to wej stwier dza ją cej pra wo moc ność ob rad.
11. Dys ku sja.
12. Za twier dze nie spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du ROD (me ry to rycz ne go i fi nan so we go). – § 82  pkt 5 sta tu tu PZD;
13. Za twier dze nie spra woz dań ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej.
14. Wy bo ry uzu peł nia ją ce do Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji Roz jem czej*.
15. Pod ję cie uchwał w spra wach:
– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty na rzecz ogro du, - § 82 pkt 7 sta tu tu PZD,
– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty ener ge tycz nej,
– licz by go dzin pra cy na rzecz ogro du oraz ekwi wa len tu za tę pra cę w 2012 r. – § 82  pkt 8 sta tu tu PZD;,
– pla nu in we sty cji i re mon tów, w tym par ty cy pa cji fi nan so wej i pra cy rze czo wej dział kow ców w 2012 r. – § 82 pkt 9

sta tu tu PZD, **
– pla nu pra cy i pre li mi na rza fi nan so we go na 2012  r. – § 82 pkt 6 sta tu tu PZD,
– in nych do ty czą cych dzia łal no ści ogro du.
16. Spra wy róż ne.
17. Za koń cze nie ob rad.

* Tyl ko w ra zie za ist nie nia ta kiej ko niecz no ści, wy ni ka ją cej z po sta no wień sta tu tu PZD.

** Tyl ko w przy pad ku pod ję cia in we sty cji

4. Wzory dokumentów
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1. Pra wo udzia łu w wal nym ze bra niu ma ją człon ko wie
Związ ku, użyt kow ni cy dzia łek w ROD..............................

..........................................................................................
2. Człon ko wie PZD użyt ku ją cy dział ki w ROD

……............................ ma ją pra wo wy bie rać i być wy bie -
ra ni (czyn ne i bier ne pra wo wy bor cze), zgła szać kan dy da -
tu ry, wnio ski oraz gło so wać nad pro po no wa ny mi
kan dy da tu ra mi i uchwa ła mi.

3. Czyn ne pra wo wy bor cze jest to pra wo do gło so wa nia
nad zgło szo ny mi kan dy da ta mi (wy bór Prze wod ni czą ce -
go ze bra nia, ko mi sji, w wy bo rach uzu peł nia ją cych) oraz
nad wszyst ki mi wnio ska mi i uchwa ła mi i ma ją go wszy -
scy uczest ni cy ze bra nia bę dą cy człon ka mi PZD w ROD
..............................................................................................

4. Bier ne pra wo wy bor cze jest to pra wo do by cia wy -
bie ra nym na funk cje Prze wod ni czą ce go ze bra nia, człon ka
ko mi sji (man da to wej, wy bor czej**, uchwał i wnio sków),
człon ka or ga nów PZD w ROD** i ma ją go wszy scy
uczest ni cy ze bra nia bę dą cy człon ka mi PZD w ROD
......................................................... , z wy jąt kiem przy pad -
ków okre ślo nych w § 50 ust. 6 sta tu tu PZD i z ogra ni cze -
nia mi wy ni ka ją cy mi z § 42 ust. 3 sta tu tu PZD.

5. Ze bra nie otwie ra Pre zes Za rzą du ROD lub w je go za -
stęp stwie Wi ce pre zes.

6. Pre zes Za rzą du ROD pro po nu je w imie niu Za rzą du
ROD Prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia. Prze wod ni -
czą ce go ze bra nia mo że za pro po no wać każ dy uczest nik ze -
bra nia po sia da ją cy czyn ne pra wo wy bor cze.

7. Wal ne ze bra nie wy bie ra ko mi sję man da to wą, ko mi sję
wy bor czą** oraz ko mi sję uchwał i wnio sków.

8. Prze wod ni czą cy ze bra nia pro po nu je skład Pre zy dium
wal ne go ze bra nia. Kan dy da tów do Pre zy dium mo że zgło -
sić każ dy uczest nik ze bra nia.

9. Wy bór Prze wod ni czą ce go ze bra nia, Pre zy dium, za -
twier dze nie po rząd ku ob rad, re gu la mi nu ze bra nia, wy bór
ko mi sji man da to wej, wy bor czej oraz uchwał i wnio sków
od by wa się w gło so wa niu jaw nym zwy kłą więk szo ścią
gło sów.

10. Prze wod ni czą cy ze bra nia czu wa nad tym, aby prze -
bie ga ło ono zgod nie z przy ję tym po rząd kiem, a tak że nad

zgod no ścią prze bie gu ze bra nia z prze pi sa mi sta tu tu PZD
i re gu la mi nu ROD. 

11. Gło su w dys ku sji udzie la i usta la ko lej ność wy stą -
pień Prze wod ni czą cy ze bra nia.

12. Po za ko lej no ścią Prze wod ni czą cy udzie la gło su za -
pro szo nym go ściom i przed sta wi cie lom or ga nów wyż -
szych PZD oraz mo że udzie lić gło su w spra wach
for mal nych.

13. Czas wy stą pie nia w dys ku sji nie mo że prze kra czać
......... (np. 5 mi nut).

14. Go ście za pro sze ni i przed sta wi cie le or ga nów wyż -
szych PZD ma ją nie ogra ni czo ny czas wy stą pień. Nie ogra -
ni czo ny czas wy stą pień w dys ku sji ma ją tak że człon ko wie
or ga nów Związ ku od po wia da ją cy na py ta nia i po ru szo ne
w dys ku sji te ma ty.

15. Ko mi sja man da to wa stwier dza pra wo moc ność wal -
ne go ze bra nia w I ter mi nie, gdy obec nych na ze bra niu jest
po nad 50% człon ków PZD użyt ku ją cych dział ki w ogro -
dzie. Je że li w ze bra niu nie uczest ni czy wy ma ga na wy żej
więk szość, ko mi sja man da to wa stwier dza pra wo moc ność
ze bra nia w II ter mi nie, co naj mniej pół go dzi ny po wy -
zna cze niu I ter mi nu, o ile ta ka in for ma cja by ła umiesz -
czo na w in dy wi du al nych za pro sze niach na wal ne
ze bra nie.

16 Ko mi sja uchwał i wnio sków re je stru je przed sta wio -
ne przez Za rząd ROD pro jek ty uchwał oraz pro jek ty
uchwał i wnio sków pro po no wa nych w trak cie trwa nia ze -
bra nia i przed sta wia je pod gło so wa nie w po sta ci uchwał
wal ne go ze bra nia. Gło so wa nie prze pro wa dza Prze wod ni -
czą cy ze bra nia.

17 Ko mi sja wy bor cza re je stru je zgła sza nych kan dy da -
tów do or ga nów PZD w ROD i przed sta wia je pod gło so -
wa nie wal ne go ze bra nia. Gło so wa nie prze pro wa dza
Prze wod ni czą cy ze bra nia. Kan dy da tów mo że zgła szać
każ dy czło nek PZD uczest ni czą cy w ze bra niu, ma ją cy
czyn ne pra wo wy bor cze**.

18. Wy bo ry od by wa ją się w gło so wa niu jaw nym, zwy -
kłą więk szo ścią gło sów**.

19. Pod ję cie uchwał od by wa się w gło so wa niu jaw nym
zwy kłą więk szo ścią gło sów.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

REGULAMIN
Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go człon ków ROD ...........................................

w ................................................     dnia  ................................ 2012 r.
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20. O pod ję ciu uchwa ły (o wy bo rze) de cy du je więk sza
licz ba od da nych gło sów za niż prze ciw (zwy kła więk -
szość).

21. W przy pad ku, gdy pod czas gło so wa nia nad wnio -
skiem (wy bo ry, uchwa ła) ilość od da nych gło sów za i prze -
ciw jest rów na, wnio sek upa da, a po now ne pod da nie pod
gło so wa nie wy ma ga zmia ny tre ści wnio sku, chy ba że na
wy nik gło so wa nia mia ły wpływ uchy bie nia for mal ne lub
nie zro zu mia łe dla gło su ją cych je go przed sta wie nie. De -
cy zje w tej spra wie po dej mu je Prze wod ni czą cy ze bra nia
w po ro zu mie niu z Pre zy dium.

22. Gło so wa nia prze pro wa dza Prze wod ni czą cy ze bra -
nia. Je że li zaj dzie po trze ba li cze nia gło sów, Prze wod ni -
czą cy mo że po wo łać do po mo cy oso by z sa li

23. Wal ne ze bra nie przyj mu je od dziel ne uchwa ły w
spra wach:

– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du
ROD za 2011 r. i spra woz da nia fi nan so we go za 2011 r.,

– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji re -
wi zyj nej w 2011 r.,

– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji
roz jem czej w 2011 r.,

– pla nu pra cy w 2012 r. oraz pre li mi na rza fi nan so we go
na 2012 r.,

– wy ni ków wy bo rów uzu peł nia ją cych do za rzą du, ko mi -
sji re wi zyj nej i ko mi sji roz jem czej**,

– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty na rzecz ogro -
du, 

– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty ener ge tycz nej,
– licz by go dzin pra cy na rzecz ogro du oraz ekwi wa len -

tu za tę pra cę w 2012 r.,
– pla nu in we sty cji i re mon tów, w tym par ty cy pa cji fi -

nan so wej i pra cy rze czo wej dział kow ców w 2012 r.*
– w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po -

mo co we go PZD.*
– in nych do ty czą cych dzia łal no ści ogro du.
24. Uchwa ły pod pi su ją Prze wod ni czą cy wal ne go ze bra -

nia i Prze wod ni czą cy ko mi sji uchwał i wnio sków.
25. Po wy czer pa niu po rząd ku ze bra nia Prze wod ni czą cy

ogła sza za mknię cie ze bra nia i przy bra ku sprze ci wu ze -
bra nie ule ga roz wią za niu.

26. 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 ze bra nia w po ro zu mie niu z Pre zy dium.

*Tyl ko w przy pad ku pod ję cia in we sty cji

**Tyl ko w przy pad ku prze pro wa dza nia wy bo rów uzu peł nia ją cych

Wal ne Ze bra nie
ROD ……..........................................................
w ......................................................................

/pod pis Prze wod ni czą ce go Ze bra nia/

...................................., dnia .......................2012 r.
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Na Wal nym Ze bra niu Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ob ra du ją cym w dniu …….............… wy bra no Ko mi sję Man -
da to wą, któ ra ukon sty tu owa ła się w na stę pu ją cy spo sób:

Prze wod ni czą cy:  ..................................................
Se kre tarz: ..................................................
Czło nek: ..................................................

Ko mi sja Man da to wa na pod sta wie li sty obec no ści stwier dzi ła, że na ...............człon ków Związ ku w ROD w ze bra niu
uczest ni czy ło …....……człon ków, co sta no wi …....….%, 

zgod nie z § 79 ust. 1 sta tu tu PZD wal ne ze bra nie jest pra wo moc ne w pierw szym ter mi nie (obec ność po nad 50%)* 
zgod nie z § 79 ust. 2 sta tu tu PZD wal ne ze bra nie jest pra wo moc ne w dru gim ter mi nie (obec ność po ni żej 50%)* 
i mo że po dej mo wać uchwa ły.
Li sta obec no ści sta no wi za łącz nik do ni niej sze go pro to ko łu.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD .........................................................................
w …...........................................................................

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

....................................................., dnia ................... 2012 r.
(miej sco wość)

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZEBRANIA

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

PRZEWODNICZÑCY
.............................................

(podpis)

SEKRETARZ
.............................................

(podpis)

Pod pi sy człon ków Ko mi sji:

1. …………………………
2. ........................................
3. ........................................ ……………………………

(pod pis Prze wod ni czą ce go Wal ne go Ze bra nia) 

(Kon fe ren cji De le ga tów)

* nie po trzeb ne skre ślić
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Na Kon fe ren cji De le ga tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ob ra du ją cej w dniu ….....…… wy bra no Ko mi sję Man -
da to wą, któ ra ukon sty tu owa ła się w na stę pu ją cy spo sób:

Prze wod ni czą cy:  ..................................................
Se kre tarz: ..................................................
Człon ko wie:
1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………

Ko mi sja Man da to wa na pod sta wie li sty obec no ści stwier dzi ła, że na wy bra nych ……..…… de le ga tów w Kon fe ren -
cji De le ga tów uczest ni czy ………..… de le ga tów, co sta no wi ..……. % licz by wy bra nych.

Na pod sta wie an kiet de le ga tów Ko mi sja Man da to wa stwier dza pra wo moc ność wy bo ru de le ga tów na Kon fe ren cję De -
le ga tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im...................................................................... w ............................................      

Ko mi sja Man da to wa Kon fe ren cji De le ga tów Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im............................................................
w.................................................. stwier dza, że Kon fe ren cja De le ga tów jest pra wo moc na i mo że po dej mo wać uchwa ły.

Li sta obec no ści sta no wi za łącz nik do ni niej sze go pro to ko łu.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD .........................................................................
w …...........................................................................

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

....................................................., dnia ................... 2012 r.
(miej sco wość)

PRZEWODNICZÑCY
.............................................

(podpis)

SEKRETARZ
.............................................

(podpis)

……………………………
(pod pis Prze wod ni czą ce go Konferencji Delegatów)

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI MANDATOWEJ KONFERENCJI DELEGATÓW 

RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

Pod pi sy człon ków Ko mi sji:
1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
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Na Wal nym Ze bra niu (Kon fe ren cji De le ga tów) Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go ob ra du ją cym(ej) w dniu ……........…
... wy bra no Ko mi sję Uchwał i Wnio sków, któ ra ukon sty tu owa ła się w na stę pu ją cy spo sób:

Prze wod ni czą cy:  ..................................................
Se kre tarz: ..................................................
Człon ko wie:
1.  ……………………………………
2.  ……………………………………
3.  ……………………………………

Ko mi sja Uchwał i Wnio sków po wy słu cha niu spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du, spra woz dań Ko mi sji sta tu to wych,
dys ku sji oraz po roz pa trze niu wnio sków zgło szo nych na Wal nym Ze bra niu (Kon fe ren cji De le ga tów) pro po nu je Wal ne -
mu Ze bra niu (Kon fe ren cji De le ga tów) pro jek ty na stę pu ją cych uchwał w spra wie:

1. Za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du ROD, w tym me ry to rycz ne go i fi nan so we go za 2011 r.
2. Za twier dze nia spra woz da nia Ko mi sji Re wi zyj nej ROD za 2011 r.
3. Za twier dze nia spra woz da nia Ko mi sji Roz jem czej ROD za 2011 r.
4. Pla nu pra cy i pre li mi na rza fi nan so we go na 2012 r.
5. Wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty na rzecz ogro du w 2012 r.
6. Wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty ener ge tycz nej w 2012 r.
7. Licz by go dzin pra cy na rzecz ogro du oraz ekwi wa len tu za tę pra cę w 2012 r. 
8. Pla nu in we sty cji i re mon tów, w tym par ty cy pa cji fi nan so wej i pra cy rze czo wej dział kow ców w 2012 r.
9. ............................................................ (in ne wy mie nić) * 
10. ............................................................
11. ............................................................

Pro jek ty uchwał sta no wią in te gral ną część pro to ko łu.

Pod pi sy człon ków Ko mi sji:
1. …………………………
2. ………………………....
3. ........................................

* Tyl ko w przy pad ku zgło sze nia do Ko mi sji Uchwał i Wnio sków pro jek tów uchwał w spra wach, o któ rych nie jest mo wa w przed ło żo nych uchwa łach.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD .........................................................................
w …...........................................................................

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

....................................................., dnia ................... 2012 r.
(miej sco wość)

P R O T O K Ó Ł
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA 

(KONFERENCJI DELEGATÓW) 
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO

PRZEWODNICZĄCY
.............................................

(podpis)

SEKRETARZ
.............................................

(podpis)

……………………………
(pod pis Prze wod ni czą ce go Wal ne go Ze bra nia) 

(Kon fe ren cji De le ga tów)
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§ 1
Wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cja de le ga tów) ROD ........................................... w .............................  po sta na wia,

na pod sta wie § 82 pkt 7 sta tu tu PZD, uchwa lić wy so kość opła ty na rzecz ogro du* na 2012 r. w kwo cie .................... zł
(.................. gr. od m² po wierzch ni użyt ko wa nej dział ki przez człon ka Związ ku)**.

§ 2
Opła tę na rzecz ogro du czło nek Związ ku w ROD …........................................... w .............................  obo wią za ny jest

wpła cić w ter mi nie do dnia ..................... 2012 r.

§ 3
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku i użyt ku ją cy wspól nie dział kę opła ca ją jed ną opła tę na po trze by ogro du.

................................, dnia ...........................2012 r.

* Opła ta na rzecz ogro du uchwa lo na przez wal ne ze bra nie (kon fe ren cję de le ga tów) nie pod le ga po dzia ło wi po mię dzy or ga ny Związ ku i w ca -

ło ści po zo sta je do dys po zy cji za rzą du ogro du. Opła ta na rzecz ogro du prze zna czo na jest na funk cjo no wa nie ogro du, a w szcze gól no ści na po kry -

cie kosz tów za pew nie nia bez pie czeń stwa, wy wo zu śmie ci, oświe tle nia ogro du oraz bie żą cej kon ser wa cji in fra struk tu ry. W skład opła ty nie mo że

być wli cza na skład ka człon kow ska, któ ra jest uchwa la na przez Kra jo wą Ra dę PZD i pod le ga po dzia ło wi po mię dzy in stan cje Związ ku.

** Wy peł nić we dług przy ję te go przez wal ne kry te rium - kwo ta lub staw ka od m2 dział ki 

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................

(podpis)

UCHWAŁA NR .... /2012

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) ROD
........................................... w .................................... 

w dniu  ............................ 2012 r.

w spra wie opła ty na rzecz ogro du
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§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) ROD im. ................................................. w .................................

na pod sta wie uchwa ły nr 45/2009 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 31 mar ca 2009 r. w spra wie wpro wa dze nia za -
sad re gu lu ją cych ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej w ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz na pod sta wie da nych z 2011
r. – w szcze gól no ści strat wy ni ka ją cych z róż nic po mię dzy wska za nia mi licz ni ka głów ne go, a su mą wska zań wszyst kich
pod licz ni ków wy no szą cych w 2011 r. ........... ki lo wa tów, uchwa la opła tę ener ge tycz ną na 2012 r. w wy so ko ści .............
zł od człon ka Związ ku w ROD.

§ 2
Opła ta ener ge tycz na prze zna czo na jest na po kry cie strat po wsta ją cych w trak cie prze sy łu ener gii we wnątrz ogro du oraz

kosz tów kon ser wa cji i za rzą dza nia sie cią.

§ 3
Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku użyt ku ją cy wspól nie dział kę opła ca ją jed ną opła tę ener ge tycz ną.

..................................., dnia ..................... 2012 r.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

UCHWAŁA NR ..... /2012

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go człon ków (kon fe ren cji de le ga tów) ROD 

................................................. w ................................. 

z dnia .......................... 2012 r.

w spra wie wy so ko ści opła ty ener ge tycz nej

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................

(podpis)
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Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów), na wnio sek Ko mi sji Re wi zyj nej ROD, za twier dza spra woz -
da nie z dzia łal no ści Za rzą du ROD za rok 2011.

Spra woz da nie sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................

(podpis)

UCHWAŁA Nr ...... /2012

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ............................................. w ........................................... 

z dnia ................... 2012 r.

w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du ROD w 2011 r. 

..................................., dnia ..................... 2012 r.
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Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) ROD .................................................. w ...................................
po sta na wia przy jąć plan pra cy na 2012 rok sta no wią cy za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

..............................., dnia ................ 2012 r.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

UCHWAŁA Nr ..... /2012

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD .......................................... w ................................. 

z dnia .......................... 2012 r.

w spra wie pla nu pra cy na 2012 rok

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................

(podpis)
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Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) ROD .............................................. w ...............................  na
wnio sek ko mi sji re wi zyj nej ROD, po sta na wia za twier dzić spra woz da nie fi nan so we Za rzą du ROD za 2011 rok wraz z
bi lan sem za my ka ją cym się po stro nie ak ty wów i pa sy wów kwo tą ......................zł oraz nad wyż ką/nie do bo rem* na ra chun -
ku zy sku i strat w kwo cie .....................zł. Spra woz da nie sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

.............................., dnia ................ 2012 r.

* nie po trzeb ne skre ślić

…………………………………………………………………………………..

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................

(podpis)

UCHWAŁA Nr ..... /2012

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ....................................................... w ........................... 

z dnia ........... 2012 r.

w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go Za rzą du ROD za 2011 r. 
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Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) ROD im.  ................................................ w ..............................
po sta na wia przy jąć pre li mi narz fi nan so wy na 2012 r. za my ka ją cy się po stro nie przy cho dów i kosz tów w kwo cie
..............................zł. Pre li mi narz fi nan so wy sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

.............................., dnia ................ 2012 r.

UCHWAŁA Nr ..... /2012

Wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go  (kon fe ren cji de le ga tów) 

ROD ......................................... w ................................... 

z dnia ................. 2012 r.

w spra wie pre li mi na rza fi nan so we go na 2012 rok

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................
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1. Pra wo udzia łu w kon fe ren cji de le ga tów ma ją de le ga -
ci wy bra ni na ze bra niach kół w ROD im ...........................,
któ re od by ły się w 2012 r. De le ga tem mo że być wy łącz -
nie czło nek Związ ku. Na de le ga ta nie mo że być wy bra ny
czło nek PZD, któ re go zgod nie z § 50 ust. 6 sta tu tu PZD
obej mu je za kaz wcho dze nia w skład or ga nów PZD po -
cho dzą cych z wy bo ru.

2. De le ga ci ma ją pra wo wy bie rać i być wy bie ra ni (czyn -
ne i bier ne pra wo wy bor cze), zgła szać kan dy da tu ry, wnio -
ski oraz gło so wać nad pro po no wa ny mi kan dy da tu ra mi i
uchwa ła mi.

3. Czyn ne pra wo wy bor cze jest to pra wo do gło so wa nia
nad zgło szo ny mi kan dy da ta mi (wy bór Prze wod ni czą ce -
go ze bra nia, ko mi sji, w wy bo rach uzu peł nia ją cych do za -
rzą du ROD, ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej**). Czyn ne
pra wo wy bor cze po sia da ją wszy scy de le ga ci uczest ni czą -
cy w kon fe ren cji wy bra ni na ze bra niach kół w 2012 r.

4. Bier ne pra wo wy bor cze jest to pra wo do by cia wy -
bie ra nym na funk cje Prze wod ni czą ce go kon fe ren cji,
człon ka ko mi sji (man da to wej, wy bor czej, uchwał i wnio -
sków) i wy bo rach uzu peł nia ją cych na człon ka za rzą du
ROD, człon ka ko mi sji re wi zyj nej i roz jem czej**. Bier ne
pra wo wy bor cze po sia da ją wszy scy uczest ni czą cy w kon -
fe ren cji de le ga ci z ROD im. ................................. , z ogra -
ni cze nia mi wy ni ka ją cy mi z § 42 ust. 2 sta tu tu PZD.

5. Kon fe ren cję otwie ra Pre zes Za rzą du ROD lub w je -
go za stęp stwie Wi ce pre zes.

6. Pre zes Za rzą du ROD pro po nu je w imie niu Za rzą du
ROD Prze wod ni czą ce go kon fe ren cji. Prze wod ni czą ce go
kon fe ren cji mo że za pro po no wać każ dy de le gat.

7. Kon fe ren cja de le ga tów wy bie ra ko mi sję man da to wą,
ko mi sję wy bor czą** oraz ko mi sję uchwał i wnio sków.

8. Wy bór Prze wod ni czą ce go kon fe ren cji, za twier dze nie
po rząd ku ob rad, re gu la mi nu ze bra nia, wy bór ko mi sji
man da to wej, wy bor czej** oraz uchwał i wnio sków od by -
wa się w gło so wa niu jaw nym zwy kłą więk szo ścią gło sów.

9. Prze wod ni czą cy pro po nu je skład Pre zy dium kon fe -
ren cji. Kan dy da tów do Pre zy dium mo że zgło sić każ dy de -
le gat. Wy bór Pre zy dium od by wa się w gło so wa niu
jaw nym zwy kłą więk szo ścią gło sów.

10. Prze wod ni czą cy kon fe ren cji czu wa nad tym, aby
prze bie ga ła ona zgod nie z przy ję tym po rząd kiem, a tak że
nad zgod no ścią prze bie gu kon fe ren cji z prze pi sa mi sta tu -
tu PZD i re gu la mi nu ROD. 

11. Gło su w dys ku sji udzie la i usta la ko lej ność wy stą -
pień Prze wod ni czą cy kon fe ren cji.

12. Po za ko lej no ścią Prze wod ni czą cy udzie la gło su za -
pro szo nym go ściom i przed sta wi cie lom or ga nów wyż -
szych Związ ku oraz mo że udzie lić gło su w spra wach
for mal nych.

13. zas wy stą pie nia w dys ku sji nie mo że prze kra czać
......... (np. 5 mi nut).

14. Go ście za pro sze ni i przed sta wi cie le or ga nów wyż -
szych Związ ku ma ją nie ogra ni czo ny  czas wy stą pień. Nie -
ogra ni czo ny czas wy stą pień w dys ku sji ma ją tak że
człon ko wie or ga nów Związ ku od po wia da ją cy na py ta nia
i po ru szo ne w dys ku sji te ma ty.

15. Ko mi sja man da to wa stwier dza pra wo moc ność kon -
fe ren cji, gdy obec nych jest po nad 50% de le ga tów wy bra -
nych na ze bra niach kół w ogro dzie. Kon fe ren cja mo że się
od by wać je dy nie, gdy ko mi sja man da to wa stwier dzi jej
pra wo moc ność. Wów czas mo że po dej mo wać uchwa ły 
i do ko ny wać wy bo rów człon ków ogro do wych or ga nów
PZD**.

16. Ko mi sja uchwał i wnio sków re je stru je przed sta wio -
ne przez Za rząd ROD pro jek ty uchwał oraz pro jek ty
uchwał i wnio sków pro po no wa nych w trak cie trwa nia
kon fe ren cji i przed sta wia je pod gło so wa nie w po sta ci
uchwał. Gło so wa nie prze pro wa dza Prze wod ni czą cy kon -
fe ren cji.

17. Ko mi sja wy bor cza re je stru je zgła sza nych kan dy da -
tów do or ga nów Związ ku w ROD i  przed sta wia je pod
gło so wa nie. Gło so wa nie prze pro wa dza Prze wod ni czą cy
kon fe ren cji. Kan dy da tów mo że zgła szać każ dy de le gat
uczest ni czą cy w kon fe ren cji.**

18. Wy bo ry od by wa ją się w gło so wa niu jaw nym, zwy -
kłą więk szo ścią gło sów.**

19. Pod ję cie uchwał od by wa się w gło so wa niu jaw nym
zwy kłą więk szo ścią gło sów.

20. O pod ję ciu uchwa ły (o wy bo rze) de cy du je więk sza

REGULAMIN

Kon fe ren cji De le ga tów ROD ..................................................

w  ................................................     dnia ............................... 2012 r.

...............................
Pie częć ROD

WZÓR
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licz ba od da nych gło sów za niż prze ciw (zwy kła więk -
szość).

21. W przy pad ku, gdy pod czas gło so wa nia nad wnio -
skiem (wy bo ry, uchwa ła) ilość od da nych gło sów za i prze -
ciw jest rów na, wnio sek upa da, a po now ne pod da nie pod
gło so wa nie wy ma ga zmia ny tre ści wnio sku, chy ba że na
wy nik gło so wa nia mia ły wpływ uchy bie nia for mal ne lub
nie zro zu mia łe dla gło su ją cych je go przed sta wie nie. De -
cy zje w tej spra wie po dej mu je Prze wod ni czą cy kon fe ren -
cji w po ro zu mie niu z Pre zy dium.

22. Gło so wa nia prze pro wa dza Prze wod ni czą cy kon fe -
ren cji. Je że li zaj dzie po trze ba li cze nia gło sów, Prze wod ni -
czą cy mo że po wo łać oso by z sa li do po mo cy w ich
li cze niu

23. Kon fe ren cja de le ga tów przyj mu je od dziel ne uchwa -
ły w spra wach:

– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du
ROD w 2011 r. i spra woz da nia fi nan so we go za 2011 r.,

– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji re -
wi zyj nej w 2011 r.,

– za twier dze nia spra woz da nia z dzia łal no ści ko mi sji
roz jem czej w 2011 r.,

– pla nu pra cy w 2012 r. oraz pre li mi na rza fi nan so we go
na 2012 r.,

– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty na rzecz ogro -
du,

– wy so ko ści i ter mi nu wno sze nia opła ty ener ge tycz nej,
– licz by go dzin pra cy na rzecz ogro du oraz ekwi wa len -

tu za tę pra cę w 2012 r.,
– pla nu in we sty cji i re mon tów, w tym par ty cy pa cji fi nan -

so wej i pra cy rze czo wej dział kow ców w 2012 r.,*
– za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go

PZD.*
– in nych do ty czą cych dzia łal no ści ogro du.
24. Uchwa ły pod pi su ją Prze wod ni czą cy kon fe ren cji 

i Prze wod ni czą cy ko mi sji uchwał i wnio sków.
25. Po wy czer pa niu po rząd ku ob rad Prze wod ni czą cy

ogła sza za mknię cie kon fe ren cji i przy bra ku sprze ci wu
kon fe ren cja ule ga roz wią za niu i wy ga sa ją man da ty de le -
ga tów w niej uczest ni czą cych.

26. 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 kon fe ren cji w po ro zu mie niu z Pre zy dium.

*Tyl ko w przy pad ku pod ję cia in we sty cji

** Tyl ko w przy pad ku wy bo rów uzu peł nia ją cych

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD .........................................................................
w …...........................................................................

.............................., dnia ................ 2012 r.

............................................
(podpis Przewodniczàcego Konferencji)
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W związ ku z uchwa łą nr .../20…wal ne go ze bra nia człon ków (kon fe ren cji de le ga tów) ROD  w .......................................
z dnia ............................ 20.......................... ro ku w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go) pn.
......................................................................, po sta na wia się co na stę pu je:

1. Upo waż nia się Za rząd ROD ……......................................................... w ........................................... do wy stą -
pie nia z wnio skiem o udzie le nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go na po wyż szą in we sty cję w wy so ko ści
........................ zł. Pro po no wa ny okres spła ty okre śla się na .......... lat, od dnia wy pła ce nia kwo ty po życz ki.

Uza sad nie nie:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

2. Wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cja de le ga tów) ROD .................................. w .................................................
uchwa la opła tę na spła tę po życz ki w wy so ko ści ................... zł/rocz nie od dział kow ca, płat ną przez okres spła ty po życz -
ki. Po wyż sza opła ta sta no wi par ty cy pa cję fi nan so wą człon ków ogro du w kosz tach in we sty cji. Mał żon ko wie użyt ku ją -
cy jed ną dział kę wpła ca ją  jed ną opła tę na spła tę po życz ki. 

3. Zo bo wią zu je się Za rząd ROD ............................................................. do spła ty za cią gnię tej po życz ki w ter mi nach i
ra tach usta lo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD  w spra wie udzie le nia po życz ki.

4. Upo waż nia się Za rząd ROD …….................................................... do zło że nia oświad cze nia, umoż li wia ją ce go okrę -
go we mu za rzą do wi po bra nie nie spła co nej kwo ty  po życz ki z ra chun ku ban ko we go ogro du, w ra zie za le ga nia ze spła tą
co naj mniej dwóch ko lej nych rat po życz ki.

5. Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

.............................., dnia ................ 2012 r.

UCHWAŁA NR    /2012

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

ROD …........................................................ w .....................................................

z dnia ............................. r.

w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go

...............................
Pie częć ROD

WZÓR

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................
(podpis)

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................

(podpis)
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1) Cha rak te ry sty ka obiek tu lub ro bót, za wie ra ją ca krót ki opis tech nicz ny wraz z istot ny mi pa ra me tra mi, któ re okre -
śla ją wiel kość obiek tu lub ro bót:

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
2) Prze wi dy wa ny cza so kres i ter min re ali za cji:..................................
3) Sys tem re ali za cji za da nia (w od nie sie niu do ca ło ści lub ele men tów obiek tu)*: 
– go spo dar czy,
– zle co ny,
– mie sza ny.
4) Prze wi dy wa ny koszt za da nia w zł: ...........................................
5) Prze wi dy wa ne źró dła fi nan so wa nia:
– środ ki wła sne ROD   ................................................. zł,
– do ta cje sa mo rzą dów lo kal nych ................................................. zł,
– da ro wi zny ................................................. zł,
– do ta cje or ga nów wyż szych PZD ................................................. zł,
– do ta cje z in nych źró deł ................................................. zł,
– środ ki z opłat in we sty cyj nych ................................................ zł,
– war tość pra cy dział kow ców  

................................................. zł,
6) Nu mer i da ta de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu:
...................................................................................
W imie niu za rzą du ROD

................................................. ...............................
miej sco wość da ta

*nie po trzeb ne skre ślić

WNIOSEK ZARZĄDU ROD
IM. .................................................................

W .............................................................
NA WALNE ZEBRANIE/KONFERENCJĘ DELEGATÓW* ROD

W DNIU ......................................................

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
(REMONTOWEGO)*

PN. .................................................................................................................................

...............................
Pie częć ROD

PREZES
.............................................

VICEPREZES
.............................................
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§ 1
Wal ne ze bra nie spra woz daw cze (kon fe ren cja de le ga tów) - człon ków Związ ku w ROD im. ...........................................w

............................, na pod sta wie § 82 pkt 9 sta tu tu PZD oraz wnio sku za rzą du ROD przyj mu je do re ali za cji na rok

................(na la ta ................ - ................)* za da nie in we sty cyj ne (re mon to we) pn. ...................................................

.................................................................................................................................
§ 2

Za kres rze czo wy ro bót, prze wi dy wa ny koszt ich re ali za cji i źró dła fi nan so wa nia oraz sys tem re ali za cji (go spo dar czy,
zle co ny, mie sza ny) okre śla wnio sek za rzą du ROD, sta no wią cy za łącz nik do uchwa ły.

§ 3
Wy so kość par ty cy pa cji fi nan so wej w kosz tach re ali za cji za da nia, o któ rym mo wa w § 1, przy pa da ją cej na jed ne go

człon ka Związ ku usta la się w kwo cie:
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
zł ........................ na rok .................,
Kwo tę (kwo ty)* na le ży wpła cić na ra chu nek ban ko wy ROD lub w ka sie ROD w ter mi nie (ter mi nach)*

.................................................................................
§ 4

Za kres prac dział kow ców dla re ali za cji za da nia w .................. r. (w la tach ……….... - ………....)*, przy pa da ją cych na
człon ka Związ ku usta la się w ilo ści ............... go dzin. W przy pad ku nie moż li wo ści wy ko na nia pra cy w ca ło ści lub w czę -
ści przez człon ka Związ ku oso bi ście lub przez człon ka je go ro dzi ny - obo wią za ny jest on do wnie sie nia ekwi wa len tu w
wy so ko ści ............... zł za go dzi nę nie wy ko na nej pra cy w ter mi nie do dnia ...............................................

Środ ki uzy ska ne z ekwi wa len tu mo gą być prze zna czo ne wy łącz nie na re ali za cję za pla no wa nych prac.
§ 5

Mał żon ko wie bę dą cy człon ka mi Związ ku opła ca ją jed ną opła tę, o któ rej mo wa w § 3 oraz od pra co wu ją usta lo ną na
jed ne go człon ka ogro du ilość go dzin pra cy na rzecz za da nia in we sty cyj ne go, o któ rej mo wa w § 4.

§ 6
Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go (re mon to we go) mo że być pod ję ta po uzy ska niu zgo dy pre zy dium okrę go we go za -

rzą du PZD oraz speł nie niu przez za rząd ROD wy mo gów for mal no -praw nych, okre ślo nych w prze pi sach usta wy Pra wo
bu dow la ne i uchwa ły nr 4/XXI/2011 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 czerw ca 2011 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

*nie po trzeb ne skre ślić

...............................
Pie częć ROD

UCHWAŁA NR      /20…

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO (KONFERENCJI
DELEGATÓW)*

ROD IM. ....................................................... W .....................................................
Z DNIA ............................. r.

W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
(REMONTOWEGO)*

PN. .................................................................................................................................

.............................., dnia ................ 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY 
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW 

............................................

PRZEWODNICZĄCY 
WALNEGO ZEBRANIA

(KONFERENCJI DELEGATÓW
............................................

(podpis)
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§ 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.

§ 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.

II. STATUT PZD 

1. Informacja

Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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

TEKST JEDNOLITY 

ROZDZIAŁ I
Po sta no wie nia ogól ne
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§ 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.

ROZDZIAŁ II
Ce le i za da nia PZD

ROZDZIAŁ III
Człon ko wie PZD – pra wa i obo wiąz ki

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.
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§ 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.
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 -
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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.

§ 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 -



26

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
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.

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.

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
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
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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 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).

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,
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.
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§ 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 -
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.

ROZDZIAŁ V
Za sa dy or ga ni za cyj ne PZD
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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
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. 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
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§ 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.

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.

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
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.

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
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
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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

m 2.
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. rzy 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.

§ 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.

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,
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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,

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,
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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.
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3. Po sie dze nia za rzą du po win ny od by wać się co naj -
mniej raz w mie sią cu.

§ 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
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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
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.
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§ 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.

§ 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.

ROZDZIAŁ VII 
Jed nost ka te re no wa PZD

Za sa dy ogól ne

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 -
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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.

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,
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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 -

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.
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§ 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.
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. 



40

§ 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,

§ 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 wy Zjazd De le ga tów

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.
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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 ś-
nię 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

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.
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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.

§ 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.
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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.

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:
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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.

ROZDZIAŁ X 
Re je stry w PZD

§ 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
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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 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
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.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, ob ra du ją ce w dniu 29
grud nia 2011 r., przy ję ło uchwa łę w spra wie ogło sze nia kon -
kur su kra jo we go na „Naj cie kaw szą i naj ak tyw niej szą stro -
nę in ter ne to wą ROD i OZ”. Ce lem kon kur su jest m.in.
zmo ty wo wa nie OZ i ROD do czę ste go ak tu ali zo wa nia stron,
za chę ce nie do pu bli ko wa nia me ry to rycz nych, prze my śla -
nych, atrak cyj nych tre ści oraz zwięk sze nie prze pły wu waż -

nych in for ma cji mię dzy KR PZD a ROD i OZ. Do udzia łu
w kon kur sie OZ i ROD bę dą mo gły zgło sić się sa me. 

Uchwa ła  Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD oraz Re gu la -
min Kon kur su zo sta ły wy sła ne do wszyst kich ROD i OZ.
Moż na je tak że po brać bez po śred nio z na szej stro ny
www.pzd.pl Do ku ment za wie ra ter min zgła sza nia stron
do kon kur su oraz ter min je go roz strzy gnię cia. 

III. KONKURS INTERNETOWY

UCHWAŁA Nr 260/2011
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 29.12.2011 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go

„Naj cie kaw sza i naj ak tyw niej sza stro na in ter ne to wa ROD i OZ”

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 7 i 150 ust. 2 pkt 1 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1) Ogło sić na rok 2012 kon kurs kra jo wy za ty tu ło wa ny

„Naj cie kaw sza i naj ak tyw niej sza stro na in ter ne to wa ROD
i OZ”

2) Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do ni -
niej szej uchwa ły

3) Czas trwa nia kon kur su to 1 mar ca - 31 paź dzier ni ka

§ 2
Ce lem kon kur su jest:
1) zmo ty wo wa nie OZ i ROD do czę ste go ak tu ali zo wa -

nia stron
2) za chę ca nie OZ i ROD do pu bli ko wa nia me ry to rycz -

nych, prze my śla nych, atrak cyj nych tre ści
3) zmo ty wo wa nie OZ i ROD do pu bli ko wa nia in for ma -

cji na te mat naj waż niej szych wy da rzeń z ży cia nie tyl ko
da ne go okrę gu, ale ca łe go Związ ku

4) in spi ro wa nie OZ i ROD do częst sze go pu bli ko wa nia
atrak cyj nych, do brze wy ko na nych zdjęć na stro nach 

5) zwięk sze nie prze pły wu waż nych in for ma cji mię dzy
KR PZD a ROD i OZ

6) eks po no wa nie na stro nie naj waż niej szych wy da rzeń
z ży cia PZD 

7) uświa do mie nie człon kom Związ ku zna cze nia ko mu -
ni ka cji elek tro nicz nej we współ cze snym spo łe czeń stwie

8) po pra wa wi ze run ku ru chu dział ko we go w oczach
osób nie bę dą cych dział kow ca mi, a od wie dza ją cych na -
sze stro ny

9) Po pra wa wi ze run ku ru chu dział ko we go po przez na -
gła śnia nie za po mo cą stro ny in ter ne to wej waż nych, po zy -
tyw nych wy da rzeń, któ re ma ją miej sce w Związ ku

10) Zwięk sze nie licz by użyt kow ni ków stro ny po przez

zwięk sze nie ich atrak cyj no ści

§ 3
1) Do udzia łu w kon kur sie OZ i ROD zgła sza ją się sa -

me. Wa run kiem jest po sia da nie stro ny in ter ne to wej i ad -
re su e -ma il

2) Ter min zgła sza nia stron do kon kur su upły wa z dniem
29 lu te go

3) Okrę gi, któ re przed upły wem ter mi nu zgła sza nia
stron nie bę dą dys po no wa ły żad ną stro ną in ter ne to wą, mo -
gą przy stą pić do kon kur su w trak cie je go trwa nia

§ 4
1) Zgło sze nie do kon kur su na le ży wy słać dro gą elek tro -

nicz ną na ad res: me dia@pzd.pl
2) Ma ila na le ży za ty tu ło wać „Kon kurs na naj lep szą stro -

nę in ter ne to wą”
3) W tre ści ma ila na le ży umie ścić też sfor mu ło wa nie o

tre ści: Zgła szam do kon kur su „Naj cie kaw sza i naj ak tyw -
niej sza stro na in ter ne to wa ROD i OZ” stro nę OZ lub ROD
(od po wied nio do ka te go rii), któ ra znaj du je się pod ad re -
sem…(po da je my ad res stro ny)

4) W tre ści ma ila na le ży po dać tak że ad res pocz ty elek -
tro nicz nej

5) Zgło sze nia bę dą oce nia ne z uwzględ nie niem po dzia -
łu na dwie ka te go rie – stro na OZ i stro na ROD

§ 5
1) Oce ny stron i usta le nia miejsc w kon kur sie do ko na

spe cjal nie w tym ce lu po wo ła na przez Pre zy dium KR
PZD Ko mi sja Kon kur so wa

2) Ko mi sja Kon kur so wa Kra jo wej Ra dy PZD spo rzą -
dzi ze swo jej pra cy pro to kół wraz z wnio ska mi na po trze -
by Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

3) Ko mi sja Kon kur so wa do ko na roz strzy gnię cia kon -
kur su, usta li li stę lau re atów
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4) Ko mi sja Kon kur so wa przy zna ty tuł „Naj cie kaw sza 
i naj ak tyw niej sza stro na in ter ne to wa OZ” lub „Naj cie kaw -
sza i naj ak tyw niej sza stro na in ter ne to wa ROD”

§ 6
Stro ny OZ bę dą oce nia ne we dług na stę pu ją cych kry te -

riów:
1) Czę sto tli wość ak tu ali zo wa nia stro ny
2) War tość me ry to rycz na pu bli ko wa nych tre ści
3) Wa lo ry es te tycz ne stro ny

4) Tem po ak tu ali za cji stro ny in ter ne to wej o do ku men ty,
któ rych pro pa go wa nie za le ci KR 

5) Tem po ak tu ali za cji stro ny in ter ne to wej o spra woz da -
nia i uchwa ły z dzia łal no ści OZ i ROD

6) Obec ność na stro nie i ak tu ali zo wa nie dzia łów: ak tu -
al no ści, po ra dy praw ne, po ra dy ogrod ni cze

7)Obec ność na stro nie naj waż niej szych in for ma cji na
te mat PZD

8) Obec ność na stro nie ak tów praw nych do ty czą cych
PZD, sta no wisk, ape li

9) Obec ność na stro nie in for ma cji o za pi sach do PZD
10) Obec ność na stro nie in for ma cji o wy da rze nia kul -

tu ral nych, w któ re na te re nie OZ za an ga żo wa ne są jed -
nost ki PZD, ze szcze gól nym uwzględ nie niem dzia łań
or ga ni zo wa nych we współ pra cy z pod mio ta mi ze wnętrz -
ny mi (do my kul tu ry, sto wa rzy sze nia, jed nost ki edu ka cyj -
ne, etc.)

11) Es te ty ka wy ko na nia i zgod ność z obo wią zu ją cy mi
ka no na mi pro jek to wa nia stron in ter ne to wych

12) Kom plet da nych kon tak to wych i in for ma cji (w tym
lin ki do stron pod le ga ją cych RODów i stro ny PZD.pl)

13) Pro sto ta i czy tel ność ad re su stro ny in ter ne to wej
14) Skrzyn ki pocz to we w do me nie stro ny

§ 7
Stro ny ROD bę dą oce nia ne we dług na stę pu ją cych kry -

te riów:
1) Czę sto tli wość ak tu ali zo wa nia stro ny
2) War tość me ry to rycz na pu bli ko wa nych tre ści
3) Wa lo ry es te tycz ne stro ny
4) Obec ność na stro nie ak tów praw nych do ty czą cych

PZD, sta no wisk, ape li
5) Obec ność na stro nie in for ma cji na te mat do stęp no ści

dzia łek w ogro dzie oraz od sy ła czy dla kan dy da tów na

człon ka PZD do stro ny od po wied nie go OZ (lub PZD.pl,
je śli OZ nie za pew nie od po wied nich in for ma cji na swo jej
stro nie)

6) Obec ność na stro nie do ku men ta cji z wy da rzeń kul tu -
ral nych itp. or ga ni zo wa nych w ROD, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem dzia łań or ga ni zo wa nych we współ pra cy
z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi (do ma mi kul tu ry, sto wa rzy -
sze nia mi, jed nost ka mi edu ka cyj ny mi, etc)

7) Tem po ak tu ali za cji stro ny in ter ne to wej o do ku men ty,
któ rych pro pa go wa nie za le ci KR

8) Obec ność na stro nie i ak tu ali zo wa nie dzia łów: ak tu -
al no ści, po ra dy praw ne, po ra dy ogrod ni cze

9) Tem po ak tu ali za cji stro ny in ter ne to wej o spra woz da -
nia i uchwa ły z dzia łal no ści OZ/ROD 

10) Es te ty ka wy ko na nia i zgod ność z obo wią zu ją cy mi
ka no na mi pro jek to wa nia stron in ter ne to wych

11) Obec ność na stro nie da nych kon tak to wych i in for -
ma cji (w tym lin ki do stro ny wła ści we go OZ i stro ny
PZD.pl)

12) Pro sto ta i czy tel ność ad re su stro ny in ter ne to wej
13) Skrzyn ki pocz to we w do me nie stro ny

§ 8
1) Pre zy dium KR PZD przy zna na gro dy w ka te go rii

OZ:
• za I miej sce dy plom i ze staw kom pu te ro wy z wie lo -

funk cyj nym urzą dze niem biu ro wym 
• za II miej sce dy plom i ze staw kom pu te ro wy 
• za III miej sce dy plom i pod sta wo wy ze staw kom pu te -

ro wy
• Wszyst kie OZ otrzy ma ją dy plo my i pa miąt ko we upo -

min ki
2) Pre zy dium KR PZD przy zna na gro dy w ka te go rii

ROD:
• za I miej sce dy plom i kom pu ter prze no śny
• za II miej sce dy plom i pod sta wo wy kom pu ter prze no śny
• za III miej sce dy plom i pod sta wo wy kom pu ter prze no -

śny
• Wszyst kie ROD otrzy ma ją dy plo my i pa miąt ko we

upo min ki.

§ 9
Wy ni ki kon kur su ogło szo ne zo sta ną w grud niu oraz

opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej KR PZD, mie sięcz -
ni ku „dział ko wiec” i Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD.

WICEPREZES
/-/ Win cen ty Ku lik

PREZES
/-/ Eugeniusz Kondracki
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Stro ny OZ bę dą oce nia ne we dług na stę pu ją cych kry te riów:

• Obec ność na stro nie ak tów praw nych do ty czą cych PZD, sta no wisk, ape li
Do ku men ty pra wa pol skie go i związ ko we go: 0-15 PKT
Sta no wi ska, ape le, li sty do władz: za do ku ment 3 PKT 

• Obec ność na stro nie in for ma cji o za pi sach do PZD
Wy mo gi for mal ne: 0-5 PKT
Kon takt do ROD dys po nu ją cych nie użyt ko wa ny mi dział ka mi: 0-5 PKT

• Czę sto tli wość ak tu ali zo wa nia stro ny 0-10 PKT

• War tość me ry to rycz na pu bli ko wa nych tre ści 0-25 PKT

• Obec ność na stro nie i ak tu ali zo wa nie dzia łów: ak tu al no ści, po ra dy praw ne, po ra dy ogrod ni cze
0-15 PKT

• Obec ność na stro nie in for ma cji o wy da rze nia kul tu ral nych, w któ re na te re nie OZ za an ga żo wa ne są jed nost ki PZD,
ze szcze gól nym uwzględ nie niem dzia łań or ga ni zo wa nych we współ pra cy z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi (do my kul tu ry,
sto wa rzy sze nia, jed nost ki edu ka cyj ne, etc.)

0-10PKT

• Tem po ak tu ali za cji stro ny in ter ne to wej o do ku men ty, któ rych pro pa go wa nie za le ci KR oraz spra woz da nia i uchwa -
ły z dzia łal no ści OZ, spra woz da nia z po sie dzeń OZ, OKRew, OKRoz i Okrę go wych Zjaz dów De le ga tów i in ne pu bli -
ko wa ne w cią gu:

– 1 dnia ro bo cze go: 5 PKT
– 3 dni ro bo czych: 3 PKT
– 5 dni ro bo czych: 1 PKT

• Es te ty ka wy ko na nia i zgod ność z obo wią zu ją cy mi ka no na mi pro jek to wa nia stron in ter ne to wych.
Wy róż nie nie ele men tów ak tyw nych (lin ki, lin ku ją ce zdję cia itd.), lo go lin ku ją ce stro nę głów ną

0-9 PKT
War tość es te tycz na 1-15 PKT

• Kom plet da nych kon tak to wych i in for ma cji (w tym lin ki do stron pod le ga ją cych RODów i stro ny PZD.pl)
Da ne kon tak to we OZ 0-5 PKT
Link do stro ny PZD.pl 2 PKT
Da ne kon tak to we pod le głych ROD (za każ de 10%) 0-10 PKT

• Pro sto ta i czy tel ność ad re su stro ny in ter ne to wej
ad res w do me nie PZD.pl 10 PKT
ad res.pl; .com.pl 6 PKT

• Skrzyn ki pocz to we w do me nie stro ny 10PKT

• W przy pad ku Okrę gów, któ rych de le ga tu ry po sia da ją stro ny in ter ne to we, ich funk cjo no wa nie bę dzie wli cza ne w
punk ty uzy ski wa ne przez stro nę od po wied nie go OZ

Za łącz nik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO

„NAJCIEKAWSZA I NAJATRACYJNIEJSZA STRONA INTERNETOWA ROD I OZ”
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Stro ny ROD bę dą oce nia ne we dług na stę pu ją cych kry te riów:
• Obec ność na stro nie ak tów praw nych do ty czą cych PZD, sta no wisk, ape li
Do ku men ty pra wa pol skie go i związ ko we go: 0-9 PKT
Sta no wi ska, ape le, li sty do władz: za do ku ment 5 PKT 

• Obec ność na stro nie in for ma cji o za pi sach do PZD
Wy mo gi for mal ne: 10 PKT
In for ma cje o do stęp no ści dzia łek w ogro dzie: 10 PKT
Od sy ła cze dla kan dy da tów na człon ka PZD do stro ny od po wied nie go OZ (lub PZD.pl, je śli OZ nie za pew nia od -

po wied nich in for ma cji) 10 PKT

• Czę sto tli wość ak tu ali zo wa nia stro ny 0-10 PKT

• War tość me ry to rycz na pu bli ko wa nych tre ści 0-25 PKT

• Obec ność na stro nie in for ma cji o wy da rze nia kul tu ral nych or ga ni zo wa nych lub współ or ga ni zo wa nych przez
ROD, ze szcze gól nym uwzględ nie niem dzia łań or ga ni zo wa nych we współ pra cy z pod mio ta mi ze wnętrz ny mi (do -
my kul tu ry, sto wa rzy sze nia, jed nost ki edu ka cyj ne, etc)

0-15 PKT

• Tem po ak tu ali za cji stro ny in ter ne to wej o do ku men ty, któ rych pro pa go wa nie za le ci KR oraz spra woz da nia i
uchwa ły z dzia łal no ści ROD i in ne.

Spra woz da nia z po sie dzeń wal nych ROD, KRew, KRoz pu bli ko wa ne w cią gu:
- 3 dni ro bo czych: 5 PKT
- 5 dni ro bo czych: 3 PKT

• Es te ty ka wy ko na nia i zgod ność z obo wią zu ją cy mi ka no na mi pro jek to wa nia stron in ter ne to wych
Wy róż nie nie ele men tów ak tyw nych (lin ki, lin ku ją ce zdję cia itd.), lo go lin ku ją ce stro nę głów ną

0-9 PKT
War tość es te tycz na 1-15 PKT

• Kom plet da nych kon tak to wych i in for ma cji (w tym lin ki do stro ny od po wied nie go OZ i stro ny PZD.pl)
Da ne kon tak to we ROD 10 PKT
Da ne kon tak to we OZ 2 PKT
Link do stro ny PZD.pl 2 PKT

• Pro sto ta i czy tel ność ad re su stro ny in ter ne to wej
ad res w do me nie PZD.pl 10 PKT
ad res .pl; .com.pl 6 PKT

• Skrzyn ki pocz to we w do me nie stro ny 10PKT

War sza wa, dnia 29 grud nia 2011 r.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW



50

Okrę go we Za rzą dy PZD, re ali zu jąc po sta no wie nie Kra -
jo wej Ra dy PZD za war te w § 4 uchwa ły nr 3/XXV/2011
z dnia 17 li sto pa da 2011r. w spra wie pod su mo wa nia wy -
ni ków ba da nia pt.”Kim są pol scy dział kow cy w 2011 r.”,
wy ty po wa ły w ska li kra ju 253 ROD, któ re wy róż ni ły się
w prze pro wa dzo nym ba da niu. Do wy róż nio nych ROD,
Kra jo wa Ra da PZD prze sła ła list z po dzię ko wa niem oraz
na gro dy rze czo we w po sta ci pu bli ka cji ogrod ni czych, ce -
lem wy po sa że nia bi blio tek ogro do wych. Każ dy ROD
otrzy mał ze staw pu bli ka cji o łącz nej war to ści 429,65 zł.

W skład ze sta wu wcho dzą na stę pu ją ce po zy cje książ -
ko we: Bo rów ka wy so ka, Cy tru sy, Da lie, Gru sze, Gry zo -
nie, Ja błoń, Ko sać ce, Kret w ogro dzie, Ku pu je my i

sa dzi my owo co we, Kwia ty jed no rocz ne i dwu let nie, Li lie,
Ma gno lie, Naj pięk niej sze by li ny, No wo cze sne na wad nia -
nie, Ogród ła twy w upra wie, Ogród na trud nym te re nie,
Ogród w sty lu, Ogród wrzo so wi sko wy, Osy i szer sze nie,
Owo co we ra ry ta sy, Po woj ni ki, Pre pa ra ty ro ślin ne, Pro ble -
my z oczkiem wod nym, Prze wod nik po na wo zach, Ró że
II, Szkod ni ki gle bo we, Sztu ka cię cia no wa, Śli ma ki, Śli -
wy, Tra wy ozdob ne, Wi no rośl, Za da sze nia.

Za rzą dom ROD prze ka za no rów nież po trzy eg zem pla -
rze ka len da rza trój dziel ne go.

Po ni żej pre zen tu je my list Pre ze sa Kra jo wej Ra dy PZD
skie ro wa ny do wy róż nio nych ROD oraz wy kaz na gro dzo -
nych ogro dów.

MK

IV. NAJLEPSZE ROD W BADANIU „KIM SÑ POLSCY
DZIAŁKOWCY”

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go
………………………w……………………..

W związ ku z  ak tyw nym udzia łem w  ba da niu „KIM
SĄ POLSCY DZIAŁKOWCY W 2011 ROKU”, Kra jo wa
Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców skła da Pań stwu
ser decz ne po dzię ko wa nie. 

Okrę go we Za rzą dy PZD, oce nia jąc za an ga żo wa nie
ogro dów bio rą cych udział w ba da niu, wy ty po wa ły w ska -
li kra ju 253 ROD. Wśród wy róż nio nych,  zna lazł się rów -
nież Pań stwa Ogród. Zwią zek po raz pierw szy, w tak
wiel kiej ska li mógł do ko nać ana li zy i oce ny spo łecz no ści
dział ko wej. Wy ko na nie tak wiel kiej pra cy by ło by nie moż -
li we bez Pań stwa wy sił ku i wzmo żo nej ak tyw no ści. In -
for ma cje uzy ska ne z te go ba da nia pre zen to wa ne są w
for mie skró co nej na stro nie in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy
PZD oraz w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD.

W mie sią cu stycz niu br. peł ne opra co wa nie  ba da nia „
KIM SĄ POLSCY DZIAŁKOWCY W 2011 ROKU”, zo -
sta nie prze sła ne do wszyst kich za rzą dów ROD, a tak że

zo sta nie prze ka za ne wła dzom pań stwo wym, sa mo rzą do -
wym, po słom i se na to rom RP.

W ak tu al nej sy tu acji PZD, bę dąc w przed dzień wy ro ku
Try bu nał Kon sty tu cyj ne go, wy ko rzy sta nie wy ni ków
przed mio to we go ba da nia jest wiel ce istot ne i po żą da ne.
Ba da nie przed sta wia istot ne ele men ty so cjo lo gicz ne  spo -
łecz no ści dział ko wej oraz uka zu je, ja ką ro lę od gry wa
dział ka w ży ciu ro dzin dział ko wych. Ba da nie ma ogrom -
ne zna cze nie dla ak tu al nej sy tu acji Związ ku, jak i dla je -
go przy szło ści. Za chę ca my wszyst kie struk tu ry PZD do
ko rzy sta nia z przed mio to we go ba da nia w dzia łal no ści sta -
tu to wej oraz do kształ to wa nia i po pra wy wi ze run ku PZD.

Zwa żyw szy na Pań stwa wkład i za an ga żo wa nie Kra -
jo wa Ra da PZD jesz cze raz dzię ku je, prze sy ła jąc ze staw
pu bli ka cji ogrod ni czych, ce lem wy po sa że nia bi blio tek
ogro do wych oraz trzy eg zem pla rze ka len da rza trój dziel -
ne go.

War sza wa 3 stycz nia 2012 r. 

PREZES
/-/ Eugeniusz Kondracki
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L.p. OZ PZD Nazwa ROD/ miejscowość

1 BYDGOSZCZ „1000-lecia” w Strzelnie

„Malwa” w Bydgoszczy

„Pod Brzozą” w Bydgoszczy

„Pod Lasem” w Mogilnie

„Makrum” w Bydgoszczy

„Leśna Polana” w Osielsku

„Przylesie” w Bydgoszczy

„Horyzont” w Bydgoszczy

„Pałuczanka” w Żninie 

2 CZĘSTOCHOWA „Tysiąclecia” w Częstochowie

„Nad Białką” w Częstochowie

„Pod brzózką” w Częstochowie

„Odlewnik” w Blachowni

„St. Batorego” w Kaletach

„Morfeusz” w Lublińcu

„Sielanka” w Lublińcu

3 ELBLĄG „Marianówka” w Braniewie

„Katarzynki” w Braniewie

„Kasprzaka” w Elblągu

„Energetyk” w Elblągu

„Zagaje” w Elblągu

„Skowronek” w Elblągu

„Browar” w Elblągu

„Nad Zalewem” we Fromborku

4 GDAŃSK „Derdowskiego” w Kartuzach

„Dolina Radości” w Gdańsku

„Ceynowy” w Wejherowie

„Kościuszki” w Pucku

„Niedźwiednik” w Gdańsku

„Domagalskiego” w Gdyni

„Relaks i Wypoczynek” w Straszynie

„Nad Radunią” w Pruszczu Gdańskim

„Żwirki i Wigury” w Chojnicach

„Cynia” w Starogardzie Gdańskim

„Janowo” w Rumi

„Jantar” w Sopocie

„Zatorze” w Malborku

„Na Wzgórzu” w Mikołajkach Pomorskich

5 GORZÓW WIELK. „Huzar” w Kostrzynie nad Odrą

„Nowalijka” w Gorzowie Wielkopolskim

„Piastowski” w Strzelcach Krajeńskich

„Relaks” w Gorzowie Wielkopolskim

6 KALISZ „Poligon” w Kaliszu

„Relaks” w Jarocinie

im. K. Świerczewskiego w Kępnie

WYKAZ ROD WYRÓŻNIONYCH W BADANIU

„ KIM SĄ POLSCY DZIAŁKOWCY W 20011 ROKU”
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im. 1000 Lecia PP w Pleszewie 

„Natura” w Ostrowie Wielkopolskim

„Przylesie” w Krotoszynie

7 KOSZALIN „Zjednoczenie” w Darłowie

„Wypoczynek” w Wałczu

„E. Gierczak” w Koszalinie

8 LEGNICA „Malinka” w Zgorzelcu

„Jarzębinka” w Bogatyni

„Storczyk” w Mirsku

„Wiarus” w Bolesławcu

„Tulipan” w Bolesławcu

„Barbara” w Lubinie

„Leśna Polana” w Koźlicach k. Lubina

„Słonecznik” w Lubinie

„Barbarka” w Polkowicach

„40-lecia” w Legnicy

„Stokrotka” w Legnicy

„Pod Pająkiem” w Legnicy

„Magnolia” w Legnicy

„Malwa” w Legnicy 

„Relaks” w Grzybianach

9 LUBLIN „Słonecznik” w Lublinie

„Dąbrówka” w Dąbrowicy

„Stokrotka” w Hrubieszowie

„Słoneczny” w Kraśniku

„Przyszłość” w Poniatowej

„Kolejarz” w Chełmie

„Pod Lasem” w Białej Podlaskiej

„Promyk” w Zamościu

„Obrońców Westerplatte” w Świdniku

„Bystrzyca” w Lublinie

10 ŁÓDZKI „Forsycja” w Łodzi

„Kolejarz – Stoki” w Łodzi

im. M. Konopnickiej w Łodzi

„Konwalia” w Mokrej Prawej

„Lotnia” w Aleksandrowie Łódzkim

„Nad Rawką I” w Rawie Mazowieckiej

„Nowe Rokicie” w Łodzi

„Odrodzenie” w Łodzi

„Pod Borem” w Konstantynowie Łódzkim

„Podmiejski” w Kaletniku

„Ponar – Jotes” w Łodzi

„Pierwiosnek” w Łasku

11 MAŁOPOLSKI „Dębniki” w Krakowie

„Energetyk” w Krakowie

„Jodełka” w Krynicy Zdroju

im. Kopernika w Tarnowie  

im. Rydla w Krakowie

„Pańska Góra” w Andrychowie

„Przy św. Sebastianie” w Wieliczce

„Relaks” w Kętach

12 MAZOWIECKI „Słoneczny” w Węgrowie
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„Relax” w Sokołowie Podlaskim

„Wiaterek” w Garwolinie

„Ustronie” w Siedlcach

„Sady Maliny” w Płocku

„Portowa” w Płocku

„Żwirki i Wigury” w Płocku

„Raj” w Ostrołęce

„Danusin” w Radzyminie

„Krępa Rosa” w Krępnie

„Park Dolny” w Warszawie

„Stefanowo” w Stefanowie

„Polam” w Pułtusku

„Ogrodnik” w Warszawie

„Dolinka Raj” w Budach Starych 

„Kasprzaka” w Warszawie

„Kroton ITB” w Nadarzynie

„Albinka” w Warszawie

„Wolica” w Warszawie

13 OPOLSKI „Lotos – Garbarnia” w Brzegu

„Relaks” w Kędzierzynie - Koźlu

im. T. Kościuszki w Prudniku

„Przyszłość” w Namysłowie

„40-Lecia” w Strzelcach Opolskich

14 PIŁA „Pieniążka” w Pile

„Przemysłówka” w Pile

„Waszkiewicza” w Pile

„St. Staszica” w Czarnkowie

„Relaks” w Jastrowiu

„W. Witosa” w Krajence

„Kolejarz” w Ryczowole

„Transportowiec” w Trzciance

„Kolejarz” w Krzyżu

15 PODKARPACKI „Kolejarz” w Rzeszowie

„im. Wł. Puchalskiego” w Rzeszowie

„Relax” w Strzyżowie

„Relax” w Nowej Sarzynie

„1000 Lecia” w Pustkowie

„Kolejarz” w Sędziszowie Małopolskim

„Mokrzyszów” w Tarnobrzegu

„Zielonka” w Przemyślu

„Metalowiec” w Mielcu

16 PODLASKI im. Kopernika w Białymstoku

„Relax” w Starych Kupiskach koło Łomży

im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Mońkach

„Pieczurki” w Białymstoku

„Kalno” w Dąbrowie Białostockiej

im. gen. Berlinga w Białymstoku

„Kalina” w Bakałarzewie

„Boryk” w Gródku

„Zatorze” w Zambrowie

„Zielone Wzgórze” w Siemiatyczach

17 POZNAŃ „Kopernik – Róża” w Gnieźnie
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im. Króla St. Leszczyńskiego w Lesznie

im. mjr. Dobrzyckiego w Obornikach

„Sypniewo” w Poznaniu

im. Wł. Reymonta w Poznaniu

„Modena” w Rawiczu

im. T. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej

„Relaks” w Miłosławiu

im. I. Świtały w Szamotułach

18 SŁUPSK im. T. Kościuszki w Ustce

„Wł. Sikorskiego” w Lęborku

„XX – lecia PRL” w Słupsku

„Zieleniak” w Debrznie

„Obrońców Pokoju” w Czarnem

19 SUDECKI „Zgoda” w Bystrzycy

„Kolejarz” w Dzierżoniowie

„Nad Potokiem” w Jeleniej Górze

„Szafran” w Kłodzku

„Astra” w Kudowie Zdroju

„Staropolanka” w Polanicy

„ŚFUP” w Świdnicy

„Lilia” w Świebodzicach

„Słoneczne Wzgórze” w Wałbrzychu

„Wypoczynek” w Ząbkowicach

20 SZCZECIN „Krzekowo” w Szczecinie

„Przyjaźń” w Szczecinie

„Mieszka I” w Szczecinie

„Nowy Sad” w Stargardzie Szczecińskim

„Górki Ustowskie” w Szczecinie

„Piast” w Szczecinie

„Świerczewskiego” w Kamieniu Pomorskim

21 ŚLASKI „Zgoda” w Cieszynie

„Reneta” w Czechowicach Dziedzicach

„Wiśnia” w Czechowicach Dziedzicach

„Stokrotka” w Bielsku Białej

„Maluch” w Bielsku Białej

„Orlik” w Bielsku Białej

„Zorza” w Bytomiu

„Pod Gruszą” w Gliwicach

„Trynek” w Gliwicach

„Załęże” w Katowicach

„Powstaniec Śl.” w Rudzie Śląskiej

„Szarotka” w Rudzie Śląskiej

„Nadzieja” w Rudzie Śląskiej

„Skałka” w Świętochłowicach

„Jedność – Florian” w Rybniku

„Przyroda” w Czernicy

„Majówka” w Jastrzębie Zdroju

„Fakop” w Sosnowcu

„Metalowiec” w Zawierciu

„Mieczyk” w Dąbrowie Górniczej

„Zalew” w Łazach

„Biała Róża” w Zabrzu
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„Kalina” w Tychach

22 ŚWIĘTOKRZYSKI im. B. Chrobrego w Kielcach

„Kadzielnia” w Kielcach

„Narcyz” w Kielcach

im. S. Żeromskiego w Kielcach

„Tulipan” w Opatowie

23 TORUŃSKO- „Budowlaniec” w Grudziądzu

-WŁOCŁAWSKI „Krokus” w Grudziądzu

„Pod Dębem” w Grudziądzu

„Stokrotka” w Wąbrzeźnie

„Elana” w Toruniu

„Jutrzenka” w Toruniu

„Koło Kani” w Toruniu

„Zalesie” we Włocławku

„Agrikola” we Włocławku

„Miś” w Rumiankowie k. Lipna

24 WARMIŃSKO- „Juranda ze Spychowa” w Olsztynie

-MAZURSKI „Krokus” w Olsztynie

„Miodówko” w Miodówku

„Semafor” w Olsztynie

25 WROCŁAW „Dolinka” we Wrocławiu

„im. Kościuszki” we Wrocławiu

„Kamieniec” w Kamieńcu Wrocławskim

„Kłos” we Wrocławiu

„Lotnik” we Wrocławiu

„Obrońca” we Wrocławiu

„Odpoczynek” we Wrocławiu

„Oświata” we Wrocławiu

„Partynice” we Wrocławiu

„Pierwiosnek” w Oławie

„Północ” w Międzyborzu

„Przodownik” we Wrocławiu

„Przyszłość” w Strzelnie

„Radość” we Wrocławiu

„Relaks” w Oleśnicy

„Sępolno” we Wrocławiu

„Stokrotka” we Wrocławiu

im. Staszica w Oławie

„Szczepin” we Wrocławiu

„Wiarus” we Wrocławiu

„Wodnik” we Wrocławiu

„Zgoda” w Jelczu – Laskowicach

„Zorza” we Wrocławiu

26 ZIELONA GÓRA „Garnizonowy” w Krośnie Odrzańskim

„Sławianka” w Lubogoszczu

„Jaśmin” w Lubsku

„Chopina” w Nowej Soli

„Promyk” w Przylepie

„Promień” w Sulechowie

„Zamecko” w Świebodzinie 

„Falubaz” w Zielonej Górze

„Chemik” w Żarach
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SKALA PODATKOWA 

W 2012 r. ska la po dat ko wa jest ta ka sa ma jak w 2011 r.
Pod sta wa ob li cze nia po dat ku:
– do 85.528 – 18 % mi nus kwo ta zmniej sza ją ca po -

da tek 556 zł 02 gr 
– po nad 85.528 – 14.839 zł 02 gr.+ 32% nad wyż ki po -

nad 85.528 zł  
Pod sta wa praw na: Art. 27 ust. 1 usta wy z dnia 26 lip -

ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych
(Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. w Dz. U. nr 234,
poz.1391  z 2011 r.).

Kwo ta wol na od po dat ku w 2012 r. jest ta ka sa ma
jak w 2011 r. i wy no si 3091 zł).  

Pod sta wa praw na: art. 27 ust. 1 usta wy z 26 lip ca 1991 r.
o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 51, poz.307 ze zm.).

V. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE

1.Informacje finansowe

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Kosz ty uzy ska nia przy cho dów w 2012 r. są ta kie sa me jak w 2011 r. i wy no szą:

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, 111,25 1 335,00
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, z każdego z tych łącznie nie więcej
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy stosunków niż
nakładczej w więcej niż jednym zakładzie pracy 111,25 2 002,05

Z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, łącznie nie więcej
spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, niż
gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania 139,06 1 668,72

Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna Kwota roczna
w zł  w zł nie więcej niż

DIETA
Die ta od 1.01.2007 – na dal wy no si 23 zł
Zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki

Spo łecz nej z 19 grud nia 2002 r. w spra wie wy so ko ści oraz
wa run ków usta la nia na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow -
ni ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej
jed no st ce sfe ry bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej na
ob sza rze kra ju (Dz. U. nr 236, poz.1990: ost. zm. w Dz.U.
z 2006 r. nr 227, poz. 1661), wy so kość die ty od 1 stycz nia
2007 r. – na dal za czas po dró ży wy no si – 23 zł.

Ozna cza to, że je że li po dróż bę dzie trwa ła nie dłu żej
niż do bę i bę dzie wy no sić:

– od 8 do 12 go dzin to  przy słu gu je po ło wa die ty  
w kwo cie 11,50  zł,

– po nad 12 go dzin – przy słu gu je 23 zł tj. die ta w peł nej
wy so ko ści,

Je że li po dróż bę dzie trwa ła dłu żej niż do bę, to za każ dą

do bę przy słu gu je peł na die ta, a za nie ca łą, ale roz po czę tą
do bę:

– do 8 go dzin – 11,50 zł – po ło wa die ty,
– po nad 8 go dzin – 23 zł – die ta w peł nej wy so ko ści.
Ry czałt na po kry cie kosz tów do jaz du środ ka mi ko mu -

ni ka cji miej skiej w cza sie po dró ży służ bo wej wy no si
(20% die ty) 4,60 zł.

Ry czałt na po kry cie kosz tów noc le gu w cza sie po dró ży
służ bo wej wy no si (150% die ty)  34,50 zł.

Po wyż sze staw ki i za sa dy do ty czą pra cow ni ków PZD
oraz człon ków or ga nów PZD od by wa ją cych po dró że
służ bo we zgod nie z Uchwa łą nr 59/2007 Pre zy dium
KR PZD z 5 kwiet nia 2007 r. w spra wie obo wią zu ją -
cych w PZD za sad do ty czą cych od by wa nia po dró ży
służ bo wych (opu bli ko wa ną w Biu le ty nie nr 5/2007 (nr
170) str. 77)  
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podstawa prawna: art. 22 ust. 2 i 11 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

ODSETKI

1. Odsetki ustawowe od 15 grudnia  2008 roku 
– nadal wynoszą 13% w stosunku rocznym (Dz.U. 
z 2008 r. nr 220, poz. 1434)

pracownika jest położone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę 

Równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, z każdego z tych łącznie  nie więcej
stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy stosunku niż
nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania 139,06 2 502,56
pracownika jest położone poza miejscowością, w której 
znajduje się zakład pracy a pracownik nie uzyskuje
dodatku za rozłąkę 

2. Odsetki od zaległości podatkowych od 9.06.2011 r.
nadal  wynoszą 14 % kwoty zaległości w stosunku
rocznym 

Podstawa prawna: M.P. z  2011 r. nr 50, poz.557

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZA PRACOWNIKÓW

Rodzaj ubezpieczenia                      2011 r.                               2012 r.
Sposób finansowania             sposób finansowania
pracodawca    pracownik       pracodawca  pracownik

emerytalne                        9,76%           9,76%                  9,76%        9,76%
rentowe                            4,50%           1,50%                  4,50%*          1,50%
chorobowe                             -                 2,45%                    -                 2,45%
wypadkowe                        x*                     -                          x*                 -
zdrowotne                           -                9,00%                    -                9,00%
składka na ubezpieczenie 
zdrowotne podlegające
odliczeni                               -                  7,75 %                   -                7,75 

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie
wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada
2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. w Dz. U. z 2010
r. nr 50, poz. 304). 

Uwaga *): Od lutego 2012 roku ulega zmianie ustawa
z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń
społecznych w zakresie podwyższenia stopy procentowej
składki na ubezpieczenia rentowe do wysokości 8,0%, 

z czego ubezpieczony będzie nadal finansował składkę 
w wysokości 1,5%, a płatnik będzie finansował składkę
w wysokości podwyższonej do 6,5%.

Oznacza to,  obowiązek rozliczenia składek na ubez-
pieczenie rentowe w podanej wyżej wysokości  w doku-
mentach rozliczeniowych składanych za okres   od lutego
2012 r.

(Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307: ost. zm. w Dz.U. z 2011
r. nr 234, poz. 1391).

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

2011 r.                         2012 r.
Kwota (zł)                                             1.386,00                      1.500,00
W I roku pracy* (zł)                              1.108,80                      1.200,00
*) 80% minimalnego wynagrodzenia
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Pod sta wa praw na: Usta wa z dnia 10 paź dzier ni ka
2002 r. o mi ni mal nym wy na gro dze niu za pra cę (DZ.U. nr
200, poz.1679: ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 157, poz.1314),
oraz ( Dz. U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1141).

opra co wa ła: M. Marks 

Uwa ga: W okre sie pierw sze go ro ku pra cy wy na gro dze -
nie pra cow ni ka za trud nio ne go w peł nym  wy mia rze cza -
su pra cy nie mo że być niż sze niż 80% mi ni mal ne go
wy na gro dze nia, czy li w 2012 ro ku nie mo że być niż sze
niż 1200 zł (80% x 1500 zł). 

2. PZD zwol nio ny z po dat ku do cho do we go od osób praw nych

W ar ty ku le 40 ust. 1 pkt. 8 Usta wy (tj.: Dz. U. z 2011 nr
74 ze zm.) o po dat ku do cho do wym od osób praw nych zo -
stał za cho wa ny za pis usta wy z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. nr 169, poz 1419)

Za pis ten zna czy, że do cho dy uzy ski wa ne przez jed nost -

ki PZD zwią za ne z dzia łal no ścią zgod ną ze Sta tu tem PZD
zwol nio ne są z po dat ku do cho do we go od osób praw nych.

W kon se kwen cji jed nost ki PZD zgod nie z Art. 27 ust 1
w/w usta wy zwol nio ne są ze skła da nia ze znań rocz nych
do Urzę du Skar bo we go

Opra co wa nie: GK KRPZD

3. Skład ka człon kow ska w 2012 r.

Uchwa łą Nr 4/XXV/2011 z dnia 17 li sto pa da 2011 r.
Kra jo wa Ra da PZD usta li ła wy so kość skład ki człon kow -
skiej na 2012 r., któ ra wy no si 19 gr. za m2 użyt ko wa nej
dział ki. Skład ka jest wy ma ga na od 1 stycz nia 2012 r., a
osta tecz ny ter min jej opła ca nia przez człon ków Związ ku
upły wa 31 ma ja br. Po tym ter mi nie za rząd ROD wi nien
na li czać od set ki usta wo we.

Przy po mi na my, że w przy pad ku, gdy obo je mał żon ko -
wie są człon ka mi Związ ku i użyt ku ją tę sa mą dział kę,
opła ca ją wów czas jed ną skład kę człon kow ską. Mał żon -

ko wie mo gą użyt ko wać osob ne dział ki, je śli by li użyt kow -
ni ka mi przed za war ciem związ ku mał żeń skie go. Wów -
czas każ dy opła ca skład kę wy li cza ną na pod sta wie
użyt ko wa nej dział ki.

W przy pad ku zmia ny użyt kow ni ka dział ki, każ dy ko -
lej ny no wy czło nek Związ ku opła ca skład kę człon kow ską
w peł nej wy so ko ści. Nie ma zna cze nia fakt, że po przed ni
użyt kow nik uiścił skład kę, po nie waż skład ka nie jest opła -
tą za użyt ko wa ną dział kę, ale skład ką z ty tu łu przy na leż -
no ści do Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

MP

4. In for ma cje z za kre su go spo dar ki grun ta mi i in we sty cji w ROD 

Pra wi dło we za go spo da ro wa nie ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i wy po sa że nie ich w nie zbęd ną in fra struk tu -
rę tech nicz ną ko rzyst nie wpły wa na es te ty kę i wy gląd
ogro dów oraz kom fort wy po czyn ku na dział kach. Stan
tech nicz ny wszel kich urzą dzeń, w któ re wy po sa żo ny jest
ogród, ma rów nież ogrom ny wpływ na kosz ty utrzy ma -
nia i eks plo ata cji in fra struk tu ry ogro do wej. 

Dla te go też, ma jąc na uwa dze zbli ża ją cy się okres wal -
nych ze brań spra woz daw czych w ROD przy po mi na my,

iż jest to naj lep szy mo ment, aby za sta no wić się nad sta -
nem in fra struk tu ry ogro do wej i w przy pad ku ko niecz no -
ści, za pla no wać za da nia re mon to wo – in we sty cyj ne w
ROD. 

Spo sób re ali za cji in we sty cji i re mon tów zo stał szcze gó -
ło wo okre ślo ny w uchwa le nr 4/XXI/2011 Kra jo wej Ra -
dy PZD z dnia 21 czerw ca 2011 r., w spra wie in we sty cji i
re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych (BI KR
PZD nr 5/2011).

Za dbaj my o in fra struk tu rę tech nicz ną w ROD
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W pierw szej ko lej no ści, wal ne ze bra nie człon ków ROD
po dej mu je uchwa łę w spra wie re ali za cji za da nia in we sty -
cyj ne go lub re mon to we go na wnio sek za rzą du ROD, 
w któ rym okre ślo ny jest ro dzaj za da nia, prze wi dy wa ny
koszt i ter min re ali za cji oraz pro po zy cje w za kre sie źró deł
fi nan so wa nia ww. ro bót.

Po wyż szą uchwa łę wraz z wnio skiem za rzą du ROD o wy -
ra że nie zgo dy na re ali za cję za da nia i włą cze nie go do pla nu
in we sty cji i re mon tów, na le ży prze słać do wła ści we go okrę -
go we go za rzą du PZD w ter mi nie 14 dni od da ty od by cia
wal ne go ze bra nia. Po wy ra że niu zgo dy przez pre zy dium OZ
PZD, moż na przy stą pić do re ali za cji za da nia.  

Bar dzo waż nym ele men tem przy pla no wa niu za da nia
in we sty cyj no – re mon to we go jest okre śle nie je go źró deł
fi nan so wa nia. Przy po mi na my, iż za da nia in we sty cyj ne 
i re mon to we ROD re ali zo wa ne są przy udzia le:

• środ ków wła snych ro dzin ne go ogro du dział ko we go
zgro ma dzo nych na Fun du szu Roz wo ju ROD,

• środ ków po cho dzą cych z par ty cy pa cji fi nan so wej
człon ków ROD w kosz tach za da nia,

• pra cy człon ków ROD na rzecz za da nia,
• do ta cji i po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal nych,

da ro wizn, a tak że do ta cji z or ga nów wyż szych PZD (tj.
okrę go wych za rzą dów PZD oraz Kra jo wej Ra dy PZD).

Aby uzy skać do ta cję z KR PZD, za rząd ROD wi nien
wy peł nić od po wied ni wnio sek i zło żyć go do okrę go we -
go za rzą du PZD, ce lem za opi nio wa nia. W przy pad ku po -
zy tyw nej opi nii, jest on prze sy ła ny do Kra jo wej Ra dy
PZD. Spo sób uzy ska nia do ta cji z Kra jo wej Ra dy PZD zo -

stał opi sa ny w uchwa le  nr 15/2006 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 9 lu te go 2006 r. w spra wie kry te riów
udzie la nia do ta cji i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty -
cyj nych i re mon to wych ob ję tych Otwar tym i Dłu go fa lo -
wym Pro gra mem Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD (Zbiór
Prze pi sów Związ ko wych, stan na dzień 1 stycz nia 2011 r.
str. 151).

Ist nie je rów nież moż li wość uzy ska nia do ta cji z okrę go -
we go za rzą du PZD. Sto sow nie do uchwa ły nr 33/2007
Pre zy dium KR PZD z dnia 21 mar ca 2007 r. w spra wie
za sad go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju ROD (Zbiór
Prze pi sów Związ ko wych, stan na dzień 1 stycz nia 2011 r.
str. 138) wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD zo sta ły zo bo -
wią za ne do przy ję cia w dro dze uchwał wła snych kry te -
riów udzie la nia do ta cji, któ re sta no wić bę dą pod sta wę do
roz pa try wa nia wnio sków za rzą dów ROD i przy zna wa nia
środ ków fi nan so wych na za da nia in we sty cyj no – re mon -
to we w ROD.

Za rzą dy ROD mo gą tak że sko rzy stać z moż li wo ści uzy -
ska nia ni sko opro cen to wa nych po ży czek (w 2012 – 3% 
w ska li ro ku)  z Fun du szu Sa mo po mo co we go, któ ry za -
rzą dza ny jest przez Kra jo wą Ra dę PZD. 

Przy po mi na my, iż es te ty ka ca łe go ogro du, zwłasz cza in -
fra struk tu ry ze wnętrz nej (bra my, ta bli ce, ogro dze nia, oto -
cze nie ogro du) jest wi zy tów ką ogro du i Związ ku,
świad czy o go spo dar no ści, sza cun ku dla wła sne go mia sta
i jest naj lep szą me to dą obro ny przed li kwi da cją. Dla te go
też za chę ca my do po dej mo wa nia za dań in we sty cyj no –
re mon to wych w ROD.

AR

Zna cze nie miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go 
dla bez pie czeń stwa praw ne go ROD

Istot nym ele men tem bez pie czeń stwa praw ne go ogro dów
dział ko wych jest ich obec ność w stu diach uwa run ko wań i
kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz miej sco -
wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. 

Dla te go też, za chę ca my za rzą dy ROD do bie żą ce go mo -
ni to ro wa nia ak tu al nej sy tu acji ogro dów w stu dium i miej -
sco wych pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, gdyż
czę sto do cho dzi do sy tu acji, w któ rej uchwa la jąc no wy
plan, bądź do ko nu jąc je go zmia ny, gmi ny pró bu ją po zbyć
się ogro dów z atrak cyj nych te re nów, wpi su jąc w ich miej -
sce in ne funk cje pu blicz ne i ko mer cyj ne. W ce lu ogra ni -
cze nia ta kich prak tyk, nie zmier nie istot ne jest po dej-
mo wa nie dzia łań, któ re szcze gó ło wo zo sta ły okre ślo ne 
w uchwa le nr 102/2007 Pre zy dium KR PZD z dnia 
4 czerw ca 2007 r. w spra wie stu dium i pla nów za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny (Zbiór
Prze pi sów Związ ko wych na dzień 1.01.2011 r. str. 181).

Do naj waż niej szych za dań na le ży ba da nie za pi sów 
w mpzp, spraw dza nie ko mu ni ka tów na stro nach in ter -
ne to wych gmin, ogło szeń w pra sie i ob wiesz czeń w
miej scach pu blicz nych, do ty czą cych wy ło że nia pla nu
do pu blicz ne go wglą du.

Za rząd ROD wi nien pod jąć na tych mia sto we dzia ła nia
w przy pad ku, gdy:

− gmi na lub in na jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial ne go
pla nu je prze zna czyć grun ty ROD na in ne ce le niż ogro dy
dział ko we,

− za pro po no wa ne w pro jek tach stu dium lub pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny roz wią za nia spo -
wo du ją unie moż li wie nie lub utrud nie nie ko rzy sta nia 
z ogro du lub je go czę ści,

− roz wią za nia w sto sun ku do ROD i ich oto cze nia nie
uwzględ nia ją po trzeb ochro ny śro do wi ska i ure gu lo wań
praw nych w tym za kre sie. 
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Przy po mi na my, iż tyl ko ak tyw ność za rzą dów ROD i
dział kow ców, któ rzy mo gą po wia do mić w od po wied nim
cza sie okrę go wy za rząd o to czą cym się po stę po wa niu ale

i sa mi ma ją wpływ na de cy zje i usta le nia po dej mo wa ne
przez gmi ny, mo że przy czy nić się do wła ści wej obro ny
ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

AR

Ujaw nia nie praw i spraw dza nie za pi sów w księ gach wie czy stych

Jed nym z prio ry te to wych za dań dla wszyst kich struk tur
Związ ku jest re gu la cja sta nu praw ne go grun tów zaj mo -
wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we. Od lat w
Związ ku funk cjo nu je sze reg we wnętrz nych ak tów praw -
nych trak tu ją cych po wyż szą pro ble ma ty kę i za da nia wy -
ni ka ją ce z niej dla or ga nów PZD. Istot nym za gad nie niem
w tej ma te rii jest ujaw nia nie praw PZD w księ gach wie -
czy stych i spraw dza nie w nich za war tych  za pi sów. Po -
wyż sze za da nia i pro ce du ra szcze gó ło wo zo sta ły
okre ślo ne w uchwa le Pre zy dium KR PZD nr 103/2007 z
dnia 4.06.2007 r. w spra wie prze glą du do ku men ta cji do -
ty czą cej grun tów ROD i ujaw nia nia w księ gach wie czy -
stych praw przy słu gu ją cych PZD do tych grun tów
(Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD nr 6/2007).

Po wyż szym do ku men tem, Okrę go we Za rzą dy PZD zo -
sta ły zo bo wią za ne do kon ty nu owa nia za dań w za kre sie
ana li zy do ku men ta cji for mal no -praw nej ROD (de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych, ak tów no ta rial nych, pro to ko łów zdaw -
czo -od bior czych, wy pi sów z ewi den cji grun tów oraz
od pi sów z ksiąg wie czy stych), a tak że do spraw dza nia za -
pi sów w księ gach wie czy stych oraz ujaw nia nia w nich
praw przy słu gu ją cych PZD do grun tów ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

Spraw dza nie za pi sów w księ gach wie czy stych mo że
być do ko ny wa ne po przez spraw dze nie od pi su księ gi wie -
czy stej al bo po przez prze glą da nie księ gi wie czy stej i akt
w są dzie re jo no wym (w wy dzia le ksiąg wie czy stych),
wła ści wym ze wzglę du na miej sce po ło że nia grun tu ROD.
Po nad to prze glą du ksiąg wie czy stych pro wa dzo nych
przez są dy w for mie elek tro nicz nej moż na do ko nać w In -
for ma tycz nej Ba zie Da nych KW na stro nie Mi ni ster stwa
Spra wie dli wo ści, na stro nie in ter ne to wej ckw.ms.gov.pl.
Oczy wi ście aby z te go sko rzy stać na le ży znać nu mer księ -
gi wie czy stej. W tym wy pad ku moż na rów nież do ko nać
wy dru ku, któ ry jed nak nie bę dzie miał zna mion do ku men -
tu urzę do we go, gdyż nie bę dzie opa trzo ny sto sow ny mi
pie czę cia mi i pod pi sa mi.

Ba da nia ksiąg wie czy stych i do ku men tów sta no wią cych
pod sta wę wpi su po wi nien do ko ny wać Za rząd ROD, in -
for mu jąc o usta le niach Okrę go wy Za rząd PZD, zo bo wią -
za ny do ana li zy i wy pra co wa nia kie run ków dzia łań
od no śnie da nej spra wy. 

Od pis z księ gi wie czy stej moż na uzy skać na pod sta wie

zło żo ne go wnio sku. Wnio sek po wi nien być zło żo ny przez
Za rząd ROD na od po wied nim for mu la rzu w przy pad ku
są dów, któ re w peł ni prze pro wa dzi ły in for ma ty za cję ksiąg
wie czy stych i zo sta ły przy pi sa ne do Cen tral nej Ba zy Da -
nych Ksiąg Wie czy stych. W przy pad ku po zo sta łych są -
dów wnio sek na le ży zło żyć wg wzo ru okre ślo ne go przez
da ny sąd. Za wy da nie od pi su z księ gi wie czy stej po bie ra -
na jest opła ta: za od pis zwy kły – 30 zł, za peł ny – 60 zł.
Wnio sek o od pis z księ gi wie czy stej mo że zło żyć każ dy,
nie wy ka zu jąc przy tym ani in te re su praw ne go ani ty tu łu
do nie ru cho mo ści. 

In nym spo so bem spraw dza nia za pi sów jest prze glą da nie
ksiąg wie czy stych i akt w bu dyn ku są du. Jest ono bez płat -
ne. Księ ga wie czy sta udo stęp nia na jest na pod sta wie
wnio sku o wgląd do księ gi wie czy stej. Ak ta wie czy ste
pro wa dzi się dla każ dej księ gi wie czy stej. W ak tach znaj -
du ją się do ku men ty i pi sma do ty czą ce nie ru cho mo ści.
Księ gi wie czy ste mo że prze glą dać każ dy, jed nak w obec -
no ści pra cow ni ka są du. Na to miast ak ta księ gi wie czy stej
mo że prze glą dać wy łącz nie oso ba po sia da ją ca w tym in -
te res praw ny (np. wła ści ciel, użyt kow nik wie czy sty) bądź
no ta riusz. 

Księ ga wie czy sta skła da się z czte rech dzia łów. Pierw -
szy obej mu je ozna cze nie nie ru cho mo ści oraz wpi sy praw
zwią za nych z jej wła sno ścią, dru gi obej mu je wpi sy do ty -
czą ce wła sno ści i użyt ko wa nia wie czy ste go, trze ci prze -
zna czo ny jest na wpi sy do ty czą ce ogra ni czo nych praw
rze czo wych (w tym użyt ko wa nia), a czwar ty prze zna czo -
ny jest na wpi sy do ty czą ce hi po tek.

W przy pad ku, gdy by oka za ło się, że pra wo użyt ko wa nia
bądź użyt ko wa nia wie czy ste go PZD nie zo sta ło ujaw nio -
ne w księ dze wie czy stej, na le ży do ko nać wpi su do księ gi
wie czy stej. Wpi su po wi nien do ko nać Okrę go wy Za rząd
PZD we wła snym za kre sie bądź we współ pra cy z Za rzą -
da mi ROD, na pod sta wie po sia da nych do ku men tów.

Wpi su do ksiąg wie czy stych na le ży rów nież do ko nać w
sy tu acji:

• gdy z księ gi wie czy stej wy ni ka, że na te re nie ROD
bez praw nie uwłasz czył się spry wa ty zo wa ny za kład pra cy
lub in ny pod miot. Na le ży wów czas zgło sić do księ gi wie -
czy stej rosz cze nie PZD.

• gdy ogród nie po sia da do ku men ta cji for mal no -praw nej
do ty czą cej po wsta nia, a z księ gi wie czy stej wy ni ka, że do
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te re nu ROD ma ty tuł praw ny oso ba fi zycz na bądź oso ba
praw na. Na le ży wów czas zło żyć wnio sek o wpi sa nie
wzmian ki do księ gi wie czy stej, że na tym te re nie urzą dzo -
ny jest ROD.

• gdy zmia nie ule gły da ne w ewi den cji grun tów (tj. nie -
ru cho mość ule gła po dzia ło wi i zmie ni ła się nu me ra cja
geo de zyj na oraz po wierzch nie po szcze gól nych dzia łek) i
nie ma ją one od zwier cie dle nia w księ dze wie czy stej. Na -
le ży wów czas zło żyć wnio sek o spro sto wa nie da nych.

• gdy rosz cze nie oso by trze ciej do grun tu PZD zo sta ło
wpi sa ne do księ gi wie czy stej, a na stęp nie pra wo moc nym
orze cze niem są du od da lo ne. Na le ży wów czas zło żyć
wnio sek o wy kre śle nie te go rosz cze nia. 

For mu larz wnio sku o do ko na nie wpi su do księ gi wie -
czy stej, jak i wnio sku o za ło że nie księ gi wie czy stej dla
nie ru cho mo ści do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej mi -
ni ster stwa spra wie dli wo ści (www.ms.gov.pl). Do wnio -
sku ko niecz ne jest do łą cze nie od po wied nich do ku men tów.
W przy pad ku użyt ko wa nia wie czy ste go na le ży do łą czyć
umo wę o prze ka za niu pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na
rzecz PZD (za war tą w for mie ak tu no ta rial ne go), na to -
miast przy użyt ko wa niu zwy kłym – umo wę lub oświad -
cze nie wła ści cie la nie ru cho mo ści o usta no wie niu te go
pra wa (rów nież w for mie ak tu no ta rial ne go). W związ ku
z tym, że w prze szło ści pra wo użyt ko wa nia by ło prze ka -
zy wa ne na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nych, są dy
rów nież do ko nu ją wpi sów na pod sta wie te go ro dza ju do -
ku men tów, z tym, że mu szą być one zło żo ne w ory gi na le
(al bo ko pii po świad czo nej za zgod ność z ory gi na łem
przez no ta riu sza) i  opa trzo ne klau zu lą osta tecz no ści
(upra wo moc nie nia się). 

W przy pad ku, gdy po sia da my tyl ko ko pię de cy zji al bo

zna my jej nu mer i or gan, któ ry ją wy dał mo że my ubie gać się
o wy da nie za świad cze nia po twier dza ją ce go fakt wy da nia
de cy zji. Jed nak że na le ży mieć na uwa dze, że w sy tu acji, gdy
brak jest moż li wo ści od na le zie nia w ma te ria le zgro ma dzo -
nym przez or gan ory gi na łów do ku men tów, or gan mo że od -
mó wić wy da nia za świad cze nia o je go ist nie niu.

W przy pad ku ujaw nia nia w księ gach wie czy stych nie -
od płat ne go pra wa użyt ko wa nia lub użyt ko wa nia wie czy -
ste go PZD usta no wio ne go na grun tach, bę dą cych
wła sno ścią Skar bu Pań stwa lub jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go oraz prze zna czo nych z miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ogro dy dział ko we,
Zwią zek jest zwol nio ny z opłat wie czy sto księ go wych,
zgod nie art. 11 usta wy o ROD.

Po za tym, że pra wa wpi sa ne w księ dze wie czy stej ko -
rzy sta ją z rę koj mi wia ry pu blicz nej oraz z pierw szeń stwa
przed pra wa mi nie ujaw nio ny mi w księ dze wie czy stej to
pra wa PZD ujaw nio ne w księ dze wie czy stej sta no wią naj -
lep szą gwa ran cję w za kre sie za pew nie nia dal sze go ist nie -
nia ogro dów oraz sku tecz nej obro ny praw Związ ku i
dział kow ców w sy tu acjach ich za gro że nia. Dla te go tak
waż ne jest, aby Za rzą dy ROD i Okrę go we Za rzą dy PZD
ak tyw nie uczest ni czy ły w po stę po wa niach wie czy sto księ -
go wych, spraw dza ły ak tu al ny stan ksiąg wie czy stych i w
ra zie po trze by wy stę po wa ły z in ter wen cją o ujaw nie nie w
księ gach wie czy stych praw przy słu gu ją cych PZD. Na le -
ży rów nież pa mię tać, że w przy pad ku, gdy by dział ko wiec
wy stą pił do Związ ku z wnio skiem o usta no wie nie na je go
rzecz pra wa użyt ko wa nia dział ki w try bie art. 14 ust.2
usta wy o ROD, bę dzie to moż li we je dy nie po uprzed nim
ujaw nie niu PZD w księ dze wie czy stej ja ko użyt kow ni ka
wie czy ste go grun tu (lub wła ści cie la). 

MK

Za sa dy udzie la nia po ży czek dla ROD z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD

Z po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD, mo gą
ko rzy stać ROD re ali zu ją ce za da nia w za kre sie:

• bu do wy i mo der ni za cji  in fra struk tu ry w ROD,
• wy ko ny wa nia re mon tów in fra struk tu ry ogro do wej,
• usu nię cia znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po wsta -

łych w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń lo so wych.
Przy zna wa nie po ży czek dla ROD od by wa się na za sa -

dach okre ślo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD nr 80/03 z dnia 2 lip ca 2003 r. (opu bli ko wa na w zbio -
rze prze pi sów związ ko wych na dzień 1.01.2011r – str.
141). Przy po mnie nia wy ma ga fakt, iż de cy zje upo waż -
nia ją cą Za rząd ROD do za cią gnię cia po życz ki z Fun -
du szu Sa mo po mo co we go po dej mu je wal ne ze bra nie

ROD w for mie uchwa ły wraz z uza sad nie niem. Uchwa -
ła mu si okre ślać kwo tę po życz ki, źró dła jej spła ty, a tak -
że pro po zy cję okre su cza su na ja ki ma być za cią gnię ta.
Wal ne ze bra nie człon ków ROD na mo cy tej uchwa ły
okre śla opła tę na spła tę po życz ki, przy pa da ją cą rocz nie
od dział kow ca, płat ną przez okres spła ty po życz ki. Po -
wyż sza opła ta sta no wi par ty cy pa cję fi nan so wą człon ków
ogro du w kosz tach in we sty cji. Uchwa ła ta jed no cze śnie
zo bo wią zu je Za rząd ROD do spła ty za cią gnię tej po życz -
ki w ter mi nach i ra tach usta lo nych w uchwa le Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie udzie le nia po życz ki oraz
upo waż nia za rząd ROD do zło że nia oświad cze nia, umoż -
li wia ją ce go okrę go we mu za rzą do wi po bra nie nie spła co nej
kwo ty po życz ki z ra chun ku ban ko we go ogro du, w ra zie
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za le ga nia ze spła tą co naj mniej dwóch ko lej nych rat po -
życz ki. Mak sy mal ny czas spła ty po życz ki wy no si 5 lat.
Za tem bar dzo waż nym jest, aby uchwa ła wal ne go ze bra -
nia ROD w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD, któ ra jest pod sta wo wym
do ku men tem przy ubie ga niu się o po życz kę, zo sta ła spo -
rzą dzo na pra wi dło wo i sta ran nie oraz za wie ra ła wszyst -
kie istot ne ele men ty. 

Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po -
mo co we go PZD, za rząd ROD skła da do Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD za po śred nic twem wła ści we go
Okrę go we go Za rzą du PZD, któ ry opi niu je wnio sek. Or -
gan ten spra wu je rów nież nad zór nad pra wi dło wym i
zgod nym z prze zna cze niem wy dat ko wa niem środ ków z
po życz ki, a na stęp nie nad jej spła tą. Jed no cze śnie OZ jest
po rę czy cie lem za cią gnię tej przez ROD po życz ki z Fun -
du szu Sa mo po mo co we go PZD. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski pra -
wi dło wo spo rzą dzo ne, bo wiem cho dzi o wspar cie za dań w
ogro dach, któ re w spo sób ra cjo nal ny wy ko rzy sta ją otrzy -
ma ne środ ki i dzię ki te mu po wsta nie no wa in fra struk tu ra

słu żą ca dział kow com. Jed no cze śnie ogro dy, któ rym
udzie lo no po ży czek mu szą da wać gwa ran cje spła ty rat,
po nie waż środ ki przez nie zwró co ne prze zna czo ne zo sta -
ną na po życz ki dla ko lej nych ROD. Na rok 2012 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD uchwa łą nr 213/2010 z dnia
18.11.2010 r 2011 usta li ło opro cen to wa nie po ży czek z
Fun du szu Sa mo po mo co we go na 3 % rocz nie. Za tem po -
zo sta ło ono na tym sa mym po zio mie, co w la tach 2009-
2011. 

Za rzą dy ROD nie kie dy wy stę pu ją z wnio skiem o prze -
ło że nie ter mi nu spła ty po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go. W ta kim przy pad ku Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD po za cią gnię ciu opi nii Pre zy dium wła ści we go okrę -
go we go za rzą du, je dy nie w uza sad nio nych sy tu acjach wy -
ra ża na po wyż sze zgo dę. Prze su nię cie ter mi nu spłat nie
zwal nia od na li cza nia od se tek od nie spła co nej kwo ty po -
życz ki. Od set ki na li cza ne są zgod nie z uchwa ła mi Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD, któ re okre śla ją ich wy so kość
na każ dy rok ka len da rzo wy. Opro cen to wa nie uwzględ nia
tyl ko prze wi dy wa ną in fla cję, aby re al na war tość środ ków
zgro ma dzo nych na tym Fun du szu nie ma la ła.

MK.

Re ali za cja in we sty cji i re mon tów w ROD

Przy po mi na my, że w dniu 21 czerw ca 2011 r., Kra jo wa
Ra da PZD pod ję ła uchwa łę nr 4/XXI/2011 w spra wie in -
we sty cji i re mon tów w ROD  (opu bli ko wa na w Biu le ty nie
In for ma cyj nym nr 5/2011), któ ra za stą pi ła uchwa łę nr
69/99 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 28.10.1999
r. w spra wie in we sty cji i re mon tów w POD.

No wa uchwa ła okre śla za sa dy re ali za cji in we sty cji i re -
mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a w szcze -
gól no ści wska zu je, kto jest in we sto rem za da nia, kto
wy ra ża zgo dę i spra wu je nad zór nad je go re ali za cją, w ja -
ki spo sób na le ży za pla no wać, przy go to wać, prze pro wa -
dzić, sfi nan so wać, a na stęp nie roz li czyć za da nie
in we sty cyj ne lub re mon to we. Z uwa gi na pro ble my prak -
tycz ne, zwią za ne z re ali za cją in we sty cji i re mon tów w
ROD w opar ciu o do tych cza so we za sa dy, wpro wa dzo no
rów nież zmia ny, ma ją ce na ce lu uła twie nie i przy śpie sze -
nie re ali za cji za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ogro -
dach dział ko wych. 

Pro po zy cje zmian są wy ni kiem kon sul ta cji z okrę go wy -
mi za rzą da mi PZD.

W kon se kwen cji, wpro wa dzo no ta kie zmia ny jak:
1. zmo dy fi ko wa no for mę uchwa ły. Zre zy gno wa no, z te -

go, aby za sa dy re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD
by ły ure gu lo wa ne w in struk cji, sta no wią cej za łącz nik do

uchwa ły. Obec na uchwa ła zo sta ła po dzie lo na na ta kie jed -
nost ki re dak cyj ne jak: roz dzia ły i pa ra gra fy. Za łącz ni ka mi
do uchwa ły są: wzór wnio sku za rzą du ROD na wal ne ze -
bra nie w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go oraz wzór uchwa ły wal ne go ze bra nia
człon ków ROD w tej spra wie.

2. wpro wa dzo no słow ni czek, od no szą cy się do pod sta -
wo wych po jęć z za kre su in we sty cji i re mon tów, ta kich jak
m.in. za da nie in we sty cyj ne, za da nie re mon to we, in we stor,
sys tem re ali za cji za da nia (sys tem go spo dar czy, zle co ny 
i mie sza ny) oraz zde fi nio wa no wła ści wy urząd w za kre sie
wy da wa nia de cy zji o wa run kach za bu do wy czy też po -
zwo leń na bu do wę. 

3. unor mo wa no za sa dy re ali za cji in we sty cji i re mon tów
w za kre sie za go spo da ro wy wa nia wol nych te re nów. 

4. zmie nio no za sa dę, że za rząd ROD ma obo wią zek zło -
że nia do OZ PZD wnio sku o wy ra że nie zgo dy na re ali za -
cję za da nia wraz z uchwa łą wal ne go ze bra nia w tej
spra wie oraz in ny mi do ku men ta mi - w ter mi nie do dnia
30 czerw ca każ de go ro ku. Zgod nie bo wiem z obec nie
obo wią zu ją cym Re gu la mi nem ROD, za rząd ROD ma 14
dni od od by cia się wal ne go ze bra nia człon ków ROD na
zło że nie ko pii uchwał, w tym uchwa ły w spra wie in we sty -
cji i re mon tów w ROD. Do ku men ty w spra wie za da nia
mu szą więc zo stać prze ka za ne w cią gu 14 dni od od by cia
się WZ. Na to miast, pre zy dium OZ PZD przyj mu je plan
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in we sty cji i re mon tów w ter mi nie do dnia 30 czerw ca, z
moż li wo ścią je go póź niej szej ak tu ali za cji. 

5. uzu peł nio no źró dła fi nan so wa nia za da nia o do ta cję
od or ga nów wyż szych PZD czy li OZ PZD i KR PZD. 

6. do pre cy zo wa no, że war tość za dań, dla któ rych wy -
ma ga ny jest okre ślo ny tryb wy bo ru wy ko naw cy bę dzie
od no si ła się do war to ści brut to. 

7. wpro wa dzo no moż li wość wy bo ru wy ko naw cy w z
try bie za mó wie nia z wol nej rę ki (przy za da niach o war to -
ści do 5 000 zł brut to).

8. pod wyż szo no próg kwo to wy z 30 000 zł na 50 000 zł
(brut to) dla wy bo ru wy ko naw cy w dro dze prze tar gu. Jed -
no cze śnie zmie nio no próg kwo to wy dla wy bo ry wy ko -
naw cy w dro dze w kon kur su ofert,  mo że on być
sto so wa ny przy za da niach o war to ści po ni żej 50 000 zł
brut to ( a nie 30 000 zł brut to). 

9. do pre cy zo wa no, gdzie po win no być wy wie szo ne
ogło sze nie:

 o kon kur sie ofert ( ob li ga to ryj nie na ta bli cy ogło szeń
na te re nie ROD, fa kul ta tyw nie - na stro nie in ter ne to wej
ROD i w sie dzi bie wła ści we go OZ PZD),

o prze tar gu ( ob li ga to ryj nie na ta bli cy ogło szeń na te re -
nie ROD, fa kul ta tyw nie - na stro nie in ter ne to wej ROD i w
sie dzi bie wła ści we go OZ PZD, za miesz czo ne w pra sie lo -
kal nej)

10. przy po mnia no o obo wiąz ku pro wa dze nia książ ki
obiek tu bu dow la ne go,

Zgod nie z po sta no wie nia mi przej ścio wy mi i koń co wy -
mi no wej uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie in we -
sty cji i re mon tów w ROD, przed mio to wa uchwa ła we szła
w ży cie z dniem 1 sierp nia 2011 r.

Z tym dniem, utra ci ła moc do tych cza so wa uchwa ła w
spra wie in we sty cji i re mon tów w POD. Jed nak że na le ży
mieć na uwa dze, że do za dań in we sty cyj no -re mon to wych
w ROD, przy ję tych do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę -
go we go za rzą du PZD, uchwa łą wła ści we go miej sco wo
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD - przed dniem wej -
ścia w ży cie no wej uchwa ły, za sto so wa nie ma ją prze pi sy
uchwa ły nr 69/99 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
28.10.1999 r. w spra wie in we sty cji i re mon tów w pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych.

MK

Kra jo wa Ra da PZD in for mu je, że po cząw szy od 1 stycz -
nia 2012r. we szło w ży cie wie le prze pi sów. Po ni żej prze -
ka zu je my zmia ny, któ re mo gą być przy dat ne  dla
pra wi dło we go funk cjo no wa nia biur w jed nost kach or ga -
ni za cyj nych Związ ku. 

Ko deks pra cy
Usta wa z 26 czerw ca 1974r.- Ko deks pra cy ( Dz. U. 

z 1996 r. Nr 21, poz.94, ost. zm. Dz. U. z 2011 r.  Nr 232,
poz. 1378). Po zmia nie prze pi sów od 1 stycz nia 2012 pra -
co daw cy bę dą mo gli udzie lać pra cow ni kom za le głe go
urlo pu wy po czyn ko we go naj póź niej do 30 wrze śnia na -
stęp ne go ro ku, a nie jak do tych czas do koń ca mar ca na -
stęp ne go ro ku. No we prze pi sy do ty czą ce udzie la nia
urlo pu za le głe go ma ją za sto so wa nie do urlo pów za le głych
za 2011 r. Po twier dzi ła to Pań stwo wa In spek cja Pra cy oraz
Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. 

Współ czyn nik urlo po wy na 2012 r. Współ czyn nik
urlo po wy jest usta la ny na da ny rok ka len da rzo wy i wy ra -
ża śred nio mie sięcz ną licz bę dni ro bo czych w da nym ro ku.
War tość ta słu ży do ob li cza nia ekwi wa len tu pie-
nięż ne go za je den dzień nie wy ko rzy sta ne go urlo pu wy -

po czyn ko we go. W 2012 r. w przy pad ku pra cow ni ków pra -
cu ją cych od po nie dział ku do piąt ku wy nie sie on 21. Usta -
la się go odej mu jąc od licz by dni w da nym ro ku
ka len da rzo wym łącz ną licz bę przy pa da ją cych w tym ro ku
nie dziel, świąt oraz dni wol nych od pra cy (366 dni – 53
nie dzie le + 9 dni świą tecz nych + 52 wol ne so bo ty) = 366-
114=252 : 12= 21.Współ czyn nik ekwi wa len tu dla pra -
cow ni ka za trud nio ne go w nie peł nym wy mia rze cza su
pra cy przy pię cio dnio wym ty go dniu pra cy wy no si od po -
wied nio:

– na ¾ eta tu – 15,75, na ½ eta tu -10,5, na 1/3 eta tu 
– 7,00, na ¼ eta tu – 5,25. Mó wiąc o ekwi wa len cie za nie -
wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy na le ży pa mię tać, że
ekwi wa lent ten przy słu gu je pra cow ni ko wi wy łącz nie w
ra zie roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy (art.171
§ 1 Ko dek su pra cy). 

Ekwi wa lent za nie wy ko rzy sta ny urlop wy po czyn ko wy
po wi nien być wy pła co ny pra cow ni ko wi w dniu roz wią -
za nia z nim sto sun ku pra cy. 

Zmia nie uległ rów nież Art. 182¹ K.p. do ty czą cy do dat -
ko we go urlo pu ma cie rzyń skie go. Od 1 stycz nia br. pra -
cow ni ca ma pra wo do do dat ko we go urlo pu ma cie-

VI. PORADY PRAWNE

1. Zmiany przepisów od 2012 r.
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rzyń skie go w wy mia rze do 4 ty go dni ( do 31.12.2011 r.
– do 2 ty go dni) w przy pad ku uro dze nia jed ne go dziec ka.
Na to miast je że li pod czas po ro du pra cow ni ca uro dzi dwo -
je lub wię cej dzie ci do dat ko wy urlop ma cie rzyń ski wy no -
si do 6 ty go dni. Zmie nio ny zo stał też wy miar urlo pu
oj cow skie go. Od 1.01.2012r. urlop oj cow ski osią gnął swój
do ce lo wy wy miar – 2 ty go dnie. Po nad to zwięk szył się
wy miar do dat ko we go urlo pu na wa run kach urlo pu ma cie -
rzyń skie go z ty tu łu przy spo so bie nia dziec ka.

Mi ni mal ne wy na gro dze nie 
Od dnia 1 stycz nia 2012 r. wy na gro dze nie brut to pra -

cow ni ka za trud nio ne go na pod sta wie umo wy o pra cę w
peł nym wy mia rze cza su pra cy nie mo że być niż sze ani -
że li 1500 zł.  

No wa wy so kość te go wy na gro dze nia zo sta ła okre ślo na
w Roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni strów z 13 wrze śnia 2011 r.
w spra wie wy so ko ści mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra -
cę w 2012 r. ( Dz. U. Nr 192, poz. 1141). W związ ku 
z tym   na le ży pa mię tać o prze li cze niu skład ni ków wy na -
gro dze nia pra cow ni ków na li cza nych od wy na gro dze nia
mi ni mal ne go.

Usta wa o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz
za trud nia niu osób nie peł no spraw nych

Usta wa z dnia 27 sierp nia 1997r.o re ha bi li ta cji za wo do -
wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw -
nych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127,poz. 721 ost. zm. Dz. U. 
z 2011r. Nr 226, poz. 1475) Do koń ca 2011r.z przy wi le ju
skró co nej nor my cza su do 7 go dzin na do bę i 36 go dzin ty -
go dnio wo ko rzy sta li pra cow ni cy nie peł no spraw ni w stop -
niu znacz nym lub umiar ko wa nym. Od 1 stycz nia 2012 r.
skró co na nor ma cza su pra cy bę dzie obo wią zy wać wy łącz -
nie te go pra cow ni ka, któ ry jest nie peł no spraw ny w stop -
niu znacz nym lub umiar ko wa nym i do dat ko wo prze dło ży
za świad cze nie le kar skie. Koszt ba da nia bę dzie mu siał po -
kryć pra co daw ca. Skró co ne nor my cza su pra cy sto su je się
od dnia przed sta wie nia pra co daw cy za świad cze nia le kar -
skie go o ce lo wo ści sto so wa nia skró co nej nor my cza su
pra cy.

Usta wa o Pań stwo wej In spek cji Pra cy
Usta wa z 13 kwiet nia 2007 r. o Pań stwo wej In spek cji

Pra cy ( Dz. U. Nr 89, poz. 589, ost. zm. Dz. U. z 2011 r. 
Nr 171, poz. 1016).W wy ni ku zmia ny roz sze rzo no upraw -
nie nia PIP do ty czą ce bez płat ne go ko rzy sta nia z da nych
za miesz czo nych w re je strze bez ro bot nych, Kra jo wym Re -
je strze Są do wym i Kra jo wym Re je strze Kar nym. Roz sze -
rzo no krąg osób upraw nio nych do prze pro wa dza nia
kon tro li PIP, do pre cy zo wa no wa run ki prze pro wa dza nia
kon tro li przez in spek to rów PIP. Po nad to no we li za cja usta -
wy o PIP po zwa la in spek to ro wi PIP na wy da wa nie „po le -
ce nia ust ne go”. Ta kie po le ce nie bę dzie moż li we do
za sto so wa nia w ce lu usu nię cia uchy bień ujaw nio nych w
to ku kon tro li, je że li mo gą być one usu nię te pod czas trwa -

nia kon tro li lub nie zwłocz nie po jej za koń cze niu. Do tych -
czas w ta kich przy pad kach in spek tor mógł za sto so wać tyl -
ko pi sem ne wy stą pie nie.

Roz po rzą dze nie w spra wie szcze gól nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej 
z 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie szcze gól nych prze pi sów
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy ( Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz.1650, ost. zm. z 2011 r. Nr 173. poz.1034). Uchy lo no
prze pi sy do ty czą ce wy ma gań bhp w za kre sie pa lar ni w
za kła dzie pra cy. Obec nie pra co daw ca  mo że sto so wać do -
wol ne wy mo gi do ty czą ce pa lar ni w pra cy.

Roz po rzą dze nie w spra wie szcze gó ło wej tre ści świa -
dec twa pra cy oraz spo so bu i try bu je go wy da wa nia 
i pro sto wa nia

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z 15
ma ja 1996r. w spra wie szcze gó ło wej tre ści świa dec twa
pra cy oraz spo so bu i try bu je go wy da wa nia i pro sto wa nia
(Dz. U. Nr 60, poz. 282, ost. zm. z 2011 r. Nr 251, poz.
1509).W wy ni ku no we li za cji po zo sta wio no za sa dę, zgod -
nie z któ rą za okres pra cy wy łącz nie na pod sta wie umo wy
o pra cę na czas nie okre ślo ny pra co daw ca wy da je świa -
dec two pra cy w dniu, w któ rym na stę pu je roz wią za nie lub
wy ga śnię cie sto sun ku pra cy. Zgod nie z no wy mi wy tycz -
ny mi do ty czą cy mi spo so bu wy peł nia nia świa dec twa pra -
cy, pra co daw ca bę dzie wy ka zy wał okre sy po przed nie go
za trud nie nia na pod sta wie umo wy o pra cę na okres prób -
ny, umo wy o pra cę na czas okre ślo ny lub umo wy o pra cę
na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy tyl ko w przy pad ku,
gdy wcze śniej nie wy dał świa dec twa pra cy w związ ku 
z roz wią za niem lub wy ga śnię ciem po przed niej umo wy
lub po przed nich umów.

Usta wa z 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych

Usta wa z 17 grud nia 1998r. o eme ry tu rach i ren tach 
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych ( Dz. U. z 2009 r.
Nr 153, poz. 1227, ost. zm. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203).
W wy ni ku no we li za cji usta wy eme ry tal nej zmie ni ły się
wa run ki, ja kie na le ża ło speł nić, by uzy skać pra wo do ren -
ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy. Jed nym z wa run ków
uzy ska nia ren ty z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy przez oso -
by w wie ku po wy żej 30 lat jest udo ku men to wa nie 5-let -
nie go okre su skład ko we go i nie skład ko we go w okre sie
ostat nie go dzie się cio le cia przed zgło sze niem wnio sku 
o ren tę lub przed dniem po wsta nia nie zdol no ści do pra cy.
Wa run ku te go od 23 wrze śnia 2011 r. nie mu szą speł nić
ubez pie cze ni, któ rzy udo wod ni li okre sy skład ko we wy -
no szą ce co naj mniej 25 lat dla ko biet i 30 lat dla męż czyzn
oraz zo sta li uzna ni za cał ko wi cie nie zdol nych do pra cy.
Po nad to od 1 stycz nia 2012 r.na stą pi ła zmia na w krę gu
osób upraw nio nych do ren ty ro dzin nej. Z moż li wo ści uzy -
ska nia ren ty ro dzin nej nie sko rzy sta ją już dzie ci przy ję te
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na wy cho wa nie i utrzy ma nie w ra mach ro dzi ny za stęp czej
lub ro dzin ne go do mu dziec ka.

Pra cow nik, któ re mu ZUS przy znał eme ry tu rę od 1

stycz nia 2011r. mu si roz wią zać sto su nek pra cy z do tych -
cza so wym pra co daw cą, aby mógł roz po cząć po bie ra nie
eme ry tu ry.

Ja dwi ga Przy gódz ka 

2. Czy za rząd ogro du mo że od mó wić nada nia człon ko stwa i dział ki oso bie, któ ra – bez wie dzy i zgo -
dy za rzą du – sa mo wol nie przy stą pi ła do użyt ko wa nia dział ki po roz li cze niu się z do tych cza so wym użyt -
kow ni kiem?

Pro ce du rę uzy ska nia człon ko stwa Związ ku i pra wa
użyt ko wa nia dział ki na le ży roz po cząć od wy peł nie nia de -
kla ra cji człon kow skiej. Ta ką de kla ra cję skła da się w za -
rzą dzie ogro du, któ ry naj pierw kie ru je kan dy da ta na
szko le nie, a po je go ukoń cze niu – na da je mu człon ko stwo
i przy dzie la dział kę. Do pie ro z tą chwi lą dział ko wiec na -
by wa pra wo użyt ko wa nia dział ki i zo bo wią za ny jest uiścić
wstęp ne opła ty or ga ni za cyj ne (mał żon ko wie i in ne oso by
bli skie dział kow ca ko rzy sta ją z licz nych zwol nień). Mu si
też ewen tu al nie za pła cić po przed nie mu użyt kow ni ko wi
dział ki uzgod nio ną kwo tę za urzą dze nia (al ta na, szklar -
nia itp.) i na sa dze nia (np. drzew ka owo co we) znaj du ją ce
się na dział ce. Ta ka ko niecz ność wy ni ka z te go, że dział ko -
wiec jest wła ści cie lem wszyst kich na sa dzeń, urzą dzeń i
obiek tów znaj du ją cych się na dział ce. Do pie ro po speł nie -
niu po wyż szych obo wiąz ków – jed nak nie wcze śniej - moż -
na przy stą pić do użyt ko wa nia dział ki.

Jak wy ni ka z tre ści py ta nia, roz li cze nie z po przed nim
użyt kow ni kiem dział ki na stą pi ło przed uzy ska niem człon -
ko stwa Związ ku. Ta kie po stę po wa nie jest nie pra wi dło we,
gdyż ku pu ją cy nie mo że mieć pew no ści co do de cy zji za -
rzą du w za kre sie nada nie człon ko stwa i przy dzia le dział -
ki. Dzia ła więc nie ja ko na wła sne ry zy ko. Pa mię tać
bo wiem trze ba, że za rząd ogro du nie ma bez względ ne go
obo wiąz ku przyj mo wa nia w po czet człon ków i przy dzie -
la nia dział ki. W szcze gól nie uza sad nio nych wy pad kach,
za rząd ogro du mo że pod jąć de cy zję od mow ną w tym za -
kre sie. Oce na kon kret nej sy tu acji na le ży do za rzą du ROD.
Nie ozna cza to jed nak cał ko wi tej do wol no ści te go or ga nu
w po dej mo wa niu przed mio to wej de cy zji. Za rząd ogro du
mu si bo wiem wni kli wie roz pa trzyć, czy w da nym przy -
pad ku za cho dzą oko licz no ści prze ma wia ją ce za tym, aby

nie przyj mo wać da nej oso by w po czet człon ków Związ -
ku. Uchwa ła w tym za kre sie po win na za tem sta ran nie
wska zy wać kon kret ne prze słan ki, któ re uza sad nia ły jej
pod ję cie. Mo gą się one przy kła do wo spro wa dzać do ko -
niecz no ści przy zna nia dział ki in nej oso bie ze wzglę du na
przy słu gu ją ce jej pra wo pierw szeń stwa wy ni ka ją ce ze sta -
tu su oso by bli skiej po przed nie go użyt kow ni ka, al bo też z
uwa gi na obo wią zek przy dzia łu ta kiej dział ki na rzecz
oso by, któ ra fi gu ro wa ła na li ście ocze ku ją cych pod czas
„zwol nie nia” dział ki. 

Na le ży za tem stwier dzić, że – przy naj mniej teo re tycz nie
– ist nie je moż li wość od mo wy kan dy da to wi nada nia człon -
ko stwa i przy dzia łu dział ki, jed nak od ta kiej uchwa ły przy -
słu gu je pra wo od wo ła nia się do in stan cji wyż szej, czy li do
wła ści we go okrę go we go za rzą du. Po wyż sze po twier dza
treść § 68 ust. 4 sta tu tu PZD, któ ry stwier dza, że „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”. Z prze pi su te go wy ni ka, że
uchwa ła od ma wia ją ca przy dział dział ki po win na być pod -
ję ta w for mie od ręb ne go do ku men tu. Ta ka uchwa ła po -
win na być rów nież od po wied nio do rę czo na za in te re so -
wa ne mu, aby za pew nić mu sko rzy sta nie z pra wa do zło -
że nia od wo ła nia. 

Trze ba jed nak za zna czyć, że do cza su pod ję cia przez za -
rząd uchwa ły o przy zna niu człon ko stwa i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki nie moż na le gal nie ob jąć dział kę w
po sia da nie, gdyż brak do te go od po wied nie go ty tu łu praw -
ne go. Po twier dza to jed no znacz nie § 72 ust. 3 re gu la mi nu
ROD, któ ry sta no wi, że „Sa mo wol ne ob ję cie dział ki w
użyt ko wa nie mo że sta no wić pod sta wę do od mo wy nada nia
człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki”.

To masz Ter lec ki

3. Pod wyż ka kar za nie le gal ną wy cin kę drzew

20 lip ca 2010 ro ku we szła w ży cie no we li za cja usta wy
z dnia 16 kwiet nia 2004 ro ku o ochro nie przy ro dy (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póź niej szy mi zmia na mi),
zgod nie z któ rą za usu nię cie drze wa lub krze wu ozdob ne -

go, któ re go wiek prze kro czy 10 lat trze ba uzy skać zgo dę
wła ści we go dla po ło że nia ROD wój ta, bur mi strza lub pre -
zy den ta mia sta. Wy móg ten nie obej mu je drzew i krze -
wów owo co wych.



Z ra do ścią in for mu je my, że wy da ny w grud niu ze szłe go
ro ku „Po rad nik Pre ze sa ROD” spo tkał się z bar dzo do brym
przy ję ciem ze stro ny pierw szych czy tel ni ków.  Ja ko pierw -
si w wy daw nic two zo sta li za opa trze ni de le ga ci na IX Kra -
jo wy Zjazd PZD, któ rzy oce ni li go bar dzo wy so ko. Do KR
PZD na dal na pły wa ją po chleb ne opi nie na je go te mat.
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Je że li za cho dzi ko niecz ność wy cię cia na dział ce drze wa
(drzew) lub krze wu (krze wów) ozdob ne go dział ko wiec
mu si sam zło żyć od po wied ni pi sem ny wnio sek do wój ta,
bur mi strza lub pre zy den ta mia sta. Obo wią zek ten spo czy -
wa na dział kow cu, po nie waż to on jest wła ści cie lem
wszyst kich na sa dzeń znaj du ją cych się na dział ce (art. 15
ust. 2 usta wy o ROD). W przy pad ku za mia ru usu nię cia
drze wa (drzew) lub krze wu (krze wów) ozdob nych z te re -
nu ogól ne go ogro du, o wy da nie od po wied nie go po zwo -
le nia wy stę pu je za rząd ROD. 

Za rów no dział kow cy, jak i za rząd ROD są zwol nie ni 
z ko niecz no ści wno sze nia opłat z ty tu łu skła da ne go wnio -
sku o wy ra że nie zgo dy na wy cię cie i wy da nia de cy zji
(art. 16 usta wy o ROD).

Sa mo wol ne usu nię cie drze wa lub krze wu ozdob ne go,
któ re go wiek prze kra cza 10 lat – czy li bez ze zwo le nia
wój ta, bur mi strza lub pre zy den ta mia sta - wią że się z bar -
dzo wy so ki mi ka ra mi fi nan so wy mi. Staw ki kar za usu nię -
te drze wo ob li cza się mno żąc ob wód pnia drze wa na
wy so ko ści 130 cm przez staw kę za 1 cm. Staw ka za cm

ob wo du uza leż nio na jest od ga tun ku drze wa i wy no si od
kil ku dzie się ciu do kil ku set zło tych za 1 cm ob wo du. Je że -
li drze wo roz ga łę zia się po ni żej 130 cm wy so ko ści, do ob -
li cze nia ka ry mie rzy się ob wód każ de go roz ga łę zie nia.
Sa mo wol ne wy cię cie chro nio ne go ga tun ku mo że za tem
kosz to wać kil ka dzie siąt ty się cy zło tych ka ry. 

W przy pad ku krze wów ozdob nych ka rę ob li cza się za 
1 cm2 po wierzch ni zaj mo wa nej przez usu nię ty krzew.
Staw ki za 1 cm są tak że uza leż nio ne od ga tun ku krze wu
ozdob ne go. 

Po ni żej za miesz cza my staw ki kar za wy cin kę drzew 
i krze wów za miesz czo ne w Ob wiesz cze niu Mi ni stra Śro -
do wi ska z dnia 13 paź dzier ni ka 2011 r. w spra wie sta wek
opłat za usu nię cie drzew i krze wów oraz sta wek kar za
znisz cze nie zie le ni na rok 2012 (M.P. z dnia 25 paź dzier -
ni ka 2011 r.).

Staw ki opłat za usu wa nie drzew za je den cen ty metr ob -
wo du pnia mie rzo ne go na wy so ko ści 130 cm wy no szą od -
po wied nio: 

VII. INFORMACJE 

Lp. Wiel kość ob wo du pnia w cm Staw ki opłat za 1 cm w zł

1 do 25 319,40

2 od 26 do 50 485,03

3 od 51 do 100 757,13

4 od 101 do 200 1183,02

5 od 201 do 300 1774,52

6 od 301 do 500 2484,32

7 od 501 do 700 3194,12

8 po wy żej 700 4140,55

Staw ka za usu nię cie jed ne go me tra kwa dra to we go po -
wierzch ni po kry tej krze wa mi w br. wy no si 236,60 zł, a za

znisz cze nie jed ne go me tra kwa dra to we go traw ni ka 54,41
zł, kwiet ni ka 467,29 zł.

M.Z. i Z. R -S

Suk ces „Po rad ni ka Pre ze sa ROD”

Re ak cje te są po twier dze niem dla ca łe go ze spo łu au tor -
skie go, pra cu ją ce go pod kie run kiem pre ze sa PZD Eu ge -
niu sza Kon drac kie go, że uda ło się stwo rzyć pu bli ka cję
kom plet ną, do brze opi su ją cą re alia za rzą dza nia Ogro dem
i roz wie wa ją cą wszel kie wąt pli wo ści, za rów no pre ze sów
ROD, jak i in nych dzia ła czy ogro do wych. 
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Oso by, któ re nie mia ły jesz cze oka zji za po znać się z
„Po rad ni kiem”, in for mu je my, że w osiem na stu roz dzia -
łach omó wio ne zo sta ły naj waż niej sze za gad nie nia zwią za -
ne z dzia łal no ścią za rzą dów w ROD, za czy na jąc od spraw
praw nych, po przez in we sty cje, wal ne ze bra nia, za go spo -
da ro wa nie dzia łek czy spra wy fi nan so we.

Wszyst kich, któ rzy nie po sia da ją jesz cze „Po rad ni ka
Pre ze sa ROD” za chę ca my do je go na by cia, gdyż je ste śmy

pew ni, że bę dzie on dla Pań stwa nie zwy kle po moc nym
na rzę dziem w pra wi dło wym pro wa dze niu dzia łal no ści 
w ROD. 

Wszyst kich za in te re so wa nych na by ciem „Po rad ni ka
pre ze sa ROD” za chę ca my do:

– wy sła nia ma ila na ad res ka dry@pzd.pl
– kon tak tu te le fo nicz ne go lub wy sła nia fak su
Tel. 22 101 34 50; fax 22 101 34 60

MZ.

Już jest ! „Al bum za go spo da ro wa nia dzia łek w ROD”

In for mu je my, że zgod nie z de cy zją  Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD opra co wa ny i wy da ny zo stał „Al bum pro -
jek tów za go spo da ro wa nia  dzia łek w ROD”. Dzię ki pra cy
wie lu spe cja li stów, ar chi tek tów kra jo bra zu sta le współ -
pra cu ją cych z Kra jo wą Ra dą PZD i Wy daw nic twem
„dział ko wiec” po wstał no wo cze sny i bar dzo prak tycz ny
Al bum pod re dak cją Pre ze sa PZD mgr inż. Eu ge niu sza
Kon drac kie go. Ta jak że ocze ki wa na pu bli ka cja z pew no -
ścią bę dzie  sta no wi ła cen ną po moc dla tych wszyst kich,
któ rzy chcą cie ka wie, a przy tym  z gło wą  urzą dzić swo -
ją dział kę  lub po szu ku ją do brych roz wią zań na mo der ni -
za cję dział ki już za go spo da ro wa nej. Al bum za wie ra
łącz nie 53 róż ne pro jek ty dzia łek o po wierzch niach od 300
m2 do 500 m2. W al bu mie za miesz czo ne zo sta ły pro jek -
ty dzia łek po ło żo nych w ogro dach miej skich oraz w ogro -
dach pod miej skich, peł nią ce róż ne funk cje, cha rak-

te ry zu ją ce się róż ny mi sty la mi za go spo da ro wa nia oraz
wy stę pu ją ce na roż nych sie dli skach. Po nad to za mie szo -
nych zo sta ło 17 pro jek tów „dzia łek spe cja li stycz nych”.
Wszyst kie pro jek ty są zgod ne z Re gu la mi nem ROD. Ni -
niej szy al bum do dat ko wo wzbo ga co ny zo stał o ka ta log
ro ślin, głów nie drzew i krze wów ozdob nych, igla ków oraz
by lin za sto so wa nych w ni niej szych pro jek tach.  

Zgod nie z De cy zją Pre zy dium KR PZD z dn. 1 czerw -
ca 2011 r. w spra wie wy da nia ww. Al bu mu, zo sta nie on
prze ka za ny przez KR PZD w naj bliż szym cza sie do
wszyst kich okrę go wych za rzą dów PZD, za rzą dów ROD
oraz in struk to rów SSI w łącz nym na kła dzie 19 800 eg -
zem pla rzy. 

Kosz ty za ku pu i dys try bu cji po kry wa KR PZD, z udzia -
łem okrę go wych za rzą dów PZD. Łącz ny koszt to 220
500,00 zł . 

EB

Li te ra tu ra fa cho wa dla in struk to rów SSI  

In for mu je my, że Pre zy dium KR PZD  pod ję ło de cy zję o
wy po sa że niu  Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej  w książ ki
Wy daw nic twa „dział ko wiec”. Książ ki zo sta ną bez płat nie
prze ka za ne przez Kra jo wą Ra dę PZD do wszyst kich in -
struk to rów SSI za po śred nic twem OZ. W re je strze Kra jo wej
Ra dy PZD Spo łecz na Służ ba In struk tor ska sku pia łącz nie 
5 965 in struk to rów, dla każ de go in struk to ra prze wi dzia ny
zo stał ze staw trzech róż nych ksią żek o te ma ty ce ogrod ni -

czej. Łącz ny na kład wszyst kich ksią żek to 17 895 sztuk.
No wo cze sna wie dza jest pod sta wą i wa run kiem pra wi dło -
we go za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek,
a tak że pro duk cji zdro wej żyw no ści, dla te go też ma te riał
za war ty w po wyż szych książ kach, z pew no ścią po zwo li in -
struk to rom SSI po głę bić tę wie dzę. Kosz ty za ku pu prze ka -
za nej li te ra tu ry po kry wa Kra jo wa Ra da PZD. Łącz ny koszt
to 193 391, 00 zł. 

EB 

Książ ki dla ROD

Pre zy dium KR PZD przy zna ło dwu stu pięć dzie się ciu
ro dzin nym ogro dom dział ko wym, któ re naj le piej prze pro -
wa dzi ły ba da nie „Kim są pol scy dział kow cy”, ze sta wy
ksią żek na łącz ną su mę 113 tys. zł. Wy daw nic twa ma ją

wzbo ga cić wy po sa że nie bi blio tek ogro do wych. 
Książ ki zo sta ną wy sła ne do ogro dów na po cząt ku No -

we go Ro ku.
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Do Kra jo wej Ra dy PZD co raz czę ściej na pły wa ją ma te -
ria ły, w któ rych dział kow cy dzie lą się swo imi spo strze że -
nia mi, ujaw nia ją swo je po glą dy, za bie ra ją głos w istot nych
dla Związ ku kwe stiach. Z pew no ścią wie lu człon ków
PZD rów nież chcia ło by za brać głos w istot nych dla nich
spra wach. Po sta no wi li śmy więc utwo rzyć na na szej stro -
nie in ter ne to wej do dat ko wą za kład kę „Pu bli cy sty ka
związ ko wa”, w któ rej bę dzie my dzie lić się z Pań stwem
tek sta mi, ja kie na pły wa ją do Kra jo wej Ra dy PZD. Za le ży
nam na tym, aby pro ble my Dział kow ców, któ re wspól nie

sta ra my się roz wią zy wać, by ły oma wia ne z róż nych punk -
tów wi dze nia, tak, aby wy pra co wy wa ne roz wią za nia, by -
ły moż li wie naj lep sze. 

Na po czą tek pre zen tu je my tek sty Zdzi sła wa Szkut ni ka
z ROD „Le śny Bar ci nek”, z Okrę gu Po znań skie go.

Na po dob ne tek sty cze ka my pod ad re sem me -
dia@pzd.pl Po nie waż za le ży nam na tym, by dys ku sja
roz wi ja ła się i słu ży ła wszyst kim czy tel ni kom na szej stro -
ny, pro si my o prze sy ła nie prze my śla nych i war to ścio wych
tek stów. 

No wa sek cja „Pu bli cy sty ka związ ko wa” na stro nie www.pzd.pl

Poniżej publikujemy wykaz miejsc, w których zostały
posadzone drzewka  upamiętniające II Kongres PZD,
który odbył się 22 września 2011 w Warszawie.  Drzewko

kongresowe Platan klonolistny /Platanus x hispanica/
„Alphen’s Globe” otrzymały wszystkie okręgowe zarządy
PZD.  

VIII. DRZEWKA KONGRESOWE

Okręg ROD Miasto

OZ Mazowiecki w Warszawie Zacisze - Podlaskie Siedlce
OZ w Szczecinie Górki Ustowskie Szczecin
OZ w Koszalinie Malwa Koszalin
OZ w Gdańsku Leśna Dolina Kwidzyń
OZ w Słupsku Siedziba OZ Słupsk
OZ w Elblągu Traugutta Elbląg
OZ Warmińsko-Maz. w Olsztynie Słonecznik Iława
OZ Podlaski w Białymstoku Relaks Białystok
OZ w Zielonej Góra 100-lecia Krosno Nadodrzańskie
OZ w Gorzowie Wielkp. Siedziba OZ Gorzów Wlkp.
OZ w Poznaniu Marcinowskiego Gniezno
OZ w Kaliszu Niesiołowskiego Pleszewo
OZ w Pile Malwa Piła
OZ w Bydgoszczy Irena Inowrocław
OZ Toruńsko- Włocławski Siedziba OZ Toruń
OZ Łódzki w Łodzi Pienista Łódź
OZ we Wrocławiu Siedziba OZ Wrocław
OZ Sudecki w Szczawnie Zdroju Księcia Bolko Świdnica
OZ w Legnicy Park Miejski Bogatynia
OZ Opolski w Opolu Andrzejewskiego Nysa
OZ w Częstochowie 1000-lecia Częstochowa
OZ Śląski w Katowicach Siedziba OZ Katowice
OZ Małopolski w Krakowie Kopernika Tarnów
OZ Świętokrzyski w Kielcach Malina Kielce
OZ Podkarpacki w Rzeszowie Waltera Rzeszów
OZ w Lublinie Kolejarz Biała Podlaska
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W imie niu wła snym, a tak że ca łej wspól no ty Ro dzin ne -
go Ogro du Dział ko we go „Wi śnio wy” w Mię dzy rze czu
pra gnę zło żyć na Pa na rę ce ser decz ne po dzię ko wa nia za
moż li wość uczest nic twa w II Kon gre sie Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, zor ga ni zo wa nym w dniu 22 wrze śnia
br. w War sza wie.

Wy jazd do sto li cy i udział w Kon gre sie był dla mnie bar -
dzo po ucza ją cym do świad cze niem. W mo ich oczach Kon -
gres uka zał si łę i jed ność na szej or ga ni za cji, któ ra od
dłuż sze go już cza su to czy wal kę o utrzy ma nie do tych cza -

so wych praw dział kow ców oraz o sa mo ist nie nie ru chu
dział ko we go w Pol sce. Szcze gól nie cie szy mnie fakt, że ze
swo imi prze ży cia mi mo głam po dzie lić się nie tyl ko 
z człon ka mi Za rzą du ROD ale przede wszyst kim z dział -
kow ca mi na sze go ogro du.

II Kon gres PZD za pa mię tam na dłu gi czas ja ko ma ni fest
na praw dę licz nej rze szy ro da ków, zgro ma dzo nych 
w obro nie na szych wspól nych praw, wy ni ka ją cych z Kon -
sty tu cji RP i usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Z po wa ża niem

Skarb nik ROD
/-/ Jó ze fa Kry sty na Paw lę ty

IX. LISTY POKONGRESOWE

ROD „Wi śnio wy” w Mię dzy rze czu

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD

PODZIĘKOWANIE

Mię dzy rzecz, 21 li sto pa da 2011 r.

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu

STANOWISKO
Okrę go we go Za rzą du Pol skie go Związ ku Dział kow ców w Po zna niu 

z dnia 19 li sto pa da 2011 r. 
w spra wie zna cze nia II Kon gre su PZD dla przy szło ści pol skie go ogrod nic twa dział ko we go

Okrę go wy Za rząd PZD w Po zna niu uzna je do ko na nia 
II Kon gre su PZD za zna czą cy wkład w roz wój pol skie go
ogrod nic twa dział ko we go. Prze sła nia II Kon gre su pod ję -
te przez 4 ty sią ce przed sta wi cie li więk szo ści pol skich
ogro dów dział ko wych w obec no ści licz nych po li ty ków 
i przed sta wi cie li sa mo rzą du lo kal ne go a tak że przed sta -
wi cie li eu ro pej skie go ogrod nic twa dział ko we go sta no wią
do bit ny głos pol skich dział kow ców w obro nie praw za pi -
sa nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Okrę go wy Za rząd PZD po dzie la tro skę o przy szłość
pol skie go ogrod nic twa dział ko we go za gro żo ne go przez
dzia ła nia I Pre ze sa Są du Naj wyż sze go ja ko zmie rza ją ce
do uni ce stwie nia po nad 110-iet nie go pol skie go ru chu
ogrod nic twa dział ko we go. Ocze ku jąc z nie po ko jem na
wer dykt Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie na szej
usta wy twier dzi my z ca łą od po wie dzial no ścią, że nie mo -
że my po zwo lić, aby o przy szło ści pol skich ogro dów i lo -
sie po nad mi lio na pol skich dział kow ców mia ły de cy-

do wać grup ki prze ciw ni ków Związ ku sku pio ne wo kół
osób re le go wa nych z or ga ni za cji za na ru sza nie obo wią -
zu ją ce go pra wa. Nie ma ją oni pra wa do ma gać się znisz -
cze nia osią gnięć po ko leń pol skich dział kow ców w imię
wła snych par ty ku lar nych in te re sów. Za dzi wia nas jed nak
sta no wi sko I Pre ze sa SN, któ ry wy stę pu jąc prze ciw ko
usta wie wy stę pu je tym sa mym w obro nie in te re sów wła -
śnie ta kich osób. O po wierz chow nej zna jo mo ści pro ble -
ma ty ki ogrod nic twa dział ko we go przez I Pre ze sa SN
świad czy je go wy stą pie nie do Mię dzy na ro do we go Biu ra
Ogro dów Ro dzin nych i Dział ko wych, w któ rym da je swo -
ją oce nę usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych nie -
zgod ną z fak tycz ną tre ścią usta wy i dia me tral nie in ną od
wy ra ża nej przez śro do wi sko dział kow ców.

Okrę go wy Za rząd z sa tys fak cją przyj mu je licz ny i ak -
tyw ny udział de le ga cji po znań skich dział kow ców 
w II Kon gre sie PZD. Prze nie sie nie usta leń II Kon gre su
PZD do dział kow ców jest pod sta wo wym za da niem struk -
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tur na sze go Związ ku. Ape lu je my do za rzą dów ROD o sze -
ro kie pro pa go wa nie do rob ku Kon gre su i przy ję tych przez
Kon gres do ku men tów. Wzy wa my do dal szych dzia łań w
obro nie pol skich ogro dów i za cho wa nie ich dla przy szłych
po ko leń. Niech ni ko go z nas – dział kow ców nie za brak nie

w sze re gach obroń ców po nad 100-let nie go do rob ku i spu -
ści zny ogrod nic twa dział ko we go oraz ogól no pol skie go sa -
mo rzą du dział kow ców ja kim jest Pol ski Zwią zek
Dział kow ców

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

Wi ce pre zes OZ PZD
/-/ mgr Syl we ster Chę ciń ski

Okrę go wy Za rząd PZD w Kiel cach

STANOWISKO
Człon ków Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

w Kiel cach oraz Pre ze sów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych z te re nu wo je wódz twa Świę to krzy skie go
ob ra du ją cych na po sie dze niu 

w dniu 9 li sto pa da 2011 r.
w spra wie II Kon gre su PZD od by te go w dniu 22 wrze śnia 2011 r.  w War sza wie

W dniu 22 wrze śnia 2011 ro ku w ha li To wa ru w War sza -
wie miał miej sce II Kon gres Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Dru gie tak waż ne dla ca łe go Związ ku wy da rze nie od by -
ło się po po nad 2 la tach od da ty I Kon gre su a mia no wi cie
14 lip ca 2009 r.

Ob ra dy kon gre so we z 2009 ro ku mia ły na ce lu obro nę
ca łej or ga ni za cji przed pseu do uwłasz cze niem pro po no -
wa nym przez ugru po wa nie po li tycz ne Pra wo i Spra wie dli -
wość w przy go to wa nym przez nich pro jek cie Usta wy.

Od rzu ce nie te goż pro jek tu w Sej mie już w pierw szym
czy ta niu jest z pew no ścią tak że du żą za słu gą od by te go kil -
ka dni wcze śniej Kon gre su, któ ry po ka zał jed ność i si łę
bli sko mi lio no wej or ga ni za cji spo łecz nej.

Tak jak ob ra dy z przed po nad 2 lat mia ły na ce lu pod ję -
cie zde cy do wa nych dzia łań wo bec re al ne go za gro że nia
idei ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce, tak i ko -
niecz ność zwo ła nia II Kon gre su zna la zła zbież ne pod sta -
wy – tro ska o po now ną, zwy cię ską wal kę w obro nie
dział kow ców, ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ -
ku w ob li czu dwóch wnio sków Pierw sze go Pre ze sa Są du
Naj wyż sze go w kwe stii za skar że nia wy bra nych prze pi -
sów a w kon se kwen cji ca łej obo wią zu ją cej Usta wy o
ROD do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go RP.

Ju bi le usz 30-le cia Związ ku przy szło nam świę to wać w
dość spe cy ficz ny spo sób a mia no wi cie po przez na si la ją ce

się oba wy o przy szłość ogro dów dział ko wych w Pol sce.
Ostat nie 21 lat w hi sto rii PZD to po wol nie na si la ją ca się

nie chęć i co raz sil niej sze ma te ria li stycz ne spoj rze nie na
ogrod nic two dział ko we po przez pry zmat zaj mo wa nych
przez ogro dy te re nów.

Zo bo wią za ni czu je my się do wy ra że nia w tre ści ni niej -
sze go Sta no wi ska słów uzna nia i po dzię ko wa nia dla
wszyst kich osób za an ga żo wa nych w przy go to wa nie 
i prze pro wa dze nie te go wiel kie go wy da rze nia ja kim by ła
or ga ni za cja ob rad II Kon gre su.

Sło wa po dzię ko wa nia skła da my na rę ce Pre ze sa Związ -
ku Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go z ży cze nia mi sił wi -
tal nych i dal szej, nie usta ją cej de ter mi na cji w obro nie
dział kow ców i ROD.

Ogrom wło żo nej pra cy i tru du or ga ni za cyj ne go przez
pra cow ni ków Kra jo wej Ra dy oraz dzia ła czy spo łecz nych
z ca łej Pol ski jest ja snym prze ka zem jed no ści PZD w ob -
li czu po wsta łych za gro żeń.

Ży wi my na dzie ję, że tak jak pierw sze w hi sto rii ob ra dy
kon gre so we przy nio sły wy mier ny efekt w po sta ci od rzu -
ce nia szko dli wych dla nas za pi sów w pro jek cie PiS-u, tak
wy pra co wa ne do ku men ty II Kon gre su sta ną się po cząt -
kiem zwy cię stwa w wal ce o za cho wa nie pod sta wo we go
ak tu nor ma tyw ne go – Usta wy o ROD z 8 lip ca 2005 r. 
w nie zmie nio nej tre ści.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
/-/ Jó zef Sta ni szew ski

Pre zes Okrę go we go Za rzą du Świę to krzy skie go
/-/ Zyg munt Wój cik
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W dniu 22 wrze śnia 2011 r. od był się II Kon gres Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Przed sta wi cie le ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych z ca łej Pol ski w licz bie 
4 ty się cy osób ze bra li się, aby dać wy raz jed no ści naj więk -
szej or ga ni za cji spo łecz nej w Pol sce, w ob li czu wid ma je -
go li kwi da cji. Ży wi my głę bo ką na dzie ję, że uwi docz nio na
po raz ko lej ny jed ność Związ ku oraz wy pra co wa ne do ku -
men ty kon gre so we sta ną się zwy cię skim orę żem z na szy -
mi prze ciw ni ka mi.

Oba wnio ski Pre ze sa Są du Naj wyż sze go do Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go w kwe stii za skar że nia obo wią zu ją cej
Usta wy o ROD sta ły się re al nym za gro że niem dla dal sze -
go ist nie nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych. W związ -
ku z po wyż szym ze wszech miar uza sad nio ną by ła

de cy zja o zwo ła niu ob rad II Kon gre su PZD. Tak wiel kie
przed się wzię cie nio sło ze so bą ogrom pra cy i wy sił ku. 
W tym miej scu czu je my się w obo wiąz ku zło żyć szcze re
sło wa po dzię ko wa nia na rę ce Pre ze sa Kra jo wej Ra dy 
i wszyst kich pra cow ni ków, któ rzy wzię li udział w przy go -
to wa niu i or ga ni za cji te go wiel kie go wy da rze nia.

Smu ci je dy nie fakt, że ko niecz ność or ga ni za cji ob rad 
II Kon gre su wy ni ka z po trze by wal ki o ist nie nie ogrod -
nic twa dział ko we go i mu si być re ak cją na cią gle na si la ją -
ce się ata ki. Wo le li by śmy spo ty kać się w tak licz nym
gro nie z po wo du in nych, bar dziej ra do snych oko licz no -
ści. Po zo sta je więc mieć na dzie ję, że ko lej ny Kon gres
PZD bę dzie zwo ły wa ny po to, by wszy scy je go człon ko -
wie mo gli wspól nie cie szyć się ze zwy cię stwa.

Człon ko wie Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ 10 pod pi sów

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Kiel cach

STANOWISKO
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej w Kiel cach

w spra wie II Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ ry od był się 
dn. 22 wrze śnia 2011 r. w War sza wie.

Okrę go wy Za rząd PZD, Okrę go we Ko mi sje Sta tu to we PZD we Wro cła wiu

STANOWISKO
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 Pol skie go

Związ ku Dział kow ców we Wro cła wiu
z dnia 22 paź dzier ni ka 2011 r. 

w spra wie zna cze nia II Kon gre su PZD dla przy szło ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych okrę gu wro cław skie go

Okrę go wy Za rząd, Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na 
i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza Pol skie go Związ ku
Dział kow ców we Wro cła wiu stwier dza ją, że II KON-
GRES PZD, któ ry od był się w War sza wie 22 wrze śnia
2011 r. był wiel kim wy da rze niem dla ca łe go Związ ku, dla
wszyst kich je go struk tur i wszyst kich człon ków.

Przy ję te na KONGRESIE „Sta no wi ska” w naj waż niej -
szych dla Związ ku, ogro dów i dział kow ców spra wach ma -
ją ogrom ne zna cze nie dla przy szło ści ru chu ogrod nic twa
dział ko we go, dla trwa nia ogro dów dział ko wych w struk -
tu rach miast i dla sta bil no ści pra wa za war te go w usta wie
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Uczest ni czą cy w KONGRESIE przed sta wi cie le ogro -
dów dział ko wych z ca łej Pol ski w licz bie 4.000 osób, 
w tym bli sko 230 de le ga tów okrę gu wro cław skie go jed no -
myśl nie opo wie dzie li się za nie na ru szal no ścią usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych gwa ran tu ją cej ist nie -
nie ogro dów i pra wa dział kow ców a jed no cze śnie sprzy -

ja ją cej mia stom i gmi nom, ich roz wo jo wi i ca łej spo łecz -
no ści miej skiej.

Uczest ni cy III-go po sie dze nia ple nar ne go Okrę go we go
Za rzą du wy ra ża ją prze ko na nie, że przy ję te przez II KON-
GRES PZD sta no wi ska zo sta ną wła ści wie zro zu mia ne
przez wła dze pań stwo we i po trak to wa ne zgod nie z ocze -
ki wa nia mi ca łe go Związ ku.

Okrę go wy Za rząd, Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na 

i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD we Wro cła wiu pod -
kre śla zna cze nie po sta no wień II KONGRESU dla ist nie -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych we Wro cła wiu,
gdzie nie mal wszyst kie te re ny ogro dów za gro żo ne są
przy szłą li kwi da cją w związ ku ze zmia ną ich prze zna cze -
nia w uchwa lo nych miej sco wych pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go oraz w Stu dium. Dla te go or ga ny
Pol skie go Związ ku Dział kow ców i ca ła spo łecz ność dział -
ko wa okrę gu wro cław skie go bę dzie z nie cier pli wo ścią
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ocze ki wać na roz strzy gnię cie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go oraz na przy ja zną, part ner ska współ pra cę z no wy mi
wła dza mi Rze czy po spo li tej Pol skiej wy ło nio ny mi po nie -
daw nych wy bo rach par la men tar nych.

Okrę go wy Za rząd ocze ki wać bę dzie po par cia dla sta no -
wisk II KONGRESU PZD ze stro ny sa mo rzą dów te ry to -
rial nych okrę gu wro cław skie go oraz ze stro ny po słów 
i se na to rów zie mi wro cław skiej.

II KONGRES PZD, któ re go zwo ła nie przy ję to z wiel -
kim aplau zem, po twier dził wiel ką wo lę jed no ści or ga ni za -
cyj nej i in te gra cji dział kow ców wo kół ce lów Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Bo wiem tyl ko złą cze ni we wspól -

nym dzia ła niu, we wspól nie pro wa dzo nej wal ce za cho wa -
my ogro dy dział ko we dla na szych ro dzin i przy szłych po -
ko leń.

II KONGRES Pol skie go Związ ku Dział kow ców i przy -
ję te na nim sta no wi ska bę dą w dłu gim okre sie dro go wska -
zem dzia łań dla wszyst kich struk tur i dla wszyst kich
człon ków okrę gu wro cław skie go.

Okrę go wy Za rząd, Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na 
i Okrę go wa Ko mi sja Roz jem cza PZD we Wro cła wiu w
peł ni iden ty fi ku ją się z tre ścią Sta no wi ska or ga nów kra jo -
wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 14 paź -
dzier ni ka 2011 r. w spra wie oce ny II KONGRESU PZD.

Pre zes OZ PZD 
/-/ mgr Ja nusz Mosz kow ski

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

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

Za rząd ROD im. M Ko per ni ka w Kro to szy nie

Pan
Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes Kra jo wej Ra dy PZD
War sza wa

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 oraz Ko mi sja Re wi zyj na na sze -
go Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go skła da Pa nu Pre ze -
so wi gra tu la cje za zwo ła nie II Kon gre su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Uwa ża my, że II Kon gres był po trzeb ny i bę -
dzie miał zna czą cy wpływ na dal sze funk cjo no wa nie
Związ ku oraz ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce a tak że w
obro nie dal sze go funk cjo no wa nia usta wy z dnia 8 lip ca

2005 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
II Kon gres po ka zał si łę i jed ność Pol skie go Związ ku

Dział kow ców.
Ży czy my Pa nu Pre ze so wi zdro wia i si ły w dal szym kie -

ro wa niu Pol skim Związ kiem Dział kow ców.
Prze ka zu je my rów nież na Pa na rę ce naj lep sze ży cze nia

dla człon ków Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców.

Z dział ko wym po zdro wie niem

Pre zes Za rzą du
/-/ Jó zef Ko ściel ny

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej
/-/ Zdzi sław Bu niow ski

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Roz jem czej
/-/ Bog dan Si ber na

Kro to szyn, 26 paź dzier nik 2011 r.


