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620 tys. podpisów dzia∏kowców
w obronie ustawy o ROD
Krajowa Rada Polskiego Zwiàzku Działkowców

Z OSTATNIEJ CHWILI

KOMUNIKAT
Krajowa Rada PZD informuje, ˝e Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego Lech Gardocki
zło˝ył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodnoÊci
z Konstytucjà szeÊciu zapisów ustawy o ROD.
Wniosek kwestionuje nast´pujàce unormowania:
Art. 10 umo˝liwiajàcy przekazywanie gruntów publicznych pod ROD – kwestionuje si´ tym samym rol´ ogrodów
jako urzàdzeƒ u˝ytecznoÊci publicznej oraz próbuje si´ pozbawiç Skarb Paƒstwa mo˝liwoÊci przekazania gruntów pod
ogrody, co zmierza do trwałego zablokowania rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce;
Art. 14 ust. 1 i 2 przewidujàcy prawa działkowców do
u˝ytkowanych przez siebie działek –zarzut ten godzi w zapisy gwarantujàce członków Zwiàzku konkretny tytuł prawny do zajmowanych działek. Brak tych zapisów pozbawi
działkowców nale˝ytej ochrony prawnej, która obecnie im
przysługuje ze wzgl´du na posiadany status prawnych u˝ytkowników działek;
Art. 15 ust. 2 gwarantujàcy działkowcom własnoÊç nasadzeƒ i obiektów usytuowanych na ich działkach – kwestionowanie tego zapisu godzi w prawa słusznie nabyte przez
prawie milion polskich rodzin, gdy˝ stanowi prób´ odebrania
ich własnoÊci. Tylko dzi´ki w/w przepisowi działkowcy sà
prawnymi właÊcicielami altan, roÊlin i pozostałego mienia
znajdujàcego si´ na ich działkach. Brak tego przepisu oznacza, ˝e własnoÊç tego mienie przypadnie właÊcicielowi gruntu, czyli najcz´Êciej gminom. W ten sposób mo˝e dojÊç do
komunalizacji dorobku polskich działkowców;
Art. 30 dotyczàcy powiàzania u˝ytkowania działki z członkostwem w PZD –zarzut ten w istocie podwa˝a zasad´ samorzàdnoÊci, na której opiera si´ ogrodnictwo działkowe.
PZD to samorzàd samych działkowców, którym powierzono
prowadzenie ROD b´dàcych urzàdzeniami u˝ytecznoÊci publicznej. Z tego tytułu działkowcy korzystajà z okreÊlonych
przywilejów i obowiàzków. Członkostwo we własnym samorzàdzie powoduje, ˝e wszyscy działkowcy majà równe prawa i obowiàzki, a tak˝e istnieje silne poczucie odpowiedzialnoÊci za własny ogród, co przejawia si´ w uczestnictwie
w pracach rozmaitych organów PZD. Członkostwo działkowców w PZD jest wi´c rozwiàzaniem słusznym i znajduje poparcie w art. 17 ust. 2 Konstytucji. Wszak na takich zasadach
funkcjonujà europejskie zwiàzki działkowców oraz inne krajowe organizacje, np. Polski Zwiàzek Łowiecki, czego nikt
dotàd nie kwestionował;
Art. 31 ust. 1–3 przyznajàcy samorzàdowi działkowców
prawo do przydziału działek – kwestionowanie tego rozwiàzania neguje niezale˝noÊç i samodzielnoÊç Êrodowiska działkowego. Zarzut zdaje si´ zmierzaç do administracyjnego

trybu przyznawania działek w ROD, co jest sprzeczne z zasadà społeczeƒstwa obywatelskiego. Wszak to sami działkowcy budowali swoje ogrody i inwestowali swoje Êrodki,
wi´c majà pełne prawo do przyjmowania nowych członków
do swoich ogrodów. Podwa˝anie modelu przydziału działek
rodzinnych przez samych działkowców jest wi´c niezrozumiałe, zwłaszcza ˝e rzadko zdarzajàce si´ odmowy sà weryfikowane przez instancje wy˝sze PZD, a nast´pnie przez
niezawisłe sàdy. Trudno zatem i ten zarzut nie odbieraç jako próby ubezwłasnowolnienia silnej organizacji polskich
działkowców;
Art. 31 ust. 4 okreÊlajàcy osoby uprawnione do przej´cia działki po zmarłym działkowcu – wniosek zarzuca temu
zapisowi, ˝e nie okreÊla w sposób precyzyjny komu dokładnie przypada działka po Êmierci dotychczasowego u˝ytkownika, gdy˝ mowa w nim o osobach bliskich, które wspólnie
z nim korzystały z działki. Zarzut ten wyraênie pomija rol´
działki jako Êwiadczenia socjalnego, wobec czego okreÊlenie z góry, która osoba ma przejàç działk´ po zmarłym jest
wymogiem co najmniej wygórowanym. OkreÊlenie takiej
osoby zale˝y od konkretnych okolicznoÊci i nie sposób mechanicznie okreÊliç, kto jest uprawniony do przej´cia działki, gdy˝ w danej sytuacji mo˝e si´ okazaç, ˝e taki sztuczny
wybór jest krzywdzàcy dla innej osoby bliskiej zmarłego i
mo˝e tak˝e ignorowaç jego wol´.
Wskazane wy˝ej zarzuty sà bezpodstawne. Trudno je inaczej postrzegaç ni˝ jako kolejnà ju˝ prób´ zakwestionowania ustawy o ROD. Dotychczasowe działania zmierzajàce do
uchylenia tej ustawy i zmarginalizowanie PZD nie odniosły
po˝àdanych efektów ze wzgl´du na powszechny opór polskich działkowców, którzy jednoznacznie opowiadajà si´ za
nienaruszalnoÊcià ustawy o ROD oraz istnieniem silnej i zintegrowanej organizacji broniàcej ich praw. Takà wol´ wyrazili składajàc 619 tysi´cy podpisów pod apelem w tej
sprawie. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego zupełnie
ignoruje ten głos i – pod pozorem obrony praw działkowców
– zmierza do pozbawienia ich najwa˝niejszych gwarancji
ustawowych. Nale˝y wyraziç ubolewanie, ˝e inicjatywa ta
wychodzi od władzy publicznej, która powinna uwzgl´dniaç
interesy du˝ej cz´Êci polskiego społeczeƒstwa.
Informacja o wniosku do Trybunału Konstytucyjnego
oraz reakcje działkowców w tej sprawie b´dà na bie˝àco
publikowane w mediach PZD, w tym na stronie internetowej
www.pzd.pl
Prezydium Krajowej Rady PZD

Warszawa, dnia 12 marca 2010 r.
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I. XIV POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD
1.Informacja
W dniu 17 lutego 2010 r. w Warszawie odbyło się XIV
posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki – Prezes Związku. W posiedzeniu udział wzięli ponadto

Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt,
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rozjemczej Olga
Ochrymiuk oraz prezesi OZ PZD nie będący członkami
KR PZD.

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór komisji uchwał i wniosków.
4. Wystąpienie Prezesa Związku Eugeniusza
Kondrackiego.
5. Sprawozdanie z działalności KR PZD w 2009 r.
6. Sprawozdanie finansowe KR PZD za 2009 r.
7. Opinia Komisji Finansów i Budżetu KR PZD
do sprawozdania finansowego.
8. Ocena wykonania planu pracy KR na 2009 r.
i sprawozdania finansowego za 2009 r. dokonana
przez Krajową Komisję Rewizyjną. Wnioski.
9. Plan pracy KR PZD na 2010 r.

10. Preliminarz finansowy KR PZD na 2010 r.
11. Opinia Krajowej Komisji Rewizyjnej
do preliminarza finansowego KR PZD na 2010 r.
12. Sytuacja Związku.
13. Stanowisko Związku w sprawie wyborów
samorządowych.
14. Przygotowanie do okręgowych zjazdów.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie uchwał Prezydium KR PZD.
17. Sprawy organizacyjne.
18. Podjęcie uchwał.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków Krajowa Rada wybrała:
1. Wincenty Kulik (Sudecki) Przewodniczący
Komisji
2. Wiesław Sawicki (Podlaski)
3. Tadeusz Jarzębak (Szczecin)

4. Teresa Karpeta (Mazowiecki)
5. Czesław Smoczyński (Gdańsk)
6. Józef Brzozowski (Śląski)
7. Janusz Moszkowski Wrocław)

Prezes E. Kondracki w wygłoszonym referacie odniósł
się do poszczególnych tematów posiedzenia, szczególnie
do sytuacji Związku oraz roli i postawy Związku w wyborach prezydenckich i samorządowych. Przewodnicząca
Krajowej Komisji Rewizyjnej M. Fojt przedstawiła ocenę
Komisji do sprawozdania z działalności KR w 2009 r.
i sprawozdania finansowego KR za 2009 r. Ocena sporządzona została na podstawie kontroli przeprowadzonej w
KR przez 7-mio osobowy zespół kontrolny Krajowej Ko-

misji Rewizyjnej. Krajowa Komisja Rewizyjna złożyła
wniosek o zatwierdzenie przez KR sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2007 r. Pozytywną opinię do
sprawozdania finansowego przedstawił także Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu KR PZD Marian Pasiński – Skarbnik KR PZD.
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele OZ: Małopolskiego, Mazowieckiego, Podlaskiego, w Poznaniu, Sudeckiego, w Szczecinie i Śląskiego.

2.Wystàpienie Prezesa Zwiàzku Eugeniusza Kondrackiego podczas XIV posiedzenia
Krajowej Rady PZD w dniu 17 lutego 2010 r.
Szanowni Zebrani!
Odbywamy dzisiaj pierwsze zebranie Krajowej Rady
w 2010 roku. Mamy więc za sobą kolejny rok pracy i warto go dzisiaj w kilku zdaniach podsumować. Na pewno był

to czas wypełniony walką i zmaganiami o prawa i interesy działkowców oraz naszych ogrodów. Można wręcz powiedzieć, że mijający rok należał do najtrudniejszych
1

i jedność Związku oraz walnie przyczynił się do tego, że
już dwa dni po obradach Kongresu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu szkodliwy projekt ustawy autorstwa PiS
o ogrodach działkowych.
Dlatego też pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim,
którzy wnieśli swój wkład w to ogromne zwycięstwo
i obronili ogrody działkowe w Polsce. Po raz kolejny
chciałbym złożyć wyrazy uznania setkom tysięcy oddanych działaczy społecznych oraz działkowcom za walkę
za nasze wspólne wartości i ideały ucieleśnione w naszych
ogrodach. Te wszystkie zwycięstwa i sukcesy były możliwe tylko dzięki naszej determinacji, pracy oraz jedności
w ramach wspólnego Związku.

w całym okresie funkcjonowania Związku. Wynika to nie
tylko z ilości problemów, ale zwłaszcza ich trudności
i stopnia skomplikowania.
Poprzedni rok rozpoczął się od batalii o zmianę krzywdzących przepisów tzw. specustawy drogowej, która pozbawiała działkowców prawa do odszkodowania i działek
zastępczych w razie likwidacji ogrodów na cele drogowe.
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich struktur
PZD, na czele z Krajową Radą, przekonaliśmy parlamentarzystów do przyjęcia naszej propozycji zmiany niekorzystnych przepisów i przywrócenia podstawowych praw
działkowców.
Niemal w tym samym czasie zwalczaliśmy próbę wprowadzenia szkodliwych przepisów w Prawie budowlanym,
które miały nałożyć na działkowców niezrozumiałe obowiązki i ograniczyć możliwość stawiania altan na działkach. Także w tej sytuacji reakcja Związku była błyskawiczna i skuteczna. W rezultacie naszej interwencji Senat przegłosował odpowiednią poprawkę, która zachowała korzystne dla działkowców przepisy.
Jednocześnie odnieśliśmy inne zwycięstwo. Po wieloletnich zmaganiach Naczelny Sąd Administracyjny podzielił
nasze argumenty i uznał, że ogrody nie muszą wnosić wysokich sum za własną wodę pobieraną ze studni głębinowych. Tym samym sumy już wpłacone z tego tytułu są
zwracane i służą ogrodom do realizacji celów remontowych i inwestycyjnych. Było to możliwe tylko dzięki
Związkowi, który potrafił umiejętnie przekonać sąd do zastosowania odpowiedniego zapisu ustawy o ROD. Tym samym po raz kolejny okazało się, że silny i zwarty Związek
oraz dobra ustawa uwzględniająca interesy działkowców
są najważniejszymi gwarantami dalszego istnienia i rozwoju polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.
Może właśnie dlatego w mijającym roku znowu przyszło nam odpierać zmasowaną próbę ustawowego zniszczenia tych dwóch filarów naszego ruchu. Pamiętamy
bowiem jak grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła do Sejmu projekt ustawy o ogrodach działkowych. Zakładała uwłaszczenie działkowców i stworzenie tzw.
wspólnot ogrodowych w miejsce ROD, lecz w rzeczywistości posłowie PiS usiłowali po raz kolejny uchylić powszechnie popieraną ustawę o rodzinnych ogrodach
działkowych oraz zlikwidować ogólnopolski samorząd
działkowców wraz z nacjonalizacją społecznego majątku.
Działkowcy dostrzegli te zamiary i rozpoczęli masową
akcję protestacyjną, zwieńczoną I Kongresem PZD, który
odbył się pod hasłami „Nasza ustawa – tradycja i przyszłość ogrodów” oraz „Związek to my – milion polskich
działkowców”. Kongres okazał się ogromnym sukcesem.
Uczestniczyło w nim niemal 2600 delegatów, reprezentujących milionową rzeszę działkowców, a także blisko 300
gości reprezentujących Sejm, Senat, rząd, związki zawodowe, samorządowców i media. Kongres przyjął wiele dokumentów dotyczących przyszłości ogrodów i rozwiązywania nurtujących Związek problemów. Pokazał też siłę

Szanowni zebrani!
Niezależnie od tych nadzwyczajnych, nieplanowanych
zadań, które Związek musiał wykonać w obronie praw
działkowców, realizowane były codzienne zadania statutowe i zapisane w planie pracy na 2009 r. Podczas XIII posiedzenia Krajowej Rady w listopadzie 2009 r. dokonaliśmy oceny za połowę kadencji, a więc przedstawiono także sprawozdanie z prac w roku 2009 r. Dzisiaj, zgodnie
z obowiązkami wynikającymi ze statutu Związku, przedkładamy sprawozdanie z wykonania planu pracy, które zawiera skrótowe informacje w tematach już raz na poprzednim posiedzeniu przedstawionych.
W ubiegłym roku odbyło się 7 posiedzeń Krajowej Rady, na których podjęto łącznie 50 uchwał, 4 stanowiska,
2 apele i jedno oświadczenie. Prezydium KR obradowało
18 razy i podjęło 201 uchwał i 2 stanowiska. Tematyka posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium była bardzo szeroka,
wynikała z planu pracy, a także z bieżących potrzeb i obejmowała gospodarkę gruntami, a w tym szczególnie sprawy
stanu prawnego gruntów ROD, oświatę ogrodniczą, szkolenia, inwestycje, działalność socjalną, promocyjną i medialną, a także interwencje, kontrole i wdrażanie zaleceń
pokontrolnych.
Dużą część stanowiły sprawy finansowe, zarówno w pracach Prezydium, jak i Krajowej Rady. Cały Związek,
a w tym okręgowe zarządy i Krajowa Rada funkcjonują
w oparciu o składkę członkowską, którą trzeba bardzo
oszczędnie gospodarować na każdym szczeblu organizacyjnym Związku, aby można było realizować statutowe
obowiązki. Ustalenie wysokości składki przez Krajową
Radę poprzedzone jest analizą finansową funkcjonowania
wszystkich jednostek organizacyjnych i szerokimi konsultacjami. Trzeba brać pod uwagę potrzeby, ale przecież także możliwości naszych członków, dlatego zawsze jest to
kompromis. Gospodarka finansowa Krajowej Rady jest
pod czujnym okiem Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Komisja Rewizyjna jest szczególnie aktywna w nadzorze Krajowej Rady, a w tym jej gospodarki finansowej,
ale też okręgów i ogrodów i za to chcę całej Komisji serdecznie podziękować. Jest to praca potrzebna, pozytywna,
a dodam, że skuteczna.
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Jednym z najważniejszych zadań w bieżącym roku jest
sprawa walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Do
tego tematu Krajowa Rada przygotowuje cały Związek od
kilku miesięcy i na poziomie krajowym zostało wszytko
wykonane co było do wykonania. Uchwałami i wytycznymi Krajowej Rady i jej Prezydium uregulowane zostały
wszystkie aspekty kampanii sprawozdawczo – wyborczej,
które takiej regulacji wymagały. Krajowa Rada dostarczyła do wszystkich ogrodów gotowe druki niezbędne do
przeprowadzenia walnego, także na własny koszt wydrukowała i dostarczyła do okręgów karty pocztowe zawiadomień o walnym w nakładzie dla wszystkich działkowców w Polsce. Wydany został także specjalny poradnik dot. przygotowania i przebiegu walnych zebrań, zawiera on także stanowiska Kongresu i uchwały, które powinny
być prezentowane działkowcom podczas walnych zebrań.
Obecnie najwięcej pracy mają okręgi, które ustalają kalendarz walnych zebrań, aby zapewnić ich pełną obsługę.
Przeprowadzono już narady z prezesami zarządów ROD,
w większości okręgów odbyły się także szkolenia osób
wchodzących w skład zespołów powołanych do obsługi
walnych zebrań. Trzeba wyraźnie podkreślić, że szkolenia
te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony
uczestników, ponieważ były źródłem dodatkowej wiedzy
i informacji dotyczących aktualnej problematyki i sytuacji
Związku. Chcemy, aby wszystkie walne zebrania odbyły
się w statutowym terminie, były dobrze przygotowane
i przeprowadzone i aby wypełniły swoje statutowe zadania.
Szczególnie uczulamy na przestrzeganie prawa – ustawy o
ROD, statutu PZD, regulaminu ROD, uchwał Krajowej
Rady – i podejmowanie na walnych uchwał absolutnie
zgodnych z prawem.
Nie możemy dostarczać pretekstów do atakowania
Związku przez czynniki zewnętrzne, które w ten sposób
chcą udowodnić, że ustawa o ROD jest zła i należy ją zmienić, że statut nie odpowiada potrzebom ogrodów i działkowców, że Związek, a więc wszystkie ogrody źle funkcjonują, że nieprzestrzegane są prawa działkowców i co
tylko jeszcze można wymyśleć. Chodzi przecież o udowodnienie założonej tezy o konieczności zmiany ustawy
o ROD i zmiany zasad funkcjonowania ogrodów. Nie dostarczajmy więc sami argumentów naszym przeciwnikom.
Na te problemy szczególnie uczulam okręgowe zarządy
w okresie przygotowania walnych zebrań, przygotowania
działaczy do obsługi i dalej okręgi w trakcie oceny wyników walnych zebrań. Okręgowe zarządy muszą potraktować problematykę walnych zebrań od początku do końca
jako priorytetową i absolutnie reagować na wszystkie nieprawidłowo podjęte uchwały i wycofywać je z obrotu
prawnego. W tej sprawie nie ma innej drogi.

Niezwykle ważne, ale i trudne są sprawy odwołań od
uchwał prezydium okręgowych zarządów oraz skargi
działkowców. Przejawia się w nich wiele problemów,
z którymi spotykają się struktury i działkowcy. Jest to też
źródło wiedzy dla struktur terenowych i Krajowej Rady
o życiu i potrzebach ogrodów. W 2009 r. do KR wpłynęło
850 skarg. Wiele okazało się bezzasadnych, ale powinien
to być dla nas wszystkich sygnał, że jest jeszcze wiele do
zrobienia.
Krajowa Rada stara się reagować na wszystkie skargi,
bowiem należy to do jej obowiązków wobec działkowców.
Taki obowiązek mają wszystkie struktury i dziwić może, że
w ważnych sprawach Krajowa Rada musi nieraz kilkakrotnie monitować. Trzeba pamiętać, że nawet pojedyncze
sprawy mogą rzutować na wizerunek Związku, jeśli nie są
załatwiane w zgodzie z prawem i interesem działkowca.
Odwołania rozpatruje Prezydium Krajowej Rady, a ich
rozpatrzenie poprzedza szczegółowe badanie przez prawników, komisję ds. odwołań, a ostatnio także przez Komisję Prawną Krajowej Rady. Jeśli Prezydium KR ingeruje
w zaskarżoną uchwałę prezydium OZ, wówczas taka
uchwała podlega zatwierdzeniu na posiedzeniu plenarnym
Krajowej Rady. Prezydium rozpatrzyło 50 odwołań – w 30
sprawach podzieliło pogląd okręgu i nie uwzględniło odwołania, 17 uchwał uchylono (w tym 10 przekazano do ponownego rozpatrzenia) i stwierdziło nieważność 3 uchwał.
Szczególną rolę w rozwiązywaniu problemów spełnia
Krajowa Komisja Rozjemcza, która pracuje na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach zespołów orzekających,
a także opiera swą pracę na funkcyjnych członkach Komisji. Doceniam znaczenie tej pracy dla funkcjonowania
Związku i rozwiązywania problemów, a przede wszystkim
dla występujących do Komisji członków Związku. Za tą
niezwykle ważną pracę dziękuję wszystkim członkom
Krajowej Komisji Rozjemczej.

Koleżanki i Koledzy
Zadania na bieżący rok przedstawiamy w planie pracy.
Projekt planu pracy Krajowej Rady powstał przy współpracy z okręgowymi zarządami i jego założenia były konsultowane już od grudnia ub. roku. Nie wszystkie zgłaszane przez OZ tematy zostały w tym planie ujęte, bowiem
często dotyczą one specyficznych spraw danego okręgu.
Okręgi przedstawiły najważniejsze zadania, którymi będą
się zajmować, ale ważne jest, aby plan pracy Krajowej Rady i plany okręgowych zarządów były ze sobą spójne. Jest
to konieczne, gdyż wiele tematów można opracować,
a wreszcie zakończyć konkretną uchwałą, tylko przy
współpracy okręgowych zarządów. Szkoda jednak, że nie
wszystkie okręgi czują potrzebę współpracy w tej sprawie
z Krajową Radą – 8 OZ nie wypowiedziało się na temat
planu Krajowej Rady, a jeszcze więcej nie przedstawiło,
jakie specyficzne tematy dla danego okręgu będą przedmiotem prac w bieżącym roku. Przy tak pojętym współdziałaniu niewiele osiągniemy.

Koleżanki i Koledzy
Podczas walnych zebrań wybrani zostaną delegaci na
okręgowe zjazdy, ale zgodnie ze statutem, mogą też odbywać się rejonowe konferencje przedzjazdowe poprze3

kami samowoli, lecz z uwagi na brak odpowiednich instrumentów prawnych nie jest w stanie zwalczyć każdy taki
przypadek. Z tego względu struktury PZD poszukiwały pomocy ze strony nadzoru budowlanego. Niestety, wielokrotnie te prośby pozostawały bez odpowiedzi. Dobrze więc,
że teraz problem ten jest dostrzegany i organy publiczne
próbują go rozwiązać. Szkoda jednak, że następuje to tak
późno i jest często wykorzystywane przeciwko Związkowi. Media bowiem podchwyciły ten temat i ukazują kwestię samowoli i zamieszkiwania głównie jako problem
Związku. Ostatnio nawet w prasie, telewizji i innych środkach masowego przekazu próbuje się przedstawiać zamieszkujących jako ofiary działań organów PZD, które
starają się jedynie przywrócić stan zgodny z prawem.
Większa aktywność nadzoru budowlanego jest więc potrzebna, ale pod warunkiem, że inspekcje te będą służyć
prawu i porządkowi, a nie – atakowania społecznych działaczy próbujących zwalczać samowole i bezprawie środkami statutowymi.
Ataki te mają jasny cel. Chodzi o gruntowną zmianę
ustawy o ROD i zminimalizowanie znaczenia Związku.
Powyższe działania zmierzają dokładnie w tym kierunku.
Podczas ostatniego zebrania Krajowej Rady informowałem Państwa o sygnałach dotyczących prac nad poważną
zmianą ustawy o ROD. Zaraz potem wystąpiliśmy do Ministra Infrastruktury i Klubu Parlamentarnego Platformy
Obywatelskiej z zapytaniem, czy prowadzą jakiekolwiek
prace w tym zakresie. Do dnia dzisiejszego Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej nie zajął żadnego stanowiska w tej sprawie, natomiast Minister Infrastruktury
przygotował swoją odpowiedź. Wynika z niej, że w ramach
resortu prowadzone są tzw. „prace analityczne”, czyli pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu ogrodów, które
mają przesądzić, czy resort podejmie decyzję o wszczęciu
procesu zmiany ustawy o ROD. Oczywiście przekazaliśmy Ministrowi nasze stanowiska w tym zakresie,
a zwłaszcza odnieśliśmy się do ewentualnych konsultacji,
w których PZD ma uczestniczyć jako jeden z kilku partnerów społecznych. Uznaliśmy mianowicie, że oprócz PZD
nie ma innych partnerów, więc wszelkie konsultacje i dyskusje powinny być prowadzone ze Związkiem jako prawnym reprezentantem polskich działkowców. Z tego też
względu przyjęliśmy złożoną przez Ministra propozycję
spotkania, ale jednak uznaliśmy, że powinno się ono odbyć przy szerszym udziale przedstawicieli wszystkich
okręgów. Na razie nie mamy reakcji resortu w tej sprawie.
Otrzymaliśmy za to w poprzednim tygodniu prośbę Ministerstwa o udzielenie przez struktury PZD odpowiedzi na
szereg pytań zawartych w specjalnie do tego przygotowanej ankiecie. Pytania te dotyczą przede wszystkim sposobu funkcjonowania zapisów ustawy o ROD. Jest to zatem
kolejne badanie – na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy
– dotyczące realizacji przez Związek powyższej ustawy
oraz jego sprawności w zarządzaniu ogrodami. Niemniej
jednak przekazaliśmy tą ankietę okręgom, aby wspólnie

dzające okręgowy zjazd i te konferencje będą wybierały
delegatów na zjazd okręgowy. Celem takiej regulacji w
statucie PZD było umożliwienie szczególnie dużym okręgom przeprowadzenie okręgowego zjazdu. Rejonowe
konferencję miały umożliwić jak największej ilości delegatów z ROD zaprezentowania na odpowiednim forum
swych ocen i propozycji. Sens organizowania takich konferencji jest tam, gdzie od lat utrwaliły się pewne struktury regionalne. Takimi strukturami, mającymi swoje
odniesienie w statucie, ale także w terenie są delegatury.
Nie oznacza to równocześnie, że w każdej, nawet tej najmniejszej ma odbyć się konferencja, można dla tego celu łączyć pobliskie delegatury, ale z natury w takich
okręgach ma sens organizowanie konferencji przedzjazdowych. Natomiast można się dziwić, że konferencje poprzedzające okręgowy zjazd organizuje okręg, który nie
ma wykształconych struktur terenowych, utrwalonego
podziału na rejony wewnątrz okręgu. Trzeba się zastanowić, czemu mają służyć w takim przypadku rejonowe
konferencje przedzjazdowe, w których według wyliczeń
okręgu weźmie udział 25 delegatów? Jakie to jest forum,
jaka ranga takiej konferencji? Przestrzegam przed takim
pojmowaniem demokracji związkowej. Możliwości, jakie daje w tej sprawie statut, nie mogą służyć do manipulacji, ani do ułatwiania sobie życia kosztem interesu
działkowców, ogrodów i reputacji Związku.

Koleżanki i Koledzy
Mimo ogromnego znaczenia i sukcesu Kongresu, nasze
środowisko jest nadal nękane kolejnymi inicjatywami oraz
działaniami, które niewątpliwie zmierzają do zmiany ustawy o ROD i zmarginalizowania roli Związku. Od wielu
miesięcy trwa już kontrola NIK prowadzona nominalnie
wobec gmin, a faktycznie skierowana na działalność naszych struktur. Najlepiej o tym świadczy pismo otrzymane od Izby, w którym zwrócono się o przekazanie wielu
informacji dotyczących w istocie sposobu funkcjonowania organów PZD. Większość z postawionych pytań nie
miała bowiem związku z oficjalnym przedmiotem kontroli. I choć Krajowa Rada – przy udziale okręgów – opracowała obszerną i merytoryczną odpowiedź, to wcale w niej
nie kryliśmy, że jesteśmy świadomi co do prawdziwego
obszaru zainteresowań i poszukiwań inspektorów z NIK.
Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, że prowadzona kontrola ma przede wszystkim dostarczyć argumentów za
gruntowną nowelizacją ustawy o ROD. Wskazuje na to nie
tylko jej przebieg, ale również geneza tej kontroli, o którą
tak bardzo zabiegali posłowie PiS, na czele z posłem Czartoryskim. Przygotowywany raport NIK pokaże, na ile nasze przypuszczenia są zasadne.
Przy okazji kontroli NIK na terenie całego kraju trwały
inspekcje budownictwa na działkach ze strony nadzoru budowlanego. Ta aktywizacja jest potrzebna i pozytywna,
gdyż służy przywróceniu ładu i porządku budowlanego na
działkach. Od dawna bowiem Związek walczy z przypad4

wybory samorządowe, podczas których zostaną wyłonieni radni oraz burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast.
W obliczu tych wydarzeń Związek powinien określić swoją postawę i przyjąć odpowiednią linię postępowania. Musimy przy tym uwzględnić uchwały Kongresu odnośnie
zaangażowania publicznego PZD, ale również należy bazować na naszych doświadczeniach, a także skutkach, jakie kolejne wybory przynosiły ogrodom. Udzielając
poparcia konkretnym ugrupowaniom zawsze kierowaliśmy
się zasadą, że muszą one uwzględniać w swoich programach i celach interesy oraz prawa działkowców. Dzisiaj
powinniśmy skonkretyzować tę zasadę.
Przede wszystkim należy zalecić, aby struktury Związku
i sami działkowcy aktywnie uczestniczyli w nadchodzących wyborach, zarówno poprzez głosowania, jak i wystawianie własnych kandydatów. Nie powinniśmy bowiem
pozostawać na uboczu w imię błędnie rozumianej apolityczności, nasza organizacja ma obowiązek brać czynny
udział w życiu publicznym i demokratycznymi metodami
wpływać na rzeczywistość polityczną dla dobra ogrodów,
działkowców oraz społeczności lokalnych. Oznacza to
również konieczność udzielenia poparcia ugrupowaniom
i komitetom, które dotychczas się sprawdzały, zawsze stając po stronie działkowców i ich Związku. Trzeba przede
wszystkim odnieść powyższe kryterium do indywidualnych osób, które kandydują na radnego, burmistrza, wójta
lub prezydenta. Zakres naszego poparcia powinien być szeroki, ale musi to być poparcie świadome, czyli podyktowane rozsądną oceną dotychczasowej współpracy z danym
kandydatem. Kierujmy się faktami, niech lekko rzucane
obietnice nie przysłonią nam prawdziwego oblicza osoby,
która zabiega o nasze poparcie. Należy sprawiedliwie rozliczać polityków z ich obietnic i programów. Oceniajmy
kandydatów po ich dokonaniach, bo zbyt często zapowiedzi przedwyborcze rozmijają się z rzeczywistością powyborczą. Szukajmy więc ludzi, którzy nas nie zawiedli
w przeszłości i którzy nie tylko dobrze znają, ale rozumieją nasze problemy. Ostatnie trudne lata dobrze nam uwidoczniły na kogo mogliśmy liczyć w walce o prawa
działkowców. W ciężkich chwilach poparcia nam nie odmawiał SLD, PSL, wielu polityków PO oraz grupa posłów
niezrzeszonych. Nie powinniśmy się więc kierować wyłącznie barwami politycznymi, ale dokonywać świadomego wyboru ludzi chcących pracować na rzecz dobra ogółu.

udzielić Ministrowi pełnej i wyczerpujące odpowiedzi na
postawione pytania.
Jak zatem widać, Związek jest pod ciągłą presją, o czym
najlepiej świadczy ostatnia inicjatywa Rzecznika Praw
Obywatelskich, który 18 stycznia publicznie zwrócił się
do Ministra Infrastruktury w sprawie nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Działkowców. Okazuje się bowiem, że ani Minister, ani Prezydent Warszawy nie uznają
się za kompetentnych do sprawowania takiego nadzoru.
Zostało to natychmiast wykorzystane przeciwko Związkowi, którego media – a zwłaszcza „Rzeczpospolita”
– przedstawiła jako organizację poza wszelkim nadzorem.
Pokłosiem tego mają być rzekome nieprawidłowości
w ogrodach, które mają wynikać z odbywania walnych
zebrań w drugim terminie. Nie chcę tu odpierać tych
śmiesznych zarzutów, bo Krajowa Rada zdążyła już to
zrobić w swoim piśmie do Rzecznika, jak i w artykule polemicznym przekazanym do redakcji „Rzeczpospolitej”.
Pragnę jednak zwrócić uwagę na zastosowaną metodę.
Publikuje się niesprawdzone zarzuty kilkunastu skarżących i na tej podstawie tworzy się obraz powszechnych
nadużyć w ogrodach i Związku. Atakuje się nas za rzekomy brak nadzoru, podczas gdy wynika on z Prawa o stowarzyszeniach, a do niedawna był zapisany – z naszej
inicjatywy – w ustawie o ROD. Pod koniec 2008 roku
przepis ten został jednak uchylony, bez konsultacji z PZD.
Może więc jednak Rzecznik sprawdzi, kto usunął ten zapis i czemu to miało służyć. Bo z dzisiejszej perspektywy
wygląda to na celowy zabieg, który miał stworzyć pretekst do dyskredytowania Związku i usunięcia rzekomej
„luki”, czyli zmiany ustawy. Retoryczne jest pytanie o to,
czy taka zmiana dotyczyłaby tylko kwestii nadzoru, czy
też – przy okazji – nie dokonano by także „poprawek” zapisów, które dzisiaj stanowią najważniejsze gwarancje dla
praw działkowców oraz ogrodów. Stąd z dezaprobatą należy się odnieść do apelu Rzecznika do Ministra Infrastruktury o wszczęcie działań w celu odpowiedniej zmiany
ustawy o ROD. Nie możemy bowiem zapominać, że dzisiaj jedyną alternatywą zarówno dla ogrodów, jak i Związku pozostaje właśnie ustawa o ROD w obecnym kształcie.
W tej sprawie nie może być żadnych wątpliwości. Wszak
takie stanowisko zajął Zjazd, Kongres, a przede wszystkim prawie 620 tys. działkowców. Jest to potężny głos,
który nakłada na każdy organ PZD bezwzględny obowiązek walki o nienaruszalność ustawy. Nie sposób ignorować zdania samych działkowców, nie można lekceważyć
ich woli. Próbują to dzisiaj czynić różne środowiska, stawiając Związek razem w szeregu z fikcyjnymi organizacjami bez żadnego zaplecza i poparcia. Musimy zatem być
konsekwentni i zjednoczyć się wokół wspólnego celu
– obrony zapisów ustawy o ROD.

Koleżanki i Koledzy
Przed nami pracowity rok, a z łączenia zdarzeń i faktów
wynika, że nie będzie on łatwiejszy od 2009 r., a może
i trudniejszy. Batalia o ogrody nie skończyła się wraz z odrzuceniem w ub. r. przez Sejm projektu PiS – tak na prawdę ona się dopiero zaczęła, tylko teraz toczy się innymi
drogami, inne metody są stosowane. Jak zwykle bardzo
dużo będzie zależało od nas – od wszystkich struktur i od
działkowców, bo batalia w tej chwili toczy się o wizerunek ogrodów i Związku w społeczeństwie. Tutaj mamy du-

Szanowni Zebrani
Bieżący rok zdominowany zostanie ważnymi wydarzeniami politycznymi. Odbędą się wybory prezydenckie oraz
5

żo do powiedzenia i pokazania, bowiem własną pracą możemy nadal zyskiwać poparcie społeczeństwa dla idei ruchu ogrodnictwa działkowego.

Kierunki naszego działania wyznaczyły ustawa o ROD,
statut i Kongres – nie zmarnujmy tej szansy, bo drugiej możemy już nie mieć.

3. Materiały przedło˝one Krajowej Radzie
Zagadnienia i problemy występujące na terenie okręgów, których rozwiązanie ma znaczenie
dla funkcjonowania ogrodów działkowych
Podczas prac nad projektem planu pracy Krajowej Rady na 2010 r. Prezes Związku wystąpił do okręgowych zarządów o przedstawienie, poza propozycjami tematów dla
KR i Prezydium KR, także specyficznych tematów dla danego regionu. Chodziło o to, aby Krajowa Rada miała
wiedzę na temat problemów występujących nieraz w pojedynczych przypadkach i mogła w odpowiedni sposób
reagować.
Pomimo monitu, na wystąpienie Prezesa Związku nie
udzieliły odpowiedzi OZ Łódzki, Małopolski, i w Zielonej Górze. OZ w Gorzowie Wlkp. stwierdził, że nie ma
żadnych spraw specyficznych dla swojego rejonu.
Z przedstawionych przez okręgowe zarządy materiałów
wynika, że za najważniejsze tematy dotyczące występujących na terenie OZ problemów uznają:
1. Wypracowanie skutecznych mechanizmów zapobiegania zamieszkiwaniu na działkach (Bydgoszcz, Gdańsk,
Poznań, Słupsk, Szczecin)
2. Przeciwdziałanie meldowaniu na działkach w ROD
(Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin)
3. Przeciwdziałanie przydziałom działek osobom z odległych regionów kraju (Gdańsk)
4. Eliminacja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu ponadnormatywnych altan (Gdańsk, Lublin, Podlaski,
Słupsk, Szczecin, Warmińsko-Mazurski)
5. Normalizacja i zacieśnianie współpracy z samorządem
terytorialnym (Gdańsk)
6. Zagospodarowanie wolnych działek (Legnica, Sudecki)
7. Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju ROD
w ramach działalności na rzecz niepełnosprawnych członków Związku (Legnica)
8. Zwrot niezagospodarowanych na potrzeby ROD terenów (Piła)
9. Rozwiązanie problemu stowarzyszeń w ROD (Podkarpacki, Szczecin, Warmińsko-Mazurski)
10. Rozwiązanie problemu z ROD, które nie spełniają
wymogów ustawowych, statutowych i regulaminowych
(Poznań)
11. Zbiorniki na nieczystości ciekłe na działkach w miastach (Poznań, Szczecin)
12. Poprawa funkcjonowania delegatur rejonowych (Śląski)
Wiele odpowiedzi wyczerpująco przedstawiało problematykę i zadania okręgowych zarządów w bieżącym ro-

ku, które z racji swej wagi są przedmiotem pracy całego
Związku, jak np. uregulowanie stanu prawnego gruntów
ROD, zapisy ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przegląd zagospodarowania ROD
i działek, pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje w ROD, w tym środków unijnych.
Niektóre okręgi przedstawiały problemy bardzo specjalistyczne, np:
• OZ w Bydgoszczy – konieczność wykonania (zgodnie
z decyzją administracyjną) kanalizacji w ogrodach usytuowanych w Myślęcinku,
• OZ w Elblągu – sprawa melioracji na terenach Żuław
(ogrody położone poniżej poziomu morza), także ten OZ
sygnalizuje problem, który może dotyczyć w przyszłości
innych regionów kraju, a dotyczy prób naliczania ogrodom
opłat za wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych należących do ROD.
• Tylko OZ Podlaski, jako temat specyficzny dla swego
regionu, przedstawił pozyskiwanie terenów pod nowe
ogrody.
• OZ w Szczecinie zgłosił temat koniczności dostosowania się do miejscowych przepisów w strefie zalewowej
– w Świnoujściu na terenie ROD położonych na terenach
zalewowych altany muszą być usytuowane 1,8 m nad poziomem gruntu (na palach), a także ekologicznych zagrożeń
w ogrodach rejonu nadmorskiego z uwagi na bardzo duże
ilości osób przebywających na działkach w okresie letnim.
•W planach OZ Warmińsko Mazurskiego znajdują się
otwarte szkolenia (cykliczne, raz w miesiącu) z zakresu
ogrodnictwa dla mieszkańców Olsztyna i praktyczne pokazy dla mieszkańców wszystkich miast okręgu.
W projekcie planu pracy Krajowej Rady na 2010 r.
uwzględniono wiele propozycji nadesłanych przez okręgowe zarządy. Powyższe tematy, przedstawiane jako specyficzne przez poszczególne okręgi, mogą wystąpić na
terenie innych OZ, a w niektórych przypadkach są to bardzo interesujące propozycje działań na rzecz działkowców
i społeczności lokalnych. Dlatego z tematami i problemami poszczególnych okręgów należy zapoznać szersze grono, bowiem wówczas można poszukiwać właściwych
rozwiązań opartych na dotychczasowych doświadczeniach
innych okręgów, lub wspólnie rozwiązać dane zagadnienie na szczeblu krajowym.
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4. Sprawozdanie z działalnoÊci Krajowej Rady PZD
SPRAWOZDANIE
z działalności Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców w roku 2009
W dniu 26 listopada 2009 r. na XIII posiedzeniu Krajowej Rady PZD przyjęta została ocena działalności KR PZD
za okres połowy kadencji, w której przedstawiono bardzo

szczegółowo działalność do listopada 2009 r. Niniejsze
sprawozdanie sporządzono w formie uwzględniającej powyższe, ale odnosi się do wykonania planu pracy na 2009 r.

1. Posiedzenia KR PZD
W 2009 r. zgodnie z planem pracy miały odbyć się cztery posiedzenia Krajowej Rady PZD. Jednak z uwagi na zagrożenia dla Związku i konieczność podjęcia wielu działań
i decyzji odbyło się 7 posiedzeń KR PZD, w tym trzy nadzwyczajne.
VI posiedzenie KR PZD odbyło się 26 lutego, którego
tematyka obejmowała m.in. sprawozdanie z działalności
KR PZD w 2008 r., sprawozdanie finansowe, plan pracy na
2009 r., a ponadto szeroko omawiane były aktualne problemy ogrodów działkowych i Związku. Na posiedzeniu
przyjęto dwanaście uchwał i trzy stanowiska: w sprawie
potrzeby nowelizacji ustawowych zapisów regulujących
przejmowanie terenów rodzinnych ogrodów działkowych
na potrzeby inwestycji drogowych, w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. i w sprawie zmian do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane.
Wystosowano także list do Prezesa TK w sprawie uzasadnienia wyroku TK z dnia 9 grudnia 2008 r. i Oświadczenie
w sprawie publikacji w tygodniku „Wprost” z dnia 1 lutego 2009 r.
Nadzwyczajne VII posiedzenie KR PZD odbyło się
7 kwietnia. Obradowało ono w związku ze złożeniem do
Laski Marszałkowskiej przez Posła Andrzeja Derę w imieniu Posłów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych.
Na posiedzeniu przyjęto uchwałę i Stanowisko w sprawie
projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych.
Kolejne nadzwyczajne VIII posiedzenie odbyło się
30 kwietnia, a jego podstawowym tematem była aktualna
sytuacja Związku w odniesieniu do zagrożeń wynikających
z projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych. Było to
bardzo istotne zebranie, gdyż to na nim zapadła decyzja
o organizacji I Kongresu Polskiego Związku Działkowców

w dniu 14 lipca 2009 r., a także przyjęto Apel w sprawie
obrony działkowców, ogrodów, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i Związku.
W dniu 18 maja odbyło się następne, IX nadzwyczajne
posiedzenie KR PZD, na którym został powołany Komitet
Organizacyjny I Kongresu PZD i ustalono zasady odbywania przedkongresowych konferencji. Znowelizowano
także uchwałę dotyczącą nadawania sztandarów w PZD.
X posiedzenie KR PZD odbyło się w dniu 18 czerwca, na
którym przyjęto sprawozdanie finansowe PZD za 2008 r.,
przedstawiono również przebieg i wyniki przedkongresowych konferencji okręgowych i rejonowych.
Kolejne, XI posiedzenie odbyło się 30 czerwca, było ono
połączone z zebraniem Komitetu Organizacyjnego I Kongresu PZD i dotyczyło przede wszystkim tematyki kongresowej. Dnia 24 września odbyło się XII posiedzenie KR
PZD, które było pierwszym po I Kongresie PZD, więc poświęcone było m.in. omówieniu wyników Kongresu, ale
także Krajowych i Okręgowych Dni Działkowca.
Ostatnie XIII posiedzenie KR PZD odbyło się 26 listopada. Przyjęto na nim jedenaście uchwał, najważniejsze
dotyczyły ustalenia składki członkowskiej na rok 2010, powołania Funduszu Obrony ROD, wprowadzenia wytycznych do kampanii sprawozdawczo wyborczej w roku 2010
i powoływania przez OZ zespołów do obsługi walnych zebrań w ROD.
Ponadto KR podczas posiedzeń w 2009 r. nadawała
sztandary dla jednostek organizacyjnych Związku, rejestrowała regulaminy OZ oraz zgodnie z § 151 ust. 3 zatwierdzała uchwały Prezydium KR, które tego wymagały.
Krajowa Rada PZD podjęła w 2009 r. 50 uchwał
i 4 stanowiska, 2 apele i jedno oświadczenie.

2. Prezydium Krajowej Rady PZD
W 2009 r. odbyło się 18 posiedzeń Prezydium KR PZD,
plan pracy zakładał 15. Podczas posiedzeń Prezydium KR
PZD zapadło obok decyzji wynikających ze statutowych
obowiązków, wiele ważnych, wiążących decyzji, które następnie zostały wdrożone w całym Związku i przyniosły
wiele pozytywnych efektów.
W szczególności zgodnie z planem pracy:

– przyjęto projekt planu pracy, preliminarza finansowego,
– przyjęto sprawozdania finansowe KR PZD, zbiorcze
OZ i ROD oraz sprawozdanie finansowe PZD,
– dokonało oceny kwalifikacji i pracy inspektorów ds.
inwestycji i instruktorów ds. ogrodniczych zatrudnionych
w biurach OZ,
– dokonywało oceny aktualnej sytuacji PZD,
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– podejmowało decyzje w zakresie organizacji Krajowych Dni Działkowca,
– rozstrzygnęło konkursy „ROD Roku 2009” i „Wzorowa Działka Roku 2009”.
– dokonało oceny przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD – przyjęto uchwały w sprawie wytycznych dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD,
– uchwaliło wytyczne w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD w 2010 r.
– przyjęto założenia do planu pracy KR PZD na 2010 r.
Prezydium działało również na polu ujednolicania prawa
związkowego i dostosowywania go do zmieniających się
okoliczności, co wiązało się z koniecznością uszczegółowienia, zmiany, bądź tworzenia nowych aktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ogrodów, okręgowych zarządów i Krajowej Rady PZD:
– podjęto uchwałę w sprawie świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu działania w organach ROD – zmieniony przepis ustanawia dla wszystkich jednakowy pułap w
wysokości 35% środków pochodzących ze składki przynależnej ROD, które można przeznaczyć na świadczenia,

– przyjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania
Funduszu Obrony ROD,
– przyjęło uchwałę w sprawie funkcjonowania biur oraz
zasad zatrudniania i wynagradzania w rodzinnych ogrodach działkowych,
– wprowadzono zasady regulujące korzystanie z energii
elektrycznej w ROD,
Prezydium KR PZD:
– rozpatrywało wnioski o przyznanie dotacji i pożyczek
dla ROD, podejmowało decyzje w sprawach likwidacji
ROD, zatwierdzało sprawozdania i preliminarze finansowe
OZ. Rozpatrywane były również odwołania złożone do
Prezydium KR PZD od uchwał prezydiów okręgowych zarządów.
Przed każdym posiedzeniem KR PZD Prezydium omawiało i przyjmowało materiały, które następnie przedkładane były na posiedzeniach KR PZD.
Prezydium wykonało plan pracy w zakresie spraw finansowych, merytorycznych, prawnych, stanu prawnego gruntów i ogrodniczych.
Prezydium KR PZD podjęło łącznie 201 uchwał i 2 stanowiska.

3. Specustawa drogowa
Dnia 10 września 2008 r. weszła w życie nowela specustawy drogowej, mocą której uchwalono art. 11 j, który
bezpośrednio dotyczył ogrodów i Związku. Polegało to na
tym, że wyłączone zostało zastosowanie art. 17–22 ustawy o ROD. Zaistniała możliwość wywłaszczenia działkowców z majątku prywatnego bez prawa do odszkodowania z tego tytułu. Taki zapis w ustawie był nie tylko niekorzystny dla miliona polskich działkowców, ale przede
wszystkim rażąco krzywdzący i niesprawiedliwy. Krajowa Rada PZD wypracowała stanowisko w sprawie potrze-

by nowelizacji ustawowych zapisów regulujących przyjmowanie terenów ROD na potrzeby inwestycji drogowych
z dnia 26 lutego 2009 r. Do posłów, senatorów, Rzecznika
Praw Obywatelskich, oraz do Premiera RP i Ministra Infrastruktury kierowano szereg wystąpień, listów zarówno od
KR PZD, jak i okręgowych zarządów, pojedynczych ROD
i działkowców. Oczekiwany skutek, w postaci uchwalenia
tej zmiany przez Sejm RP, miał miejsce 24 kwietnia 2009 r.
Tym samym zostały przywrócone działkowcom gwarantowane ustawą o ROD prawa i przywileje.

4. Prawo budowlane
Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko w sprawie
zmian do ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane
z dnia 26 lutego 2009 r.
Efektem tego i bardzo wielu innych wystąpień było poparcie działkowców przez Senatorów, którzy 5 marca
2009 r. zagłosowali za przyjęciem poprawki do Prawa bu-

dowlanego, dzięki której nie wymaga zgłoszenia budowa
altan i obiektów gospodarczych na działkach w ROD. Komisje sejmowe rozpatrujące tę poprawkę wnosiły, aby
Sejm ją przyjął, co miało miejsce w dniu 23 kwietnia 2009 r.
W efekcie przywrócono dotychczasowe zapisy w tej sprawie.

5. Projekt ustawy PiS o ogrodach działkowych
W dniu 23 marca 2009 r., Poseł na Sejm RP Andrzej Dera, jako przedstawiciel posłów PiS złożył do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy o ogrodach działkowych.
Projekt ten stał się poważnym zagrożeniem dla istnienia i
dalszego funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego
w Polsce, a także zakładał likwidację Związku. Zarówno
Krajowa Rada, jak również działacze związkowi i sami
działkowcy podejmowali szereg działań zmierzających do

utrzymania obowiązywania ustawy o ROD z 2005 r.
Ogromne rzesze członków Związku występowały do Posłów, Senatorów, polityków informując o negatywnych
skutkach, jakie może przynieść wejście w życie ustawy
proponowanej przez PiS. KR PZD i Prezydium KR PZD
podejmowały uchwały, stanowiska, w tej sprawie działkowcy kierowali pisma do osób, które mogły pomóc i okazywały Związkowi wsparcie w obronie ustawy o ROD.
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Ulotkę porównawczą i poradnik wyjaśniający szczegółowo
negatywne skutki projektu ustawy skierowano do dział-

kowców, aby mogli zapoznać się z konsekwencjami wynikającymi z projektu.

6. Kongres
Największym przedsięwzięciem w sprawie obrony ustawy była organizacja I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Miał on na celu przeciwstawienie się działaniom
PiS mającym na celu uchylenie dotychczas obowiązującej
ustawy o ROD, likwidację organizacji działkowców i nacjonalizację jej majątku.
W dniu 14 lipca 2009 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbył się I Kongres PZD, w którym uczestniczyło blisko 2600 uczestników ze wszystkich okręgów,
a także przedstawiciele władz samorządowych, politycy
i przedstawiciele mediów. Łącznie blisko 300 gości. Nigdy wcześniej reprezentacja polskich działkowców nie zebrała się w jednym miejscu tak licznie, aby przedstawić

swoje stanowisko w sprawie dalszego istnienia ogrodów,
Związku, ich przyszłości i rozwoju. Kongres odbył się pod
hasłami „Nasza ustawa – tradycja i przyszłość ogrodów”
oraz „Związek to my – milion polskich działkowców”.
Kongres przyjął 6 stanowisk, rezolucję, przesłanie do Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, rządów i parlamentów krajów członkowskich, a także wystąpienia do
Prezydenta i RP Premiera RP.
Niezaprzeczalnym faktem jest, że Kongres okazał się
ogromnym sukcesem. Najważniejsze jednak jest to, że
przyniósł oczekiwane skutki w postaci odrzucenia
w pierwszym czytaniu projektu PiS na posiedzeniu Sejmu
RP w dniu 16 lipca 2009 r.

7. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli
W ubiegłym roku niektóre gminy zostały objęte kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola ta dotyczyła działalności gmin w zakresie gospodarki gruntami ROD i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ROD. Przy
okazji kontroli gmin NIK występowała do organów PZD
o przekazanie wielu bardzo szczegółowych informacji. Informacje te dotyczyły m.in. powierzchni ogrodów, danych
o ich zakładaniu. Związek przedstawił Najwyższej Izbie
Kontroli wszelkie żądane informacje zgodnie ze stanem
faktycznym i swoją wiedzą.

Pod pozorem kontroli gmin faktycznie próbowano kontrolować Związek, czego najlepszym dowodem było ostatnie wystąpienie NIK z pytaniami do KR w grudniu 2009 r.
KR PZD w dniu 7 stycznia 2010 r. odpowiedziała na pytania zawarte w tym piśmie, odnosząc się także do metod
działania NIK i próby poddania kontroli statutowej działalności Związku.
Odpowiedź do NIK przesłano także do Ministra Infrastruktury i OZ oraz opublikowano w związkowych mediach.

8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
PZD od długiego już czasu walczy z ponadnormatywnym budownictwem, a także zamieszkiwaniem na działkach, dążąc do ścisłego przestrzegania prawa. Naruszenia
prawa związkowego wielokrotnie zgłaszane były do odpowiednich instytucji, jednak nie były podejmowane żadne działania. Dopiero w ubiegłym roku Powiatowi
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego na zlecenie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, do którego z prośbą
zwróciła się NIK, rozpoczęli kontrolę wybranych działek

– altan pod względem przestrzegania przepisów prawa budowlanego. Najwięcej działek kontrolowanych jest we
Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu. Okazuje się, że na ogrodach jest wiele samowoli budowlanych, tzn. altan przekraczających dozwolone prawem budowlanym wymiary
25 lub 35 m kw.
Efektem nieprzestrzegania prawa jest dla działkowców
konieczność dokonania rozbiórki ponadnormatywnej altany, bądź też dostosowania jej do wymaganych rozmiarów.

9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrole w Krajowej Radzie PZD i Okręgowym
Zarządzie Mazowieckim. Kontrola dotyczyła przede
wszystkim kwestii przestrzegania prawa obowiązującego
w zakresie ochrony danych osobowych.
Kontrole te zostały wszczęte w związku ze sprawą sądową, w której firma deweloperska żąda od Związku wydania gruntu zajętego przez jeden z warszawskich ogrodów.
W trakcie tej sprawy deweloper postanowił również po-

zwać działkowców z tego ogrodu w celu ich wyeksmitowania z zajmowanych działek. Zażądał więc przed sądem,
aby Związek przekazał mu nazwiska i adresy tych działkowców. Sąd uznał racje PZD, który stanowczo odmówił
twierdząc, że spełnienie zgłoszonego żądania byłoby naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Deweloperowi się to nie spodobało, więc poskarżył się do
GIODO, który przeprowadził skrupulatną kontrolę
w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim na okoliczność
zabezpieczenia danych, których zażądał deweloper.
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10. Stan prawny gruntów
Krajowa Rada PZD bardzo dużo czasu poświęciła na
ustalenia dotyczące aktualnego stanu prawnego gruntów,
na których usytuowane są ROD. Podejmowano działania w
celu zapoznania OZ z metodyką ustalania stanu prawnego
gruntów i doprowadzania go do stanu poprawnego.
KR PZD wraz z okręgowymi zarządami przeprowadzała badania i weryfikację stanu prawnego ROD. Uznano to
za pilne ze względu na konieczność ustalenia liczby ROD,
ich powierzchni i liczby działek, które mogłyby ewentualnie skorzystać z propozycji uwłaszczenia.
Podstawą do uznania, iż ROD ma uregulowaną sytuację
prawną, jest posiadanie prawa użytkowania wieczystego
na mocy aktu notarialnego, wpisu w księdze wieczystej,
ujęcia w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego i brak roszczeń. Podobna sytuacja jest w przypadku prawa użytkowania zwykłego, w którym niezbędna jest pełna
dokumentacja prawna utworzenia ogrodu, ujęcie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego, wpis do

księgi wieczystej i brak roszczeń. W związku z tym okręgowe zarządy przeprowadziły dokładne badania w odniesieniu do wszystkich ROD istniejących na terenie ich
działania.
KR PZD prowadzi na mocy ustawy o ROD Rejestr
ROD, który funkcjonuje w formie elektronicznej i stanowi
prawne i obowiązujące źródło informacji dla wewnętrznych i zewnętrznych organów oraz jednostek administracyjnych.
Ważnym postępem w tym zakresie było zawarcie w dniu
3 listopada 2009 r. umowy na wykonanie programu komputerowego Rejestru ROD. Ten program ma na celu zastąpienie programu obsługującego rejestr, funkcjonującego
od 1995 r., pracującego na systemie operacyjnym DOS,
który nie spełnia wymagań funkcjonalności i aktualnych
potrzeb Związku. Nowy system umożliwi stworzenie jednolitego dla całego kraju, przejrzystego rejestru, zawierającego bazę danych wszystkich ROD.

11. Fundusz Obrony Rodzinnych ogrodów działkowych
Krajowa Rada na XIII posiedzeniu w dniu 26 listopada
2009 r. podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Polskim
Związku Działkowców Funduszu Obrony Rodzinnych
Ogrodów Działkowych. Fundusz Obrony ROD przeznaczony jest m.in. na pokrycie stwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi zobowiązań PZD z tytułu bezumownego korzystania z gruntów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe oraz kosztów sądowych lub egzekucji w postępowaniach mających za

12. Zwolnienie z opłat za pobór wód podziemnych
Długotrwała walka o zaniechanie pobierania opłat za wodę podziemną od działkowców ostatecznie zakończyła się
zwycięsko dla Związku. Naczelny Sąd Administracyjny
podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W orzeczeniu stwierdził, iż w myśl art.
16 ustawy o ROD i art. 14 ustawy o POD opłaty za korzystanie ze środowiska są niczym innym jak podatkiem, z któ-

przedmiot roszczenia z tego tytułu. Środki na Fundusz pobierane będą ze składki członkowskiej przynależnej jednostce krajowej i okręgom PZD, ale może być jeszcze
zasilany z innych źródeł; dobrowolnych wpłat Krajowej
Rady PZD, okręgowych zarządów PZD i zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, dobrowolnych wpłat członków wspierających, dobrowolnych wpłat członków
zwyczajnych oraz innych prawnie dopuszczalnych źródeł.

rego Polski Związek Działkowców jest zwolniony. Zatem
poczynając od wejścia w życie ustawy o pracowniczych
ogrodach działkowych z dnia 16 maja 1981 r. w dalszym
ciągu Polski Związek Działkowców, a co za tym idzie
wszyscy jego członkowie są zwolnieni z opłat i podatków.
Na podstawie tego wyroku większość urzędów marszałkowskich zwróciła ogrodom wniesione nienależnie opłaty.

13. Dotacje i pożyczki dla ROD
Prezydium każdorazowo rozpatrywało wnioski składane
przez ROD i opiniowane przez OZ o dotacje i pożyczki.
Dotacje i pożyczki funkcjonują w PZD, jako forma pomocy dla ogrodów, które podejmują działania w zakresie
budowy, remontów, modernizacji na terenie ROD. Dotacje
i pożyczki przydzielane są na podstawie wniosku Zarządu
ROD pozytywnie zaopiniowanego przez Prezydium OZ
Krajowa Rada PZD w 2009 r. udzieliła dotacji 77 ROD
na łączną kwotę 410900 zł. Dotacje przeznaczone były

w szczególności na budowę i modernizację sieci energetycznej, budowę i remonty domów działkowca, budynków
administracyjnych, czy usuwanie skutków powodzi.
Z Funduszu Samopomocowego, który utworzony jest
z części składki członkowskiej przypadającej OZ i KR,
Prezydium KR udzielało pożyczek dla ROD na inwestycje
i remonty w ogrodach. W 2009 r. pożyczek udzielono
22 ogrodom na łączną kwotę 778 000 zł.
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14. Likwidacje w 2009 r.
Prezydium KR PZD na posiedzeniach badało warunki
i dokumentację złożoną dotyczącą likwidacji ROD w całości lub części.
W 2009 r. zlikwidowano częściowo 38 ogrodów działkowych, których łączna powierzchnia wynosiła nieco ponad

50 ha i obejmowała 670 działek. Działkowcy mieli możliwość otrzymania działek zamiennych w odtwarzanych
ogrodach lub w już istniejących. Najwięcej likwidacji przeprowadzono w OZ Sudeckim – 7 , Śląskim – 6, w Gdańsku – 3, w Legnicy – 3.

15. Działalność prawna. Odwołania od uchwał. Skargi, wnioski i zażalenia
Prawnicy KR wspomagają jednostki terenowe w prowaskarg obejmuje w 2009 r. większą ich ilość o kilkanaście
dzonych przez nich postępowaniach i bieżących sprawach.
procent w porównaniu z latami ubiegłymi. Skargi i zażaleWspółpracują przy tworzeniu aktów prawa wewnętrznenia najczęściej dotyczą trzech podstawowych kwestii tj.:
go, wytycznych, opinii prawnych, które ułatwiają i ujedspory sąsiedzkie, skargi na działania zarządów ROD i na
nolicają stosowanie prawa w całym PZD.
działania okręgowych zarządów.
Prezydium KR PZD rozpatrzyło w 2009 r. 50 odwołań
Skuteczność struktur Związku w rozwiązywaniu probleod uchwał prezydiów OZ, w tym nie uwzględniło 30 odmów w ogrodach jest bardzo ważna, dla działkowców, któwołań, 17 uchwał zostało uchylonych, a sprawy w 10 przyrzy kształtują dzięki temu swój stosunek do własnej
padkach przekazano do ponownego rozpoznania, stwierorganizacji, ale i dla wizerunku zewnętrznego PZD, dlatego
dzono nieważność 3 uchwał. Jeśli chodzi o skargi i zażaleteż KR PZD zwracało się do OZ o zwiększenie staranności
nia to w 2009 r. wpłynęło do KR PZD 850 skarg. Rejestr
w rozwiązywaniu konfliktów i problemów w ROD i OZ.

16. Współpraca KR z OZ i ROD
Krajowa Rada PZD stara się w jak najszerszy i najbardziej profesjonalny sposób udzielać pomocy i rad okręgom
i ogrodom, organizuje szkolenia, narady, ale także poprzez
wydawanie opinii, interpretacji w zakresie stosowania
w praktyce przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.
Ważnym mechanizmem współpracy z okręgowymi zarządami jest udział pracowników biura KR PZD członków
Prezydium KR posiedzeniach okręgowych zarządów oraz
organizowanych w terenie naradach i szkoleniach. W 2009
r. pracownicy biura KR PZD i członkowie Prezydium KR

obsłużyli łącznie 51 posiedzeń OZ i 24 przedkongresowe
konferencje okręgowe i rejonowe.
Ponadto na miarę możliwość KR PZD przeprowadzane
były kontrole w wybranych OZ. Kontrole te obejmowały
szeroki zakres działalności danego okręgu, w tym działalność statutową, finansową, inwestycyjną szkoleniową lub
wybrane dziedziny działania OZ. W 2009 roku przeprowadzono 6 kontroli w OZ. W razie konieczności bezpośredniej interwencji przeprowadzano lustracji w ROD.
W ubiegłym roku odbyły się 3 lustracje.

17. Komisje Krajowej Rady PZD
Komisje Krajowej Rady powołane zostały na II posiedzeniu KR PZD w dniu 21 lutego 2008 r. Powołano osiem
komisji, których składy liczą od 3 do 8 członków. Określone komisje KR, w zależności od aktywności i koniecz-

ności, odbywały swoje posiedzenia. W 2009 r. najaktywniej działała komisja finansów i budżetu, konkursowa oraz
polityki społecznej, promocji i działalności medialnej.

18. Działalność informacyjna i medialna KR
W 2009 r. Krajowa Rada wydała 16 Biuletynów Informacyjnych, w tym dwa Biuletyny Kongresowe przeznaczone dla wszystkich OZ i zarządów ROD. KR wydała
także 12 Informatorów Działkowca, przeznaczonych do
wywieszania na tablicach ogrodowych, w których przedstawiane są najważniejsze informacje i wydarzenia z życia Związku. W ubiegłym roku wydano także Specjalne
Informatory Działkowca, które dotyczyły takich wydarzeń,
jak projekt ustawy o ROD autorstwa PiS, stanu prawnego

gruntów ROD, czy I Kongresu PZD. Wydawano również
plansze ogrodnicze dla ROD i terminarze ochrony roślin.
W zakresie działalność informacyjnej i medialnej KR
PZD uaktywniła swoją stronę internetową, poprzez wprowadzenie specjalnego działu pt. aktualności, w którym zamieszczane są najważniejsze i najnowsze informacje, co
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Krajowa Rada zaprosiła do współpracy okręgowe zarządy, szczególnie w zakresie podejmowanych przez nich działań
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i dorobku. Ponadto trwają prace nad polepszeniem i rozbudowaniem strony pod względem wizualnym i merytorycznym. Na miarę możliwości KR nawiązywana jest współpraca z mediami, szczególne znaczenie miało to przy oka-

zji I Kongresu PZD. KR PZD współpracuje również z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, klubami parlamentarnymi, a także samorządami terytorialnymi.

19. Działalność oświatowa
Krajowa Rada dużą wagę przykłada także do szkolenia
i informowania działaczy i pracowników jednostek terenowych w zakresie działalności Związku. W związku
z tym organizuje szereg narad i spotkań szkoleniowo – instruktażowych, w których licznie biorą udział przedstawiciele OZ.
W dniach 28 i 29 stycznia 2009 r. w Warszawie odbyła
się narada szkoleniowa głównych księgowych okręgowych
zarządów PZD.
4 lutego 2009 r. odbyła się narada przedstawicieli OZ
i zarządów ROD, która przyjęła stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji Związku.
30 kwietnia odbyła się narada aktywu, która debatowała nad poprawą trudnej sytuacji Związku, przyjęto na niej
stanowisko w sprawie projektu PiS o ogrodach działkowych.
W dniach 18–19 marca skarbnicy okręgowych zarządów
spotkali się na naradzie szkoleniowej, na której szczegółowo m.in. omawiano ich zadania i obowiązki.
W dniach 24–26 marca 2009 r. w Warszawie obradowała Konferencja Ogrodnicza PZD. Wzięli w niej udział instruktorzy OZ PZD, przewodniczący komisji ogrodniczych
OZ, członkowie Kolegium redakcyjnego „działkowca”,
przedstawiciele redakcji „działkowca”, przedstawiciele
Krajowej Rady PZD. Celem konferencji było poszerzenie
wiedzy ogrodniczej, wymiana doświadczeń z działalności

służby instruktorskiej PZD a także nakreślenie najważniejszych zadań służb ogrodniczych PZD w II i III kwartale br.
21–22 października przeprowadzono naradę w sprawie
ewidencji gruntów, zasad przyznawania i rozliczania dotacji i pożyczek, z połączeniu naradą dla inspektorów terenowo – prawnych.
13 listopada Prezesi OZ i Dyrektorzy Biur spotkali się
na naradzie, na której obradowano nad sytuacja finansową
Związku, propozycją wysokości składki członkowskiej,
a także nad przygotowaniami do kampanii sprawozdawczo – wyborczej.
Krajowa Rada PZD w dniach 8–9 grudnia 2009 r. zorganizowała w Warszawie naradę etatowych instruktorów OZ
i wiceprezesów OZ odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze, a więc za zagospodarowanie i modernizację ogrodów
i działek oraz promowanie i upowszechnianie oświaty
ogrodniczej.
Celem narady było przedstawienie i przedyskutowanie
z uczestnikami wszystkich aktualnych problemów występujących w Związku, będących zakresie działania społecznych i etatowych służb ogrodniczych.
Odbyło się także jedenaście 3-dniowych rejonowych
konferencji dla instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej, które organizowane były przez KR PZD z udziałem
OZ, w dwóch sesjach wiosennej i jesiennej. Przeszkolono
550 instruktorów SSI.

20. Krajowe Dni Działkowca
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniu 12 września odbyły się Krajowe Dni Działkowca z udziałem 400 zaproszonych działkowców reprezentujących 26 okręgów. Poprzedzone zostały mszą św. w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Obchody odbyły się
w 80-letnim Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec” w Warszawie. Przybyli goście, w tym m.in. przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewica Grzegorz

Napieralski, Poseł Janusz Piechociński (PSL), Przewodniczący OPZZ Jan Guz. W swoim wystąpieniu Prezes E.
Kondracki przypomniał czym są Dni Działkowca, a także
dokonał podsumowania minionych wydarzeń, w tym powodów zwołania Kongresu i jego wyników. Wskazał również na znaczenie ogrodów dla społeczeństwa, a także na
wyznaczony w czasie Kongresu kierunek dalszego rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

21. Działalność międzynarodowa KR PZD
W dniach 13–14 marca Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wziął udział w Posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego
Biura Międzynarodowego Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu.
Następnie w dniach 7–9 września odbyło się Seminarium
Biura Międzynarodowego w Gandawie. W Seminarium
wzięła udział 5 osobowa delegacja z Polski. W dniu po-

przedzającym seminarium odbyło się posiedzenie Biura
Międzynarodowego, w którym wziął udział Wiceprezes
KR PZD W. Kulik. Ponadto KR PZD przygotowała broszurę informacyjną w języku angielskim, niemieckim,
francuskim i słowackim z XXXV Międzynarodowego
Kongresu Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, który odbył się w sierpniu 2008 r. w Krakowie.
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22. Podsumowanie
Krajowa Rada PZD wykonała większość planu pracy
przyjętego na 2009 r. Niektóre zagadnienia są jeszcze
w trakcie realizacji, bądź zostały przesunięte do realizacji

w czasie, czego powodem był ogromny wkład pracy, czasu i wysiłku w zapewnienie dalszego istnienia rodzinnych
ogrodów działkowych.
KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r.

5. Uchwały i stanowiska
UCHWAŁA Nr 1/XIV/2010
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w 2009 r.
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w 2009
r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt. 7 statutu PZD, postanawia:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania planu pracy

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

SEKRETARZ
/-/Wiesław SAWICKI

Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr 2/XIV/2010
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
w sprawie planu pracy Krajowej Rady PZD na 2010 rok
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 6 statutu PZD, postanawia:

§1
Przyjąć plan pracy na rok 2010 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Warszawa, 17 lutego 2010 r.
PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI
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SEKRETARZ
/-/Wiesław SAWICKI

UCHWAŁA Nr 3/XIV/2010
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zasad odbywania rejonowych konferencji przedzjazdowych
zjazd delegatów mają odpowiednie zastosowanie przepisy statutu PZD odnoszące się do okręgowych zjazdów.
§3
Rejonowe konferencje przedzjazdowe zwołuje okręgowy zarząd w drodze uchwały, określając w niej termin
i miejsce odbycia wszystkich konferencji na terenie
okręgu.
§4
O terminie, miejscu i porządku obrad rejonowej konferencji przedzjazdowej okręgowy zarząd zawiadamia pisemnie, na zasadach określonych w § 115 statutu PZD,
wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych delegatów z ROD, na co najmniej 14 dni przed
terminem odbycia konferencji.
§5
Do zadań rejonowych konferencji przedzjazdowych należy:
1) rozpatrzenie i wydanie opinii na temat przedłożonych
materiałów, które będą przedstawione na okręgowym zjeździe, a w szczególności:
•sprawozdania za okres kadencji z działalności okręgowego zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowej
komisji rozjemczej,
•programu działania okręgu na następną kadencję,
2) wybór delegatów na okręgowy zjazd w ilości określonej uchwałą okręgowego zarządu PZD,
3) wydanie opinii na temat innych projektów materiałów, stanowisk itp., które będą przedłożone do rozpatrzenia,
4) zgłaszanie propozycji wypowiedzenia się przez okręgowy zjazd w określonych sprawach.
§6
1. Rejonowa konferencja przedzjazdowa może obradować, wydawać opinie, wybierać delegatów na okręgowy
zjazd, jeżeli uczestniczy w niej ponad 50% delegatów wybranych podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze na konferencji posiadają wyłącznie delegaci wybrani podczas walnych zebrań
sprawozdawczo – wyborczych w ROD.
3.Delegatów na okręgowy zjazd konferencja wybiera
wyłącznie spośród uczestniczących w konferencji delegatów z ROD.
§7
1.Rejonowa konferencja przedzjazdowa nie podejmuje
decyzji w formie uchwał, z wyjątkiem uchwały o wyborze delegatów na okręgowy zjazd.
2. Rejonowa konferencja przedzjazdowa może wypowiadać się w przedstawionych podczas obrad sprawach w
formie opinii, a także podejmować stanowiska i inne doku-

Decyzja o odbywaniu rejonowych konferencji przedzjazdowych powinna wynikać z istniejącej struktury organizacyjnej okręgu, tzn. zasadne jest organizowanie w okręgach,
w których funkcjonują delegatury i dokonano już odpowiedniego podziału terenu okręgu według zasięgu działania delegatur. Sens organizowania konferencji wynika
także z wielkości okręgu, gdy konieczne staje się, ze
względu na bardzo dużą ilość ogrodów działkowych, zapewnienie możliwości uczestnictwa przedstawicielom
ROD w ponad ogrodowym forum, na którym mieliby
możliwość przedstawienia problemów i odniesienia się do
działalności Związku. Oznacza to w praktyce, że ustalony
przez okręgowy zarząd klucz wyborczy delegatów na rejonowe konferencje przedzjazdowe powinien zapewnić
większą reprezentację ROD na konferencji niż w przypadku organizowania okręgowego zjazdu.
Planując przebieg i organizację konferencji należy mieć
na uwadze angażowanie w życie Związku szerokiego grona działkowców. Konferencja nie może służyć do ograniczania tego naturalnego prawa ogrodów do czynnego
udziału w życiu Związku i współdecydowania o jego najistotniejszych sprawach.
Skład liczbowy, przygotowana przedstawiona problematyka powinna odpowiadać randze tego forum i zapewniać
możliwość przeniesienia wszystkich wyników na okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy zjazd nie będzie reprezentatywny dla okręgu, jeśli nie będzie odpowiedniej reprezentacji ogrodów na konferencjach.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, w celu zapewnienia odpowiedniej rangi rejonowym konferencjom przedzjazdowym, które odbędą się w 2011 r.,
a szczególnie zapewnienia delegatom wybranym podczas
walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD w
2010 r. czynnego uczestnictwa w podejmowaniu najistotniejszych decyzji w ramach jednostki terenowej Polskiego
Związku Działkowców, postanawia:
§1
1.Okręgowe zarządy, organizujące rejonowe konferencje przedzjazdowe, ustalą rejony, których obszar zapewni
uczestnictwo delegatów z ROD w liczbie nie mniejszej
niż 50.
2.W przypadku dokonania podziału na rejony przed wejściem w życie niniejszej uchwały i ustalenia rejonów nie
spełniających kryteriów określonych w ust. 1, okręgowy
zarząd dokona zmiany podjętej w tej sprawie uchwały łącząc rejony o niższej liczbie delegatów z ROD, którzy mieliby wziąć udział w konferencji.
§2
Do przygotowania, zwołania i przeprowadzenia rejonowej konferencji przedzjazdowej poprzedzającej okręgowy
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menty, w których wypowie się w najistotniejszych sprawach dla działkowców, ogrodów i Związku.
§8
Krajowa Rada zobowiązuje Prezydium KR do wydania
w odpowiednim czasie wytycznych w sprawie przygotowania, zwołania i odbycia rejonowych konferencji przedzjazdowych w 2011 r.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla przygotowania i przeprowadzenia rejonowych konferencji przedzjazdowych poprzedzających okręgowe
zjazdy delegatów w 2011 r.

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Stanisław CHODAK

Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr 4/XIV/2009
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 151 ust. 3 statutu PZD postanawia:
§1
Zatwierdzić:
1. Uchwałę nr 131/2009 z dnia 22 września 2009 r. Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie odwołania Państwa Marii i Jana Grzywaczewskich od uchwały
Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy – uchylono zaskarżoną uchwałę i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia.
2. Uchwałę Nr 195/2009 z dnia z dnia 10 grudnia 2009 r.
Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie odwołania Pana Leszka Blachy od uchwały nr 150/2009 z dnia 29 września 2009 r. Prezydium Okręgowego Zarządu w Szczecinie
PZD – uwzględniono odwołanie i uchylono zaskarżoną
uchwałę.

3.Uchwałę Nr 6 /2009 z dnia z dnia 16 lutego 2010 r. Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie odwołania Pana
Adama Jasińskiego od uchwały nr 12/2009 Prezydium
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego z dnia 13 marca
2009 r. – uchylono zaskarżoną uchwałę i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia.
4.Uchwałę Nr 4 /2009 z dnia z dnia 16 lutego 2010 r. Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie odwołania Pani
Małgorzaty Nieznalskiej od uchwały nr 93/2009 Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD z dnia
06 października 2009 r. – uchylono zaskarżoną uchwałę
i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a uchwały wymienione w § 1 obowiązują od dnia podjęcia przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Stanisław CHODAK

Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR 5/XIV/2010
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie wytycznych dotyczących ponadnormatywnego budownictwa, zamieszkiwania i zameldowania
na działkach w ROD oraz zasad przydziału działek
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, w celu realizacji postanowień VIII Krajowego Zjazdu Delega-

tów PZD w sprawach dotyczących przydziału działek oraz
zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD,
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§2
Prezydium KR PZD określi zadania okręgowych zarządów PZD dotyczące przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD.
§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

a także w nawiązaniu do kontroli gmin prowadzonej przez
Najwyższą Izbę Kontroli, wystąpień Ministra Infrastruktury i Rzecznika Praw Obywatelskich, postanawia:
§1
Prezydium KR PZD opracuje i wprowadzi wytyczne
w sprawach:
a) kryteriów przydziału działek w ROD,
b) budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania
i zameldowania na działkach w ROD.

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/Antoni KOSTRZEWA

Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r.

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie aktualnej sytuacji Związku
Po analizie obecnej sytuacji Związku i rodzinnych ogrodów działkowych, Krajowa Rada stwierdza, że – wbrew
stanowisku I Kongresu PZD oraz woli wyrażonej przez
619 tys. działkowców – nadal podejmowane są działania
zmierzające do gruntownej zmiany ustawy o ROD i zminimalizowania znaczenia Związku. Taka ocena wynika
z przede wszystkim z następujących wydarzeń:
Kontrola NIK. Jest ona prowadzona od kilku miesięcy
w stosunku do gmin, ale jej przebieg wskazuje, że faktycznie jest skierowana wobec organów PZD. Wynika to z żądanych przez Izbę informacji, które w większości nie mają
związku z oficjalnym przedmiotem kontroli, lecz dotyczą
spraw wewnętrznych naszej organizacji. Mimo pełnej
współpracy Związku, taki kierunek kontroli rodzi jednak
przypuszczenie, że ma ona dostarczyć argumentów za nowelizacją ustawy o ROD.
Prace legislacyjne w Ministerstwie Infrastruktury. W odpowiedzi na wystąpienie Krajowej Rady PZD, powyższy
resort potwierdził, że prowadzi tzw. „prace analityczne”,
czyli pozyskiwanie informacji o funkcjonowaniu ogrodów,
które mają przesądzić, czy resort podejmie decyzję o wszczęciu procesu zmiany ustawy o ROD. Jednocześnie zapewniono Związek, że w takim przypadku będzie jednym
z kilku partnerów społecznych, z którym konsultowane będą ewentualne zmiany. Takie stanowisko marginalizuje pozycję PZD, będącego prawnym reprezentantem polskich
działkowców, co zostało przekazane do resortu wraz
z przyjęciem propozycji spotkania z Ministrem. W odpowiedzi Związek otrzymał do wypełnienia ankietę dotyczącą sposobu funkcjonowania zapisów ustawy o ROD, które
jest kolejnym badaniem tego samego zagadnienia.

Zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich. Wzywa on
publicznie Ministra Infrastruktury do wszczęcia działań w
celu odpowiedniej zmiany ustawy o ROD. Pretekstem do
tego jest rzekomy brak nadzoru nad Związkiem, choć wynika on z ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Do niedawna nadzór taki był też zapisany – z inicjatywy PZD
– w ustawie o ROD, ale został uchylony bez konsultacji
z naszą organizacją. Teraz zaś wykorzystuje się to do zmiany ustawy, co stwarza groźbę usunięcia najważniejszych
gwarancji dla praw działkowców oraz ogrodów. Rzecznik
zadbał o to, aby jego inicjatywa odbiła się szerokim echem
w mediach, zwłaszcza „Rzeczpospolita” przedstawiła PZD
jako organizację poza wszelkim nadzorem. Dowodem mają być rzekome nieprawidłowości w ogrodach, wynikające jakoby z odbywania walnych zebrań w drugim terminie.
Zarzut ten spotkał się z powszechnym protestem działkowców z całego kraju, którzy gremialnie udowadniają Rzecznikowi zasadność mechanizmu tzw. „drugiego terminu”,
które obowiązuje od zarania ruch działkowego i jest stosowane także w innych organizacjach.
Powyższe wydarzenia jednoznacznie wskazują, że trwa
kampania zmierzająca do stworzenie fałszywego obrazu
powszechnych nadużyć w ogrodach i Związku oraz nieprzydatności ustawy o ROD. Te działania są środkiem do
przeprowadzenia gruntownej zmiany tej ustawy i zmarginalizowanie roli Związku, czyli usunięciu dwóch głównych przeszkód do swobodnego dysponowania gruntami
zajętymi obecnie przez ogrody. Konstatacja ta jest całkowicie zbieżna z oceną sytuacji dokonaną przez Prezydium
Krajowej Rady PZD z 10 grudnia 2009 r. Z tego względu
wciąż aktualne pozostają zadania wyznaczone organom
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dów, jak i Związku pozostaje ustawa o ROD w obecnym
kształcie. Takie stanowisko zajął VIII Krajowy Zjazd Delegatów, I Kongres PZD, a przede wszystkim 619 tys.
działkowców. Jest to zobowiązanie dla każdego organu
i członka PZD do walki o nienaruszalność zapisów ustawy
o ROD, która stanowi główną gwarancję dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

Związku w tej ocenie Jednocześnie Krajowa Rada PZD
pragnie wyrazić wdzięczność i docenić zaangażowanie
działkowców i struktur Związku w obronie naszej organizacji i ustawy o ROD. Konieczna jest dalsza integracja naszego środowiska i jedność wokół najważniejszych
wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. Nie ulega wątpliwości, że obecnie jedyną alternatywą zarówno dla ogro-

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Warszawa, dnia 17 lutego 2010 roku

STANOWISKO
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie roli i postawy Związku w wyborach prezydenckich i samorządowych
Mając na uwadze znaczenie zbliżających się wyborów
prezydenckich oraz samorządowych dla losu kilkumilionowej rzeszy działkowców i członków ich rodzin, Krajowa Rada PZD – będąca reprezentantem środowiska
polskich działkowców – uznaje, że cały Związek powinien aktywnie uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach. Udział ten jest konieczny z uwagi na rolę i funkcję
naszej organizacji w codziennym życiu społeczności lokalnych na terenie całej Polski. Jesteśmy ważnym uczestnikiem życia publicznego, prowadząc kilka tysięcy
rodzinnych ogrodów działkowych będących urządzeniami
użyteczności publicznej. Związek wypełnia więc istotne
zadania państwa w zakresie pomocy socjalnej dla rodzin,
biorąc tym samym czynny udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego, które jest podstawą demokratycznego państwa prawa. Idea ta zakłada, że nie tylko władze
administracyjne, ale również sami obywatele oraz ich organizacje biorą odpowiedzialność za wspólne sprawy społeczności. Związek w pełni opowiada się za takim modelem budowania naszego państwa. Dał temu wyraz
I Kongres PZD, który w swoim stanowisku w sprawie postawy Związku w budowie społeczeństwa obywatelskiego uznał potrzebę aktywniejszej i bardziej zdecydowanej
roli naszej organizacji w życiu publicznym. Jest to warunek dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz
ukształtowania w Polsce modelu społeczeństwa obywatelskiego na miarę XXI wieku.
Nadchodzące wybory prezydenckie i samorządowe są
najlepszą okazją do zaprezentowania zaangażowania działkowców w sprawach publicznych. Zainteresowanie
i udział w debatach oraz decyzjach dotyczących najważniejszych kwestii lokalnych i krajowych jest wyrazem troski i odpowiedzialności za los całej wspólnoty, której
ważną częścią są rodzinne ogrody działkowe. Problemy

działkowców są często problemami wszystkich mieszkańców i dlatego muszą być rozwiązywane przy czynnym
udziale samych zainteresowanych. Działkowcy nie mogą
dowiadywać się ostatni o decyzjach, które w stosunku do
nich podjęto, konieczna jest aktywna postawa wyborcza
wszystkich naszych członków i pełna wiedza na temat
tych, którzy potem będą stanowić o losie obywateli i ich
prawach. Nie powinniśmy bowiem pozostawać na uboczu
w imię błędnie rozumianej apolityczności. Nasza organizacja ma obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym
i demokratycznymi metodami wpływać na rzeczywistość
polityczną dla dobra ogrodów, działkowców oraz społeczeństwa.
Przyjmując odpowiednią postawę w nadchodzących wyborach Związek musi także kierować się swoimi doświadczeniami, a także skutkami, jakie kolejne wybory przynosiły ogrodom. Zbyt często postrzegano działkowców
wyłącznie jako bezwolny elektorat, który miał zapewnić
określoną ilość głosów i o którym się zapominało natychmiast po elekcji. Przedmiotowe traktowanie naszego środowiska jest nie do zaakceptowania, a kandydaci ponownie
ubiegający się o poparcie działkowców powinni być sprawiedliwie rozliczeni z realizacji swoich przedwyborczych
obietnic i programów. Wspierając konkretne ugrupowania
i ludzi powinniśmy nadal kierować się zasadą, że muszą
uwzględniać w swoich programach i celach interesy oraz
prawa działkowców. Poparcie to nie może być bezkrytyczne, ale musi być świadome i poprzedzone należytą oceną
ugrupowania oraz kandydata przez pryzmat jego dokonań
na rzecz działkowców i ich ogrodów. Wybierajmy więc ludzi, którzy nas nie zawiedli w przeszłości i którzy nie tylko
dobrze znają, ale rozumieją nasze problemy.
Znajomość problematyki ogrodnictwa działkowego jest
kwestią podstawową. Decyzje, jakie zapadają na szczeblu
17

w obronie nienaruszalności ustawy o ROD, Krajowa Rada
uznaje za konieczne i właściwe:
• zwrócenie się do wszystkich działkowców i organów
Związku o powszechny udział w wyborach prezydenckich
i samorządowych;
• wezwanie struktur PZD, aby w swojej bieżącej działalności uwzględniły również temat nadchodzących wyborów;
• uznanie, że dla Związku najważniejsze znaczenie będą
miały wybory samorządowe, więc zaleca się współpracę
z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi,
które tradycyjnie działają wspólnie z naszą organizacją
i w swoich programach uwzględniają interesy działkowców i Związku, dając gwarancję, że składane deklarację
będą realizowane po wyborach. Jednocześnie zaleca się
czynny udział w wyborach, czyli desygnowanie kandydatów spośród członków PZD na listy wyborcze powyższych
ugrupowań i komitetów oraz zabezpieczenie im odpowiednich miejsce na tych listach. Dobór partnerów i koalicjantów musi wynikać z dotychczasowych pozytywnych
doświadczeń, które gwarantują realizację zadań dla dobra
środowiska działkowego. W szczególności należy mieć na
uwadze współpracę z Lewicą, PSL i tymi ugrupowaniami,
które w swoich działaniach wspierały i współpracowały
z PZD i rodzinnymi ogrodami działkowymi
•w zbliżających się wyborach prezydenckich w pełni zasadnym jest poparcie kandydatury Jerzego Szmajdzińskiego, który na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat – jako
jedyny ze zgłoszonych kandydatów – stawał w obronie
ogrodów i działkowców w sytuacjach licznych zagrożeń
dla ponad stuletniego polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Tym samym Krajowa Rada PZD upoważnia swoje Prezydium do przedstawienia deklaracji poparcia komitetowi wyborczemu kandydata na Prezydenta RP Jerzego
Szmajdzińskiego.

gmin i innych jednostek samorządowych, rzutują bezpośrednio na funkcjonowanie ogrodów działkowych. Sprawy planowania przestrzennego, inwestycji komunalnych i
rozwiązywania lokalnych problemów społecznych mają
pierwszoplanowe znaczenie dla właściwego wykorzystania
ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej służących
społecznościom lokalnym. Przyszli reprezentanci działkowców muszą więc znać nie tylko rolę spełnianą przez
ROD, ale także istniejące problemy dotyczące konkretnych
ogrodów. W przeciwnym wypadku znacznie ograniczone
będą ich możliwości należytego dbania o interesy działkowców.
Z tego też względu w wielu sytuacjach samo popieranie
kandydata lub ugrupowania może być niewystarczające.
W gronie działkowców znajduje się bowiem wiele osób,
które swoim dotychczasowym zaangażowaniem i pracą
społeczną dają gwarancję właściwego reprezentowania nie
tylko środowiska działkowego, ale i wspólnoty lokalnej.
Doświadczenie naszych członków, znajomość problemów
dotyczących ogrodów i prowadzona od lat współpraca
z samorządami skłaniają do uznania, że istnieje potrzeba
większego udziału działkowców w wyborach w roli kandydatów do władz gmin, powiatów i województw.
Desygnowanie konkretnych kandydatów i pozostałe decyzje w tym zakresie powinny zapadać przede wszystkim
w ROD jako podstawowych jednostkach organizacyjnych
PZD. Znaczącą rolę powinny też odgrywać okręgowe zarządy oraz kolegia prezesów jako jednostki koordynujące
i organizujące udział Związku w nadchodzących wyborach. W szczególności rozstrzygnięcia wymaga kwestia
określenia komitetów lub ugrupowań, na których listach
powinni znaleźć się kandydaci desygnowani przez PZD.
Mając powyższe na uwadze, a także kierując się uchwałami i stanowiskami VIII Krajowego Zjazdu Delegatów,
I Kongresu PZD oraz 619 tys. podpisów działkowców

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Warszawa, dnia 17 lutego 2010 roku

6. Plan pracy KR PZD na 2010 r.

I. Posiedzenia Krajowej Rady PZD
Ilość posiedzeń w roku – 5 oraz według potrzeb
1. Tematy wynikające ze statutu PZD
1) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki
krajowej za 2009 r., a w tym sprawozdań z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego i Funduszu Samopomocowego,

2) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Krajowej
Rady w 2009 r.
3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polskiego
Związku Działkowców za 2009 r.
4) Uchwalenie planu pracy Krajowej Rady na 2010 r.
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wania ROD z uwzględnieniem szczególnej roli działek.
12) Poprawa bezpieczeństwa w ogrodach. Rola zarządów ROD i struktur wyższego szczebla.
13) Skuteczność Związku w realizacji zadań statutowych
i ustawowych – współpraca wszystkich struktur, przepływ
informacji, uchwał i decyzji. Realizacja prawa w Związku.
14) Polityka Związku w sprawach młodzieży oraz emerytów i rencistów.
15) Program Oświatowy Związku. Dotychczasowa polityka wszystkich struktur Związku. Efekty. Nowe spojrzenie.
16) Ocena realizacji Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD.
17) ROD w służbie społeczeństwa. Współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi i opiekuńczymi. Przydział działek dla instytucji w celach wychowawczych, szkoleniowych i instruktażowych. Rola członków wspierających.
18) Związek i ROD w świetle badań Najwyższej Izby
Kontroli i organów nadzoru budowlanego. Wnioski i zadania dla struktur Związku.
19) Budownictwo na działkach – ocena stanu, rola struktur Związku w tym zakresie.
20) Ustawowa rola działek w ROD. Występujące problemy zamieszkiwania, zameldowania i przyznawania
działek osobom z odległych rejonów kraju. Ocena, zadania
i wnioski.
21) Symbolika w Związku oraz odznaczenia i wyróżnienia jako czynniki integrujące i nagradzające.
22) Promocja rodzinnych ogrodów działkowych przez
Związek podstawą rozwoju ogrodnictwa działkowego
w Polsce.
Przygotowanie tematów merytorycznych na posiedzenie
Krajowej Rady i Prezydium KR - we współpracy z okręgowymi zarządami i rodzinnymi ogrodami działkowymi
oraz informacje i badania okręgowych zarządów PZD.

5) Uchwalenie preliminarza finansowego jednostki krajowej na 2010 r., w tym preliminarzy Funduszu Rozwoju
ROD, Funduszu Oświatowego, Funduszu Samopomocowego i Funduszu Obrony ROD,
6) Uchwalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego na 2011 r.
7) Zatwierdzenie uchwał Prezydium KR, wymagających
tego zgodnie z § 151 ust. 3 statutu PZD,
8) Nadawanie sztandarów jednostkom organizacyjnym
PZD.
2. Tematy merytoryczne
1) Realizacja przez Związek woli działkowców w sprawie obrony ustawy o ROD i ogrodów.
2) Wybory samorządowe w 2010 r. w działalności
Związku.
3) Zadania Związku w zakresie normowania sytuacji
prawnej gruntów ROD. Analiza, wnioski, zadania.
4) Skuteczność realizacji uchwał VII Zjazdu Delegatów
PZD i dokumentów I Kongresu PZD w zakresie zagospodarowania ROD i przestrzegania prawa.
5) Roszczenia do gruntów ROD. Analiza, wnioski, zadania Związku.
6) Ranga, rola i zadania okręgowych zjazdów PZD
w 2011 r. w kształtowaniu pozycji ruchu ogrodnictwa
działkowego w społeczeństwie, samorządach i państwie.
7) Ekologiczne znaczenie ogrodów dla ludności miast.
Rola i znaczenie ogrodów w ekosystemie miast.
8) Ocena przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2010 r.
9) Źródła finansowania inwestycji i kapitalnych remontów w ogrodach. Dotychczasowe doświadczenia. Rola
struktur Związku w odkrywaniu nowych źródeł pozyskiwania środków.
10) Współpraca Związku z samorządem lokalnym
w oparciu o ustawę o ROD.
11) Zadania Związku w zakresie dalszego zagospodaro-

II. Posiedzenia Prezydium KR
Planowane jest odbycie 15 posiedzeń Prezydium KR
Sprawy finansowe
1. Przyjęcie sprawozdania finansowego jednostki krajowej za 2009 r., w tym:
a) Sprawozdania finansowego Funduszu Rozwoju ROD,
b) Sprawozdania finansowego Funduszu Oświatowego,
c) Sprawozdania finansowego Funduszu Samopomocowego.
2. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2009 r.
poszczególnych OZ.
3. Zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania finansowego
okręgowych zarządów za 2009 r.
4. Zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania finansowego
z ROD za 2009 r.

5. Przyjęcie sprawozdania finansowego PZD za 2009 r.
6. Przyjęcie preliminarza finansowego jednostki krajowej na 2010 r., w tym:
a) Preliminarza finansowego Funduszu Rozwoju ROD,
b) Preliminarza finansowego Funduszu Oświatowego,
c) Preliminarza finansowego Funduszu Samopomocowego,
d) Preliminarza finansowego Funduszu Obrony ROD.
7. Zatwierdzenie preliminarzy finansowych na 2010 r.
poszczególnych okręgowych zarządów.
8. Zatwierdzenie zbiorczego preliminarza finansowego
ROD na 2010 r.
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9. Ocena sytuacji finansowej jednostek PZD w celu ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2011 r. i jej podziału.
10. Ocena działalności finansowej KR za I półrocze 2010 r.
11. Uchwalenie wysokości oprocentowania pożyczek
z Funduszu Samopomocowego w 2011 r.
12. Ocena sytuacji finansowej okręgowych zarządów na
podstawie przeprowadzonych lustracji i kontroli.
13. Przyjęcie programu lustracji i kontroli OZ w 2010 r.
14. Gospodarowanie funduszami celowymi w Związku
na podstawie analizy sprawozdań finansowych.

15. Udzielanie dotacji dla ROD i OZ ze środków budżetowych KR zabezpieczonych na ten cel w preliminarzu finansowym na 2010 r.
16. Dotacje dla ROD na realizację zadań w ramach Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji
ROD. Udzielanie dotacji, informacja o stanie Funduszu Rozwoju ROD, ocena efektywności przydzielonych dotacji.
17. Program finansowo-księgowy dla ROD.
18. Udzielanie pożyczek z Funduszu Samopomocowego.
19. Podejmowanie decyzji w sprawach wydatkowania
środków z Funduszu Obrony ROD.

Sprawy merytoryczne i organizacyjne
1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Krajowej Rady
w 2009 r.
2. Przyjęcie planu pracy Krajowej Rady na 2010 r.
3. Ocena rocznych planów okręgowych zarządów ze
szczególnym uwzględnieniem przenoszenia do działania
w okręgach zadań merytorycznych określonych w planie
pracy KR.
4. Realizacja przez Związek woli działkowców w sprawie obrony ustawy o ROD i ogrodów.
5. Wybory samorządowe w 2010 r. w działalności
Związku.
6. Skuteczność realizacji uchwał VII Zjazdu Delegatów
PZD i dokumentów I Kongresu PZD w zakresie zagospodarowania ROD i przestrzegania prawa.
7. Współpraca Związku z samorządem lokalnych w zakresie ustawy o ROD. Wykonywanie przez gminy obowiązków ustawowych. Badania za pośrednictwem OZ.
Ocena i wnioski.
8. Zadania Związku w zakresie normowania sytuacji
prawnej gruntów ROD. Analiza, wnioski, zadania. – ustalony przez OZ stan prawny ROD, podejmowane działania
w terenie i ich efekty.
9. Roszczenia do gruntów ROD. Analiza, wnioski, zadania Związku. – ilość roszczeń wg danych OZ, skutki finansowe i prawne dla działkowców i Związku.
10. Ranga, rola i zadania okręgowych zjazdów PZD
w 2011 r. w kształtowaniu pozycji ruchu ogrodnictwa
działkowego w społeczeństwie, samorządach i państwie.
– przygotowanie zjazdów, uchwały okręgowych zarządów
określające zasady odbywania zjazdów i rejonowych konferencji przedzjazdowych.
11. Ocena przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ROD w 2010 r. – na podstawie sprawozdań okręgowych zarządów.
12. Program Oświatowy Związku. Dotychczasowa polityka wszystkich struktur Związku. Efekty. Nowe spojrzenie.
13. Ocena realizacji Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD.
14. Ekologiczne znaczenie ogrodów dla ludności miast.
Rola i znaczenie ogrodów w ekosystemie miast.

15. Zadania Związku w zakresie dalszego zagospodarowania ROD z uwzględnieniem szczególnej roli działek.
– przeglądy zagospodarowania ROD, wyniki przeglądów,
oceny okręgowych zarządów.
16. Źródła finansowania inwestycji i kapitalnych remontów w ogrodach. Dotychczasowe doświadczenia – udział
środków z wykorzystania majątku Związku, udział źródeł
zewnętrznych w finansowaniu inwestycji i remontów.
17. Rola struktur Związku w odkrywaniu nowych źródeł
pozyskiwania środków na inwestycje i remonty w ROD.
18. Skuteczność Związku w realizacji zadań statutowych
i ustawowych – współpraca wszystkich struktur, przepływ
informacji, uchwał i decyzji. Realizacja prawa w Związku.
19. Polityka Związku w sprawach młodzieży oraz emerytów i rencistów.
20. Bezpieczeństwo w ROD. Analiza na podstawie badań OZ. Podejmowane działania w ROD i OZ. Wnioski.
21. Związek i ROD w świetle badań Najwyższej Izby
Kontroli i organów nadzoru budowlanego. Wnioski i zadania dla struktur Związku.
22. Budownictwo na działkach – ocena stanu, rola struktur Związku w tym zakresie.
23. Ustawowa rola działek w ROD. Występujące problemy zamieszkiwania, zameldowania i przyznawania działek
osobom z odległych rejonów kraju. Ocena, zadania i wnioski.
24. ROD w służbie społeczeństwa. Inicjatywy i działania
ROD i OZ. Ocena, wnioski.
25. Współpraca ROD z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi i opiekuńczymi. Formy współpracy, wykorzystanie bazy Związku. Rola OZ.
26. Przydział działek dla instytucji społecznych w celach
wychowawczych, szkoleniowych i instruktażowych. Wielkość zjawiska, występujące problemy. Wnioski.
27. Rola członków wspierających. Ilość członków, formy
wspierania. Ocena, wnioski.
28. Promocja rodzinnych ogrodów działkowych przez
Związek podstawą rozwoju ogrodnictwa działkowego w
Polsce.
29. Prace nad symbolami Związku i nowym odznaczeniem związkowym.
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3. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD.
4. Sytuacja rodzinnych ogrodów działkowych objętych
roszczeniami i działania Związku w tym zakresie.
5. Roszczenia do gruntów ROD – sprawy indywidualnych ogrodów. Postępowanie organów Związku w danej
sprawie.
6. Podejmowanie decyzji w sprawach wniosków o likwidację całości lub części ROD.

30. Potrzeby i propozycje wydawnictw związkowych na
2010 r.
31. Wytyczne w sprawie korzystania w ROD z wody.
32. Spójność rejestrów członków Związku prowadzonych przez okręgowe zarządy PZD. Ocena, wnioski.
33. Przegląd zagospodarowania ogrodów i działek.
34. Zadania i tryb pracy kolegiów prezesów zarządów
ROD.
35. Ocena i wnioski dot. funkcjonowania komisji KR
PZD. Wypracowanie propozycji dla KR w tym zakresie.
36. Wyniki przeprowadzanych przez KR kontroli. Wnioski. Zalecenia.
37. Rejestr ROD – nowy program komputerowy, ocena
jego wdrożenia w Związku.
38. Obrona działkowców, ogrodów, Związku i ustawy
o ROD. Sytuacja Związku, zadania struktur Związku.
39. Funkcjonowanie biur OZ PZD. Ocena i wnioski.
40. Zatrudnienie w OZ. Struktura zatrudnienia. Przydatność struktury do skutecznego wykonywania zadań statutowych i ustawowych.
41. Szkolenie nowych członków Związku. Praktyka.
Ocena, wnioski i zadania.
42. Otwarty Długofalowy Program Rozwoju i Modernizacji ROD – ocena wpływy programu na inwestycje i poprawę stanu infrastruktury w ROD. Wnioski.
43. Nadawanie odznaczeń związkowych.
44. Opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych
PZD o nadanie przez Krajową Radę sztandaru.
Gospodarka gruntami
1.Stan prawny gruntów ROD. Prawne zabezpieczenie
funkcjonowania ogrodów i praw działkowców.
2.Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia i obciążania majątku trwałego Związku.

Sprawy prawne
1. Analiza aktów prawa powszechnie obowiązującego i
wnioski dla działkowców, struktur i jednostek organizacyjnych PZD.
2. Interpretacja prawa i wyroków sądowych na potrzeby
jednostek organizacyjnych Związku.
3. Prawo związkowe – dostosowywanie do prawa powszechnie obowiązującego.
4. Opracowywanie aktów prawa związkowego.
5. Obsługa prawno - organizacyjna działkowców i struktur Związku. Ocena funkcjonowania służb prawnych w
Związku. Wnioski i zadania.
6. Przygotowywanie interpretacji prawa związkowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych zarządów i prezydiów OZ.
8. Udzielanie pomocy prawnej jednostkom organizacyjnym PZD.
9. Skargi i wnioski. Ocena rozpatrywania skarg w jednostkach organizacyjnych PZD. Wnioski.
10. Ocena prowadzonych przez PZD spraw sądowych i
administracyjnych. Wnioski.
11. Sytuacja poszczególnych ogrodów w świetle działań
prawnych podmiotów zewnętrznych w stosunku do gruntu ROD.

Oświata ogrodnicza
1. Konkursy krajowe w 2010 r. - Regulaminy konkursów, ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursów.
2. Szkolenie dla instruktorów krajowych i okręgowych

SSI. Terminy, miejsce, program, kosztorys.
3. Rola i zadania ogrodowych instruktorów SSI w zagospodarowaniu ogrodów i działek.

III. Dni Działkowca 2010
1. Dni Działkowca w ROD.
2. Okręgowe Dni Działkowca organizowane przez OZ.

3. Krajowe Dni Działkowca.

IV. Narady, szkolenia, konferencje
1. Dwie narady z wiceprezesami OZ odpowiedzialnymi
za sprawy ogrodnicze i etatowymi instruktorami ds. ogrodniczych w OZ – wiosna, jesień 2010 – narady 2 dniowe
2. Rejonowe konferencje szkoleniowe dla instruktorów
okręgowych i krajowych SSI – 5 konferencji wiosna 2010,
5 konferencji jesień 2010. - Konferencje 3 dniowe.
3. 2 narady z głównymi księgowymi okręgowych zarządów PZD. – Narady 2 dniowe.

4. Narady z prezesami i dyrektorami biur OZ. 3 narady
1 dniowe; 1 dwudniowa.
5. Konferencja społeczna – 2 dniowa.
6. Narada inspektorów ds. inwestycji w OZ – 2 dniowa.
7. Narada inspektorów terenowo-prawnych OZ – 2 dniowa.
8. Narada na temat praktycznego stosowania statutu i regulaminu w okręgach – 2 dniowa.
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9. Konferencja nt. aktualnej sytuacji i zadań Związku –
2 dniowa.

10. Narada prawników związkowych nt. obsługi prawnej
działkowców i struktur Związku.
11. Narada sekretarzy okręgowych zarządów – 2 dniowa.

V. Komisje Krajowej Rady
1. Zagospodarowania i modernizacji działek i ogrodów,
oświaty, ekologii.
3 posiedzenia
a) Zagospodarowanie i modernizacja działek pod względem ogrodniczym i budowlanym. Estetyka, funkcjonalność, przestrzeganie przepisów prawa związkowego i
powszechnie obowiązującego
b) Współpraca etatowych instruktorów ds. ogrodniczych
OZ z instruktorami SSI
c) Ekologia na działkach.
d) Ekologiczne znaczenie ogrodów dla ludności miast.
Rola i znaczenie ogrodów w ekosystemie miast ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych, ochrony środowiska, pozyskiwania zdrowej żywności, stwarzaniu
warunków do wypoczynku,
e) Flora i fauna w ROD.
f) Pozyskiwanie środków z zewnątrz na zagospodarowanie i działalność ekologiczną.
2. Prawna
4 posiedzenia
a) Opiniowanie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
b) Interpretacja przepisów prawa związkowego,
c) Rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych zarządów i ich prezydiów,
d) Opiniowanie projektów uchwał Krajowej Rady i jej
Prezydium pod kątem zgodności z przepisami związkowymi i prawa powszechnie obowiązującego.
3.Gospodarki gruntami i współpracy z samorządem terytorialnym
3 posiedzenia
a) Zadania Związku w zakresie normowania sytuacji
prawnej gruntów ROD,
b) Roszczenia do gruntów ROD. Analiza, wnioski i zadania Związku,
c) Ocena realizacji Otwartego Długofalowego Programu
Rozwoju i Modernizacji ROD,
d) Rejestr ROD – nowy program komputerowy. Ocena
wdrożenia programu.
4. Finansów i budżetu
4 posiedzenia
a) Analiza i ocena działalności finansowej jednostki krajowej za 2009 r. z uwzględnieniem gospodarki finansowej
Funduszu Rozwoju, Funduszu Oświatowego i Funduszu
Samopomocowego.
b) Wypracowanie stanowiska w sprawie preliminarza finansowego jednostki krajowej na 2010 r.
c) Analiza i ocena sytuacji finansowej Związku na podstawie sprawozdania finansowego Związku za 2009 r.

d) Analiza i ocena finansowa jednostek PZD w celu ustalenia propozycji składki członkowskiej na 2011 r.
5. Porządku i bezpieczeństwa w ROD
3 posiedzenia
a) Analiza stanu bezpieczeństwa w oparciu o badania w
OZ. Źródła i przyczyny naruszenia prawa.
b) Realizacja przepisów prawa wewnętrznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ROD.
c) Współpraca z policją i strażą miejską. Doświadczenia
ROD i OZ. Wnioski
6. Polityki społecznej, promocji i działalności medialnej
2 posiedzenia i 1 dwudniowa konferencja
a) ROD w służbie społeczeństwa. Współpraca z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi i opiekuńczymi. Przydział działek dla instytucji w celach
wychowawczych, szkoleniowych i instruktażowych. Rola
członków wspierających.
b) Polityka Związku w sprawach młodzieży oraz emerytów i rencistów,
c) Programy „Ogrody bez Barier”, „Młodzież w ogrodach” i „Udział lokalnych społeczności w życiu ogrodu”,
d) Rodzinne ogrody działkowe - ogrody parki
e) Place zabaw w ROD – statystyka, zasady zakładania,
środki bezpieczeństwa, metody finansowania
f) Polityka wizerunkowa Związku
g) Otwarty Długofalowy Program Rozwoju i Modernizacji ROD a promocja ogrodów.
7. Konkursowa
4 posiedzenia
a) Opracowanie projektów regulaminów krajowych konkursów w 2010 r.
b) Weryfikacja zgłoszeń do konkursów krajowych zgodnie z wymogami regulaminów konkursów.
c) Lustracja ogrodów i działek zgłoszonych do konkursów.
d) Podsumowanie wyników lustracji zgłoszonych do
konkursów krajowych ROD i działek i opracowanie wniosków do Prezydium KR PZD.
e) Analiza przebiegu i wyników konkursów krajowych i
propozycje do konkursów na 2011 r.
8. Odznaczeń i wyróżnień związkowych
a) Ocena praktycznego stosowania przepisów PZD o
nadawanie odznaczeń związkowych. Opracowanie wniosków oraz projektów nowelizacji uchwał w tym zakresie.
b) Odznaczenia i wyróżnienia jako czynniki integrujące,
c) Opiniowanie wniosków skierowanych do Prezydium
Krajowej Rady PZD o nadanie odznaczeń związkowych.
d) Interpretacja uchwał Krajowej Rady PZD w sprawie
trybu i warunków nadawania odznak związkowych.
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cy) organizowanego z okazji 100 lecia powstania lokalnej
(okręgowej) organizacji działkowców w Bremie w dniach
11–13 czerwca 2010 r. W programie Europejski Dzień
Ogrodu.
3. Udział delegacji PZD w konferencji naukowej w Birmingham (Anglia) w dniach 27–28 sierpnia 2010 r.

VI. Sprawy międzynarodowe
1. Udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych w Luksemburgu – 12,13 marca 2010 r.
2. Udział delegacji PZD w seminarium w Bremie (Niem-

KRAJOWA RADA
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 17 lutego 2010 r.

II. ZEBRANIA OKR¢GOWYCH ZARZÑDÓW PZD
1. Obrady Okr´gowego Zarzàdu PZD w Lublinie
W dniu 19 lutego 2010 r. odbyło się XI posiedzenie
Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie OZ, a także Przewodniczący
okręgowych komisji Rozjemczej i Rewizyjnej.
Okręgowy Zarząd przyjął zatwierdził sprawozdanie
z wykonania planu pracy w 2009 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2009 r., zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną. Założenia planu pracy na 2009 r. zostały
w pełni wykonane w sposób zgodny z przepisami prawa
związkowego. Przyjęty został również plan pracy i preliminarz OZ na 2010 r.
Ważnym tematem podnoszonym i omówionym na posiedzeniu były prace podejmowane przez Ministra Infrastruktury w zakresie zmiany obecnie obowiązującej

ustawy o ROD z 2005 r., nawiązano również do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, który zakwestionował możliwość odbywania walnego zebrania w drugim
terminie. Tematem dyskusji były również zbliżające się
wybory samorządowe i prezydenckie. Uczestnicy posiedzenia zgodnie uznali, że wszyscy działkowcy Lubelszczyzny powinni zaktywizować się podczas wyborów
i brać w nich czynny udział, także poprzez wybieranie kandydatów, którzy gwarantują dalsze wspieranie Związku.
Członkowie OZ wyrazili serdeczne podziękowania dla
Krajowej Rady PZD za stanowcze działania podejmowane w obronie ustawy o ROD i dalszego funkcjonowania
ogrodów i Związku, a także za dotacje udzielone ogrodom
w 2009 r.
M. Pakuła

2. Posiedzenie Okr´gowego Zarzàdu Âwi´tokrzyskiego w Kielcach
Informacja z XI posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku
Działkowców w Kielcach odbytego w dniu 25.02.2010 r.
Dnia 25 lutego 2010 roku odbyło się XI posiedzenie
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego Polskiego Związku Działkowców w Kielcach.
W trakcie posiedzenia Okręgowy Zarząd Świętokrzyski
PZD przyjął i zatwierdził sprawozdanie z działalności merytorycznej, sprawozdania finansowe i bilans OZŚ za
2009 rok, pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną, a także plan pracy oraz preliminarze finansowe Okręgowego Zarządu na 2010 rok.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach zapoznał się także z prowadzonymi pracami w Ministerstwie
Infrastruktury nad zmianą ustawy o ROD i rzekomymi
nieprawidłowościami w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącymi odbywania walnych zebrań w ROD
w drugim terminie.
OZŚ PZD negatywnie odniósł się do działań prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury wokół ustawy o ogrodach działkowych, która jest powszechnie akceptowana
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o powszechny udział w wyborach i wspieranie tych kandydatów, którzy w swych programach uwzględniają problematykę ogrodów działkowych, a ich działania gwarantować będą realizację celów i zadań społeczności działkowców i środowiska.
Uczestnicy posiedzenia dziękowali Krajowej Radzie
PZD w Warszawie za dotychczasowe działania w obronie
praw działkowców i Związku oraz za udzielone dotacje,
które są niezbędnym elementem w poprawie zagospodarowania ogrodów i działek.

przez działkowców i Związek i aktywnie broniona przed
jej zmianą.
Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD potwierdził swe
stanowiska w powyższych sprawach przedkładanych Ministrowi Infrastruktury i Rzecznikowi Praw Obywatelskich w styczniu bieżącego roku oraz wyraził poparcie dla
stanowiska Krajowej Rady PZD z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie aktualnej sytuacji Związku.
Okręgowy Zarząd odniósł się także do nadchodzących
wyborów samorządowych. W podjętym stanowisku zwrócił się do wszystkich działkowców Ziemi Świętokrzyskiej

Prezes OZŚ PZD
Zygmunt Wójcik

3. Posiedzenie Okr´gowego Zarzàdu Toruƒsko-Włocławskiego
W dniu 25 lutego 2010 roku w Toruniu odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
PZD. W posiedzeniu uczestniczyło 22 członków OZ oraz
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej.
Okręgowy Zarząd zatwierdził sprawozdanie z działalności OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD za rok 2009 jak
również sprawozdanie finansowe OZ oraz został przyjął
plan pracy i preliminarz finansowy na rok 2010. W dyskusji zabrało głos 7 dyskutantów, którzy głównie skupili się
na problemach dotyczących zamieszkiwania i meldowania
na działkach, jak również budownictwa ponadnormatywnego. Członkowie OZ zabierając głos w dyskusji poru-

szali również temat przyszłych wyborów prezydenckich i
samorządowych. Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski podjął w tym przedmiocie Stanowisko w sprawie roli i podstawy Okręgowego Zarządu oraz rodzinnych
ogrodów działkowych wobec wyborów prezydenckich
i samorządowych, w którym m.in. poparł stanowisko
Krajowej Rady z dnia 17 lutego 2010 r. Okręgowy Zarząd przyjął także Stanowisko w sprawie obrony ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, odnoszące się
do prac prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury nad
zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
KD

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie roli i postawy Okręgowego Zarządu oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych wobec wyborów
prezydenckich i samorządowych
Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski uznaje, że
zbliżające się wybory Prezydenta RP oraz terenowych
władz samorządowych za ważne wydarzenie tylko dla
kraju ale także dla wszystkich ogniw Polskiego Związku
Działkowców.
Ogrody pod egidą Polskiego Związku Działkowców
spełniają niepodważalnie ważną rolę w życiu społeczeństwa wypełniając istotne zadanie pomocy socjalnej. Jako
liczna rodzina działkowego trudu czynnie tworzymy model społeczeństwa obywatelskiego.
Codzienne trudy życia społecznego to także trudy i problemy działkowców. Nie mogą więc być rozwiązywane
bez ich udziału. Czynne włączenie się w rozwiązywanie

potrzeb i problemów społecznych to obowiązek każdego
działkowca.
Nie możemy więc stać na uboczu w nadchodzących wyborach samorządowych.
Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski PZD uznaje za
niezbędne, aby wszystkie organy związku podjęły niezbędne i zdecydowane działania wpływające na programy wyborcze uwzględniające interesy działkowców.
Zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych, Kolegiom prezesów zalecamy popieranie tych kandydatów,
którzy tradycyjnie współpracując z ogrodami i Związkiem
dają gwarancję, że znają naszą rolę, zadania i problemy.
Razem z nami je rozwiązują. Dowodem tego jest m.in.
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wyborczych należy się ugrupowaniom Lewicy i PSL-u.
To te ugrupowania dobrze wpisały się w walce o obronę
praw i interesów działkowców.
Masowy udział w wyborach to obowiązek każdego
działkowca okręgu.
Popierać należy tych, co są z nami, rozwiązują problemy ogrodu służą ludziom działkowego trudu.
Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD z dnia
17.02.2010 r. w sprawie roli i postawy Związku w wyborach samorządowych i prezydenckich z kandydaturą Jerzego Szmajdzińskiego.

udział i wystąpienia przedstawicieli organów państwowych i samorządowych na I Kongresie Polskiego Związku Działkowców odbytym w lipcu ub. roku. Deklarowali
oni wyrazy poparcia i obrony obowiązujących rozwiązań
prawnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym
kraju.
Gwarancją takiej roli przyszłych radnych będzie desygnowanie konkretnych kandydatów na listy wyborcze
spośród działkowych działaczy.
Poparcie kandydatów i ugrupowań polityczno-społecznych wynikać musi z pozytywnych dotychczasowych doświadczeń. W szczególności poparcie i udział na listach

Sekretarz Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
/-/ Marian Walczyk

Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
/-/ Czesław Kozikowski

Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
/-/ Edward Śmigielski

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
Polskiego Związku Działkowców
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie obrony ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
W ostatnim czasie działkowcy znów wyrażają ogromny
niepokój o swoje działki. Coraz więcej sygnałów dociera
do ogrodów o przygotowywanych zmianach obowiązującej
ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Budzi to
zdumienie i dezorganizację, bowiem obecnie obowiązująca ustawa świetnie sprawdzała się w ogrodach. Ogrody rozwijają się, są coraz piękniejsze i bardziej wypełnione
radosnym życiem ogromnych grup społecznych. Znane jest
nam od lat nieprzyjazne stanowisko PiS. A teraz coraz częściej dochodzą nas sygnały o negatywnym stosunku do Rodzinnych Ogrodów Działkowych Klubu Parlamentarnego
Platformy Obywatelskiej. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zwróciła się w dniu 2 grudnia 2009 r.
z zapytaniem, jaki jest aktualny stosunek do Rodzinnych
Ogrodów Działkowych. Niestety do dnia dzisiejszego nie
znamy żadnego stanowiska w tej sprawie.
Dziś zdecydowanym głosem pytamy:
– czy milionowa społeczność działkowa nie zasługuje
na odpowiedź?
– czy 25.269 działkowców Okręgu Toruńsko-Włocławskiego nie zasługuje na odpowiedź?
Sekretarz Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
/-/ Marian Walczyk

– czy milczenie ma przerodzić się w zaskoczenie?
Niepokój o naszą przyszłość potwierdzają działania legislacyjne pod nazwą „prace analityczne”, prowadzone
w Ministerstwie Infrastruktury, wyjątkowo dociekliwa
ukierunkowana na sprawy wewnętrzne naszej organizacji
kontrola NIK, wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich zarzucające brak nadzoru nad Związkiem.
Również środki masowego przekazu przyłączyły się do
generalnego ataku, krytykując i komentując negatywnie
nawet drobne i jednostkowe zdarzenia. Nie mówi się, nie
pisze i nie pokazuje wspaniałych osiągnięć w ogrodach.
Nie dostrzega się ogromnych grup społecznych korzystających z ogrodów działkowych. Tu szczególnie mniej zamożne grupy społeczne znajdują radość, rekreację i wypoczynek. Tworzy się fałszywy obraz o nadużyciach
w ogrodach i Związku oraz nieprzydatności naszej obecnie obowiązującej ustawy.
Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, do posłów, samorządowców i działaczy w różnych organizacjach społecznych.

Wiceprezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
/-/ Czesław Kozikowski

Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego
/-/ Edward Śmigielski
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4. Informacja z zebrania Okr´gowego Zarzàdu PZD w Pile
Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Irena Nowicz
przedstawiła uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego okręgowego zarządu PZD za 2009 rok oraz planu pracy OZ i preliminarzy
OZPZD na 2010 rok. Zebranie przyjęło uchwały jednogłośnie.
Następnie Prezes OZ PZD Marian Praczyk przedstawił
aktualną sytuację Związku. W swoim wystąpieniu odniósł
się do:
– napływających do Związku sygnałów o trwających
w Ministerstwie Infrastruktury pracach nad zmianami
w ustawie o ROD z 2005 roku.
– pisma Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian
w naszej ustawie o ROD z 2005 roku
– artykułu prasowego w dzienniku „Rzeczpospolita”
w którym autorka artykułu podjęła próbę stworzenia fałszywego wrażenia o Polskim Związku Działkowców
– wyborów samorządowych i prezydenckich w 2010 roku.
Po dyskusji w której głos zabrało 9 członków OZ zebranie przyjęło stanowiska w sprawie obrony Związku i ustawy o ROD z 2005 roku i w sprawie wyborów samorządowych.

W dniu 25 lutego 2010 roku odbyło się XI zebranie
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD.
Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:
– Maria Fojt – Wiceprezes OZ przedstawiła sprawozdanie z działalności okręgowego zarządu PZD za 2009 rok,.
– Mieczysław Piechowiak – skarbnik OZ PZD przedstawił sprawozdanie finansowe OZPZD za 2009 rok oraz
preliminarz finansowy OZ PZD na 2010 rok,
- Ryszard Kukawka – sekretarz OZPZD przedstawił
plan pracy okręgowego zarządu PZD na 2010 rok.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
Brunon Semrau przedstawił wyniki kontroli sprawozdania finansowego okręgowego zarządu PZD za 2009 rok
i złożył wniosek o jego zatwierdzenie.
Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała również badania preliminarzy finansowych okręgowego zarządu PZD
na 2010 rok i zaopiniowała je pozytywnie.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile
dnia 25 lutego 2010 roku
w sprawie wyborów samorządowych
Marian Praczyk

tywnie uczestniczą w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Okręgowy zarząd PZD uważa, że wybory samorządowe
są okazją aby członkowie Związku zaangażowali się
w życie publiczne i aktywnie uczestniczyli w procesie rozwiązywania problemów społecznych i publicznych swoich środowisk a także spraw dotyczących ogrodów
działkowych. Nie możemy być nieobecni w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, które jest podstawą
każdego demokratycznego państwa. Okręgowy Zarząd
PZD uznaje przyjęte stanowisko przez Krajową Radę PZD
w dniu 17 lutego 2010 roku w sprawie roli i postawy
Związku w wyborach prezydenckich i samorządowych jako
słuszne i potrzebne działkowcom oraz samorządom ROD.

W bieżącym roku odbędą się wybory samorządowe oraz
wybory Prezydenta RP.
Okręgowy Zarząd stwierdza, że zbliżające się wybory
są okazją do wypełnienia przez członków Związku i jego
Organy Stanowiska I Kongresu Polskiego Związku Działkowców w sprawie postawy Związku w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy organizacją pozarządową zrzeszającą w Polsce 1 milion członków. Na terenie
naszego okręgu działki użytkuje w 84 rodzinnych ogrodach działkowych 16 400 członków i ich rodzin. W swoich środowiskach ogrody działkowe jako urządzenia
użyteczności publicznej spełniają pozytywną rolę w tworzeniu życia społeczności lokalnej a ich członkowie ak26

wyborczych do samorządów gmin, powiatów i województw znajdą się dobrzy i znani w środowisku działkowym kandydaci rekomendowani przez nasze struktury.
Zwracamy się do wszystkich działkowców i ich rodzin o
udział w wyborach i głosowanie na kandydatów na radnych, którzy uzyskali rekomendację Związku i zapewnią
po ich wyborze w samorządach wszystkich szczebli przynależną pozycję rodzinnym ogrodom działkowym i Polskiemu Związkowi Działkowców.

Dlatego Okręgowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich struktur Związku naszego okręgu o włączenie się w
wybory samorządowe i nawiązanie współpracy z ugrupowaniami politycznymi i lokalnymi komitetami wyborczymi, które od wielu lat współpracują z naszą organizacją
i w swych programach wyborczych uwzględniają interesy działkowców, ogrodów i Związku.
Jesteśmy przekonani, że w każdym mieście na listach

Piła, dnia 25 lutego 2010 roku

Okręgowy Zarząd

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile
z dnia 25 lutego 2010 roku.
w sprawie obrony Związku i Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 roku
Polskiego Związku Działkowców w Pile

Uważamy, że jest to kolejna próba rzucania fałszywych
oskarżeń pod adresem Związku i jego organów w okresie
przed rozpoczynającymi się walnymi zebraniami sprawozdawczo – wyborczymi w ogrodach. Wielka szkoda,
że czyni to Rzecznik Praw Obywatelskich, który poprzez
takie działania broni interesów grup którym zależy na
zmianie ustawy o ogrodach a przede wszystkim na likwidacji Związku, który jest silny dzięki sile i jedności swoich członków. Skutecznie ich broni i stanowi główną
przeszkodę w szybkim pozyskaniu terenów ogrodów na
inne cele, głównie komercyjne.
Okręgowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Komisji
Statutowych o informowanie działkowców o podejmowanych kolejnych działaniach zmierzających do zmiany
ustawy o ROD z 2005 roku i zajmowania w jej obronie
stanowisk podczas rozpoczynających się zebrań sprawozdawczo – wyborczych w ogrodach.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD w Pile zebrani na statutowym posiedzeniu z niepokojem odnoszą się
do podejmowanych w ostatnim okresie czasu działań
w Ministerstwie Infrastruktury, które to zmierzają do
zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia
8 lipca 2005 roku. Działania te to między innymi pozyskiwanie danych na temat funkcjonowania ogrodów w ramach prowadzonych „prac analitycznych”.
Nie podzielamy poglądów na sprawy Związku prezentowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który to
w swoim piśmie do Ministra Infrastruktury wzywa do
zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych
z 2005 roku. Informację Rzecznika Praw Obywatelskich
przekazały również media takie jak „Rzeczpospolita”.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Pile
Okręgowa Komisja Rozjemcza PZD w Pile

Piła, dnia 25 lutego 2010 roku

5. Zebranie Okr´gowego Zarzàdu PZD w Legnicy
Sprawozdanie z IX zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy odbytego w dniu 25 lutego 2010 r.
Pan Sylwester Chęciński – członek Prezydium Krajowej Rady PZD,
Pan Jerzy Anulewicza – członek Krajowej Rady PZD,
Pani Anna Jaworska – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
Pan Tadeusz Madetko – przewodniczący Okręgowej

W dniu 25 lutego 2010 r. w siedzibie ROD „Wyzwolenie” w Legnicy odbyło się IX zebranie Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy. W zebraniu OZ uczestniczyły
następujące osoby:
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W tej sprawie zwrócono się do członka Prezydium KR
z prośbą o podjęcie działań przygotowując projekt zawierający opinię prawną, w celu przedstawienia na spotkaniu
z Ministrem Infrastruktury. W dyskusji zabrało głos
8 osób.
Dyskutanci stwierdzili, że PZD nie może być zaskakiwany coraz to innymi pomysłami przez Rząd i parlamentarzystów. Z uwagi, że rok 2010 jest rokiem wyborów do
samorządów oraz wyboru Prezydenta RP, członkowie OZ
przyjęli projekt stanowiska przedłożonego przez Prezesa
Okręgu oświadczając jednocześnie, że Stanowisko Krajowej Rady PZD z 17 lutego 2010 r. zawiera propozycje
dla wszystkich organów Związku i działkowców nt. nie
tylko udziału w głosowaniu i w wyborach ale przede
wszystkim odnosi się pozytywnie do kandydata na najwyższy Urząd w Państwie - wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmajdzińskiego, który od wielu lat jest sygnatariuszem i wspiera działania organizacji.
Zabierający głos odnieśli się krytycznie do Rzecznika
Praw Obywatelskich, opinie były bardzo ostre. Miłym akcentem było wystąpienie Prezes ROD „Odrzycko” w Serbach, która w imieniu działkowców podziękowała okręgowemu zarządowi za determinację i skuteczność działań
w sprawie uregulowania stanu władania gruntem podkreślając, że efektem finalnym było podpisanie przez prezesa i wiceprezesa OZ PZD aktu notarialnego w sprawie
zamienności gruntów.
Na zakończenie zebrania głos zabrał członek Prezydium
KR Pan Sylwester Chęciński, który podzielił opinię członków OZ nt. sytuacji Związku i zaapelował abyśmy byli
dalej solidarni w obronie ruchu ogrodnictwa działkowego.
Podsumowując IX zebranie OZ Prezes Okręgu zacytowała słowa z Listu skierowanego do wszystkich działkowców i działaczy z okręgu legnickiego, który został przekazany 168 zarządom ROD z okazji walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2010 r. i przytoczyła cyt.
„Szanujmy to co zostało osiągnięte własną pracą
i poświęceniem”
„Bądźmy czujni i przygotowani na nowe wezwania,
bo nic nie jest dane na zawsze , o czym świadczą kolejne ataki na rodzinne ogrody działkowe”

Komisji Rozjemczej
Zebraniu OZ przewodniczyła Prezes Okręgowego Zarządu Pani Elżbieta Dziedzic, która otworzyła zebranie
OZ przedstawiając porządek obrad, którego kserokopię
również otrzymali przy wejściu na salę członkowie OZ.
Zgodnie z protokołem komisji mandatowej przedstawionej przez przewodniczącego komisji, na 35 członków
zarządu w zebraniu uczestniczyło 27 osób tj. 77,14%, nieobecnych usprawiedliwionych 3 członków.
Podjęto 5 uchwał, które dotyczyły: zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu pracy w 2009 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego OZ PZD za 2009 r., który
zamknął się wynikiem dodatnim, zatwierdzenia planu pracy na 2010 r., który uwzględnia zadania i problemy wynikające również z planu pracy Krajowej Rady na 2010 r.,
zatwierdzenia preliminarza finansowego na 2010 r., który
został dostosowany do zadań wynikających z zadań merytorycznych OZ uwzględniając cele i oczekiwania zarządów ROD a w szczególności w zakresie działalności
oświatowej, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych ujętych w planach OZ w oparciu o wnioski
zarządów ROD, zagospodarowania i modernizacji ROD
w 2009 r., zatwierdzenia uchwały Prezydium OZ PZD.
W preliminarzu Funduszu Rozwoju uwzględniono środki
finansowe, jako dotacje dla ogrodów oczywiście po spełnieniu warunków w uchwale Prezydium OZ PZD.
W sprawach finansowych głos zabrała przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawiając protokół
z badania sprawozdań finansowych OZ oraz opinię
nt. preliminarza finansowego na 2010 r.
Ponadto, swoją opinię nt sprawozdań finansowych i preliminarzy wyraził Skarbnik OZ PZD. Przedstawione projekty uchwał przez przewodniczącego Komisji uchwał
i wniosków zostały jednogłośnie zatwierdzone.
Generalnie, należy stwierdzić, że dyskusja była rzeczowa i konstruktywna, odbywała się w miłej atmosferze.
W trakcie obrad podnoszono kwestie nt. prawa wieczystego użytkowania gruntów PZD, przekształcenia tego
prawa we własność stosownie do dyrektyw unijnych.

Legnica, 1 marca 2010 r.

Podziękowała za udział w zebraniu i zamknęła
posiedzenie.
PREZES OZ PZD W LEGNICY
inż. Elżbieta Dziedzic

6. Informacja z posiedzenia OZ PZD w Szczecinie z dnia 25.02.2010 r.
nie finansowe za rok 2009 i realizacji planu pracy. Został
przyjęty preliminarz finansowy na 2010 r.
W dyskusji zabrało głos 14 dyskutantów, którzy głównie skupili się na problemach bieżących: rozliczania energii elektrycznej, selekcji odpadów, zmiany wysokości

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie
odbyło się w dniu 25 lutego 2010 r. Frekwencja wyniosła
87%. Głównymi tematami obrad były: sprawozdanie
z działalności OZ w 2009 r. oraz sytuacja prawna związku. W trakcie posiedzenia Zarząd zatwierdził sprawozda28

chodzących wyborach prezydenckich i samorządowych.
OZ w Szczecinie przyjął Stanowisko w sprawie roli
i podstawy Okręgowego Zarządu oraz rodzinnych
ogrodów działkowych wobec wyborów prezydenckich
i samorządowych, w którym m.in. poparł stanowisko
Krajowej Rady z dnia 17 lutego 2010 r. Okręgowy Zarząd
przyjął także Stanowisko w sprawie obrony ustawy
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, odnoszące się
do prac prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury nad
zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
AM

opłat, wody oraz uregulowania zaszłości. Członkowie OZ
poświęcili, także bardzo dużo miejsca obecnej sytuacji
związku, a w szczególności próby zmiany ustawy o ROD
nad, którą toczą się prace w Ministerstwie Infrastruktury
oraz wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego ważności uchwał podejmowanych w drugim terminie na walnych zebraniach w ROD.
Członkowie OZ w Szczecinie w Apelu OZ PZD o aktywnym udziale działkowców w wyborach podkreślili
konieczność aktywizacji środowiska działkowców w nad-

Na podstawie Sprawozdania z Posiedzenia OZ w Szczecinie w dniu 25.02.2010 r.

STANOWISKO
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 25.02.2010 r.
w sprawie obrony ogrodów działkowych
W lipcu 2009 I kongres PZD przyjął stanowisko w sprawie dalszego rozwoju ROD i społecznego znaczenia PZD.
Potwierdził wolę obrony ustawy o ROD i zachowania istniejącej formy funkcjonowania ogrodnictwa działkowego w Polsce, co zostało zaakceptowane wcześniej 614 tys.
podpisami działkowców.
Wszystkie dokumenty tego forum działkowców zostały przesłane do władz państwowych i samorządowych w
Kraju. Działkowcy odetchnęli po odrzuceniu przez Sejm
RP projektu ustawy o ROD autorstwa grupy posłów PiS.
Analiza niektórych nowych sygnałów z Ministerstwa
Infrastruktury, wynikających z kontroli prowadzonych
przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz wystąpień Rzecznika
Praw Obywatelskich musi zastanawiać. Do czego zmierzają te działania? Należy domniemywać, że ich celem jest
przygotowywanie zmian prawnych, w istniejącym porządku regulującym obecnie całość ruchu działkowego. Jesteśmy zaskoczeni tymi działaniami, które mają umniejszyć

rolę PZD i zdyskredytować go w odbiorze społecznym,
przez zakładanie tez w rodzaju, że jest to organizacja pozostająca poza wszelką kontrolą, czy dywagowaniem nad
zapisami statutu, dotyczącymi funkcjonowania samorządu ogrodowego, a które zostały wypracowane latami i zostały sprawdzone w praktyce.
Oświadczamy, że jesteśmy za obroną istniejącego porządku prawnego, który dobrze służy rodzinom działkowców a w odczuciu społeczności lokalnych jest czynnikiem
sprzyjającym ekologii, zdrowiu i rekreacji.
Do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych oraz do
wszystkich działkowców zwracamy się o pilne śledzenie
rozwoju sytuacji wokół naszej organizacji, o zachowanie
czujności, by znowu nie urodził się nowy pomysł, w stylu projektu PiS – co oznaczałoby rozregulowanie dobrze
dzisiaj funkcjonującego systemu prowadzenia ogrodów
działkowców przez Polski Związek Działkowców.

Sekretarz
/-/ inż. Edward Grabowski

Prezes OZ PZD w Szczecinie
/-/ mgr. Tadeusz Jarzębak

Szczecin 25 lutego 2010 r.

APEL
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie
z dnia 25.02.2010 r.
o aktywny udział działkowców w wyborach
Bieżący rok 2010 jest rokiem pod znakiem wyborów.
W Polskim Związku Działkowców rozpoczęła się kampania

zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD, która zaowocuje wyborem nowych organów statutowych każdego ogrodu.
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rajmy tych kandydatów, którzy w programie mają założone cele zbieżne z ideą ogrodnictwa działkowego i są wiarygodni.
Jesteśmy organizacją, która jest cząstką społeczeństwa
obywatelskiego, ale interes ogrodnictwa działkowego musimy preferować.
Skorzystajmy z możliwości wyboru, wybierzmy najlepszych, którzy będą gwarancją dalszego rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w interesie zarówno rodzin
działkowców, jak również społeczeństwa miast.
Zadbajmy również o liczącą się reprezentację naszych
kandydatów – działkowców w samorządach poszczególnych szczebli zarządzania.

Zapowiadane są wybory Prezydenta RP oraz wybory samorządowe wszystkich szczebli.
Jako organizacja w swoich szeregach skupiamy ludzi o
różnych poglądach i orientacjach politycznych.
Nie jesteśmy związani z żadną opcją polityczną, ale musimy jednak trzeźwo oceniać, który z polityków lub które
ugrupowanie jest przyjazne i efektywne w realizacji celów naszej organizacji.
Apelujemy do działkowców i ich rodzin o powszechny
udział w wyborach, opowiedzenie się i poparcie tych kandydatów i ugrupowań, które w przeszłości dobrze zasłużyły się ruchowi społecznemu ogrodnictwa działkowego
w Polsce i obronie interesu działkowców i ogrodu. Popie-

Sekretarz
/-/ inż. Edward Grabowski

Prezes OZ PZD w Szczecinie
/-/ mgr. Tadeusz Jarzębak

Szczecin 25 lutego 2010 r.

7. Obrady Okr´gowego Zarzàdu Âlàskiego PZD w Katowicach
W dniu 25.02.2010 r. w Katowicach odbyło się rozszerzone X Posiedzenie Okręgowego Zarządu Śląskiego
PZD. Pierwszą część obrad stanowiło spotkanie z posłami: Bożeną Kotkowską (Lewica) i Ryszardem Zawadzkim (PO). Obrady zainaugurował Prezes OZ Śląskiego
Jerzy Leśniak, który w serdecznych słowach powitał gości, tj. w/wym. posłów oraz Członka Prezydium Krajowej
Rady PZD, wiceprezesa Wincentego Kulika jak również
wszystkich uczestników spotkania. Następnie głos zabrał
wiceprezes W. Kulik, który szczegółowo omówił sytuację
PZD i działkowców, w świetle wydarzeń, które miały
miejsce po I Kongresie naszego związku. Te wydarzenia,
to m. in. niepokojące informacje o działaniach prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury, kontrole prowadzone przez NIK i PINB, ostatnia inicjatywa Rzecznika Praw
Obywatelskich, jak również nieobiektywne i niekorzystne
dla związku publikacje prasowe. Zwracając się wprost do
obecnych na sali posłów, wiceprezes W. Kulik podkreślił,
że działania które podejmuje związek w swojej obronie są
wynikiem negatywnych doświadczeń z przeszłości, kiedy to związek był zaskakiwany szeregiem decyzji administracyjnych, nie poprzedzonych żadną formą konsultacji.
W odpowiedzi posłanka B. Kotkowska omówiła swoją
działalność w obronie związku i działkowców, informując
zarazem, że złożyła interpelację poselską do premiera rządu, której główną tezą jest pytanie – jakie są intencje rządu w stosunku do ogrodów działkowych. Interpelacja jest
w toku i odpowiedzi należy oczekiwać w najbliższym czasie. Poseł R. Zawadzki w swojej wypowiedzi podkreślił,

że sprawy ogrodów działkowych są mu znane i bliskie,
poinformował zarazem, że przygotowując się do spotkania sprawdził dokładnie w sejmie czy są prowadzone działania legislacyjne dotyczące ogrodów działkowych i na
dzień dzisiejszy może zebranych zapewnić, że takich działań nie podjęto. Równocześnie zapewnił, że postara się
dotrzeć do informacji wyjaśniających charakter prac analitycznych prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury.
Po wystąpieniach posłów wywiązała się ożywiona dyskusja w której głos zabrali: M. Krawczyk, J. Jelonek, A. Jarantowski, F. Kempa, A. Buczek, K. Wilczek i J. Brzozowski. Wszystkie wypowiedzi, niektóre bardzo emocjonalne, nacechowane były troską o przyszłość ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Pierwszą część
obrad Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD zakończył
prezes J. Leśniak, dziękując posłom za przybycie i życzliwość dla naszego środowiska. Po przerwie wznowiono
obrady poświęcone w tej części obowiązkom proceduralnym. Zatem zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne
i finansowe z działalności w 2009 roku, przyjęto plan pracy i preliminarz finansowy na 2010 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Podjęto również kilka uchwał o
charakterze organizacyjnym w tym uchwałę korygującą,
dotyczącą konferencji przedzjazdowych, uwzględniającą
zalecenia Krajowej Rady PZD w kwestii liczebności konferencji. Ponadto wiceprezes OZ Śląskiego PZD
M. Krawczyk omówił działania podjęte w okręgu i delegaturach rejonowych w toczącej się w ogrodach kampanii
sprawozdawczo – wyborczej. Na zakończenie obrad wice30

Infrastruktury i Rzecznika Praw Obywatelskich, za bardzo dobrze przygotowane materiały sprawozdawcze i za
wzorową organizację szkolenia dla instruktorów.

prezes KR PZD Wincenty Kulik przekazał zebranym podziękowania ze strony kierownictwa związku za wyjątkową aktywność w przesyłaniu petycji do Ministerstwa

Dyrektor Biura OZ Śląskiego
Opracował: Z. Łuń

8. Posiedzenie Okr´gowego Zarzàdu PZD w Kaliszu
Informacja z posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD w Kaliszu z dnia 24 lutego 2010 roku
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Kaliszu informuje, że w dniu 24 lutego 2010 roku odbyło się XII plenarne posiedzenie OZ PZD.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie OZ, przewodniczący Komisji Statutowych OZ i pracownicy biura OZ
PZD. Z ramienia Krajowej Rady PZD w posiedzeniu
uczestniczyła Pani Marlena Pakuła – pracownik Wydziału Prezydialnego.
Głównymi tematami posiedzenia plenarnego OZ było
zatwierdzenie sprawozdania finansowego OZ za rok 2009,
preliminarza OZ na 2010 rok oraz zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności za rok 2009 i planu
pracy Okręgowego Zarządu na rok 2010.
Ponadto Okręgowy Zarząd omawiał zbliżającą się kampanią sprawozdawczo – wyborczą w rodzinnych ogrodach
działkowych w 2010 roku oraz aktualną sytuację działkowców i Związku w wyniku prac prowadzonych w Klubie PO Sejmu RP nad nowelizacją ustawy z 2005 roku
o ROD na skutek wystąpienia Ministra Infrastruktury.
Okręgowy Zarząd omawiał także wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Janusza Kochanowskiego
skierowane do Ministra Infrastruktury.
W sprawie prac prowadzonych Sejmie Okręgowy Zarząd podjął wcześniej Stanowisko, które skierowano do
posłów RP z naszego terenu działania oraz Klubów Parlamentarnych. Także wcześniej na wystąpienie Rzecznika
Praw Obywatelskich Okręgowy Zarząd podjął Stanowisko, które skierowano do Pana Janusza Kochanowskiego

przedstawiając nasze oburzenie i zdziwienie oraz żądanie
zaprzestania działań przeciwko działkowcom i Związkowi. Ponadto jednym z głównych tematów posiedzenia było omówienie udziału działkowców i Związku w zbliżających się wyborach samorządowych i prezydenckich
w 2010 roku.
W wyniku dyskusji Okręgowy Zarząd podjął Stanowisko, w którym zwraca się do działkowców i Zarządów
ROD o aktywny udział w wyborach samorządowych
i prezydenckich i poparcie w tych wyborach kandydatów
Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, tj. tych opcji,
które tradycyjnie popierają ogrodnictwo działkowe i dzięki którym mamy dobrze funkcjonującą ustawę z 2005 r.
o ROD.
Jednym z najbardziej aktywnych parlamentarzystów,
który przyczynił się do powstania tej ustawy i który zawsze występował w obronie działkowców jest obecny
kandydat Lewicy na Prezydenta RP, Wicemarszałek Sejmu RP Pan Jerzy Szmajdziński.
W Stanowisku tym Okręgowy Zarząd udziela poparcia
Komitetowi Wyborczemu kandydata Lewicy na Prezydenta RP, uważając to za zasadne i stosowne za Jego dotychczasowe działania w obronie praw działkowców
i rozwoju ogrodnictwa działkowego.
Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków Okręgowy
Zarząd podjął jednomyślnie 6 Uchwał i 1 Stanowisko. Na
tym posiedzenie zakończono.

Za Zarząd
Sekretarz
Jerzy Kubasiński

Prezes
Jerzy Wdowczyk

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu
z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie: udziału działkowców i Związku w wyborach samorządowych i prezydenckich
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi i prezydenckimi, które będą miały bardzo duży

wpływ na dalszy rozwój ogrodnictwa działkowego w Polsce i los kilkumilionowej rzeszy działkowców polskich,
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woju ogrodów działkowych. Kierując się doświadczeniem, w najbliższych wyborach samorządowych i prezydenckich działkowcy winni poprzeć kandydatów z opcji
politycznych, które tradycyjnie popierają ogrodnictwo
działkowe, a więc kandydatów Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. To głównie dzięki tym opcjom politycznym mamy bardzo dobrze funkcjonującą ustawę
z 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.
Jednym z najbardziej aktywnych parlamentarzystów,
którzy przyczynili się do uchwalenia wspomnianej ustawy
w 2005 roku był ówczesny poseł Jerzy Szmajdziński,
obecnie Wicemarszałek Sejmu, kandydat Lewicy na Prezydenta. Dlatego zasadnym jest poparcie kandydatury Jerzego Szmajdzińskiego, który w przeszłości aktywnie
uczestniczył w obronie ogrodów działkowych i działkowców w licznych sytuacjach zagrożeń.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w
Kaliszu udziela poparcia Komitetowi Wyborczemu kandydata na Prezydenta RP Pana Jerzego Szmajdzińskiego.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Kaliszu reprezentujący ponad 22 tysiące rodzin działkowych w Wielkopolski Południowo – Wschodniej uważa,
że wszyscy działkowcy powinni aktywnie uczestniczyć
w tych ważnych wyborach.
Szeroki udział działkowców w tych wyborach jest obowiązkiem z uwagi na rolę, jaką odgrywają ogrody działkowe i działkowcy w życiu społecznym narodu.
Nadchodzące wybory będą kolejną okazją, aby działkowcy w całej Polsce określili swoje stanowisko w wyborach władz samorządowych i umacnianiu samorządności miast i gmin i demokracji w kraju.
Ogrody działkowe są ważnym uczestnikiem życia publicznego i odgrywają wielką rolę w życiu społeczności
lokalnej.
Działkowcy muszą przyjąć odpowiednią postawę
w nadchodzących wyborach, kierując się swoimi doświadczeniami z przeszłości i skutkami, jakie przynoszą
wybory nowych władz samorządowych w stosunku do
ogrodnictwa działkowego i pomocy samorządów dla roz-

Za Zarząd
Prezes
Sekretarz
Jerzy Wdowczyk
Jerzy Kubasiński

9. Zebranie Okr´gowego Zarzàdu Opolskiego PZD w Opolu
XII Zebranie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
Zebranie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
w Opolu stało się sygnałem do rozpoczęcia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w rodzinnych ogrodach Opolszczyzny.
Zatwierdzony został kalendarz zebrań dla każdego ze
112 ogrodów z określeniem terminu, miejsca i godziny
I lub II terminu – wbrew woli Rzecznika Praw Obywatelskich – wraz z ustaleniem osoby obsługującej zebranie
z upoważnienia Okręgowego Zarządu Opolskiego.
Porządek zebrania był bardzo bogaty – mianowicie rok
2009 obfitował w wiele nadzwyczajnych wydarzeń bardzo ważnych dla całego ruchu działkowego. Miały miejsce próby dokonania zmian zapisów niektórych ustaw
w sposób cichy, niepublikowany, które godziły w interesy działkowców i rodzinnych ogrodów działkowych oraz
naszego Związku.
Na przykład były to tzw. „specustawa drogowa”, zmiany do ustawy „Prawo budowlane”, projekt ustawy PiS złożony do Laski Marszałkowskiej, a na dodatek włączył się
Pan dr Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich z inicjatywą m. in. rezygnacji z drugiego terminu
rozpoczęcia obrad walnych zebrań w ROD.

Dobrze się stało, że wszystkie te krzywdzące, wyrafinowane działania polityczne zebrał I Kongres głosem
2600 delegatów przybyłych na Kongres z upoważnienia
prawie milionowej rzeszy członków i ich rodzin w obronie ustawy z 2005 o ROD i w obronie swojej tożsamości.
Gdy Sejm w dniu 16 lipca 2009r. odrzucił projekt ustawy
PiS o ogrodach działkowych nastąpiło odprężenie i chwała dla Krajowej Rady PZD i jej prezesa za tak ogromny
sukces i zwycięstwo. W tej atmosferze wprawdzie zakłóconej coraz to nowymi przedsięwzięciami Ministra Infrastruktury i Rzecznika Praw Obywatelskich przyszło nam
dokonać oceny działalności merytorycznej, finansowej
i organizacyjnej Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
za rok 2009 i wyznaczenie kierunków działania na rok
2010.
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD przedstawiła wyniki kontroli całokształtu działalności OZO za rok 2009,
wyrażając uznanie za pełną i dobrą realizację zadań statutowych, za oszczędną i prawidłową gospodarkę finansową, za pozytywne wyniki pracy w kontaktach z rodzinnymi ogrodami działkowymi, co znalazło odbicie
w udzieleniu dla 28 ROD dotacji finansowej z Funduszu
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W sprawach organizacyjnych, na wniosek Prezydium
Zebranie dokonało wyboru dwóch członków PZD do składu OZO, w miejsce utraty mandatu przez Elżbietę Lepiorz
i zgon Jana Nowaka – obu z terenu Kędzierzyna – Koźla.
Wybrano Panią Teresę Kurpińską – prezesa ROD „Jedność” i Pana Edwarda Urbanowicza– prezesa ROD „Kuźniczka”, obu z Kędzierzyna – Koźle.
Zebranie OZO spośród członków – dokonało wyboru
na członka Prezydium Tadeusza Rutko – prezesa ROD
„Relaks” w Oleśnie, członka KR PZD.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 7 projektów
uchwał, które zostały przyjęte i zatwierdzone bez uwag.
Zebranie przyjęło Stanowisko OZO w sprawie roli i postawy rodzinnych ogrodów działkowych w wyborach prezydenckich i samorządowych.
Udział członków OZO PZD w Zebraniu wyniósł 83%.
W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady
PZD mgr Monika Kiljańczyk, która przedstawiła zebranym aktualną sytuację w Związku.

Rozwoju, przeszkolenia ponad 500 kandydatów na członka PZD, szkoleniu aktywu ROD. OZO osiągnęła wynik
finansowy za rok 2009 – dodatni.
Okręgowa Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje sprawozdanie za rok 2009, z którego wynika, że dokonała
14 kontroli ROD i 3 rekontrole oraz że w planie na rok
2010 przewiduje taką samą liczbę kontroli. Okręgowa Komisja Rozjemcza działa wg potrzeb i wg zgłoszeń odwołań od uchwał zarządów ROD.
Okręgowy Zarząd Opolski PZD w Opolu zatwierdził
sprawozdanie merytoryczne OZO, sprawozdania finansowe i sprawozdanie realizacji planu pracy za rok 2009 oraz
zatwierdził plan finansowy i plan pracy na rok 2010, które pozytywnie zaopiniowała Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD.
W dyskusji, niezależnie od spraw dot. realizacji zadań
statutowych omawiano stosowanie w praktyce zakładowego planu kont oraz kalendarza walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w okręgu opolskim.

Prezes OZ Opolskiego
Antonina Boroń
Opole, 26 lutego 2010 r.

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Opolskiego Polskiego Związku Działkowców w Opolu
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie wyborów prezydenckich, oraz wyborów samorządowych
Bieżący rok zdominowany zostanie wydarzeniami politycznymi. Odbędą się wybory prezydenckie oraz samorządowe, podczas których zostaną wyłonieni radni,
burmistrzowie, wójtowie i prezydenci, W obliczu tych wydarzeń Krajowa Rada PZD określiła linię postępowania
podejmując STANOWISKO w sprawie roli i postawy
Związku w wyborach prezydenckich i samorządowych.
Bazując na naszych doświadczeniach, a także skutkach jakie kolejne wybory przyniosły ogrodom widzimy potrzebę udzielenia poparcia konkretnym ugrupowaniom i komitetom, które dotychczas się sprawdziły, stając zawsze
po stronie działkowców i Związku. Trzeba przede wszystkim odnieść powyższe kryterium do indywidualnych
osób, które kandydują na radnego, burmistrza, wójta lub
prezydenta. Ostatnio trudne lata dobrze nam uwidoczniły
na kogo mogliśmy liczyć w walce o prawa działkowców.
W ciężkich chwilach poparcia nam nie odmawiał Sojusz
Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe
i niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej oraz posłowie niezrzeszeni.
Zebranie Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
w Opolu zwraca się do zarządów rodzinnych ogrodów

działkowych, komisji statutowych i wszystkich działkowców aby aktywnie uczestniczyli w nadchodzących wyborach, zarówno poprzez głosowania, jak i wystawianie
własnych kandydatów. Nie powinnyśmy pozostawać na
uboczu w imię błędnie rozumianej apolityczności. Nasza
organizacja na obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym i wpływać na rzeczywistość polityczną dla dobra ogrodów, działkowców oraz społeczności lokalnych.
Na walnych zebraniach powinnyśmy nawiązywać do
dokumentów podjętych na I Kongresie PZD, oraz pokazać
siłę i ogromną jedność działkowców w obronie ustawy
o ROD. I Kongres walnie przyczynił się do odrzucenia
w pierwszym czytaniu szkodliwy projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PiS.
W zbliżających wyborach samorządowych w pełni zasadnym jest poparcie kandydatów;
1. Na Prezydenta Miasta Opola Tomasza Garbowskiego,
2. Na Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla Wiesława
Fąfary, którzy na przestrzeni ostatnich lat zawsze stawali
w obronie ogrodów
3. W wyborach prezydenckich na pełne poparcie zasługuje kandydatura Jerzego Szmajdzińskiego, który na prze33

wyrażone przez Delegatów I Kongresu za odrzuceniem
projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych. Biorąc powyższe pod uwagę i osobowość kandydata Okręgowy Zarząd Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu
w pełni popiera kandydaturę Jerzego Szmajdzińskiego na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

strzeni ostatnich dwudziestu lat – jako jedyny ze zgłaszanych kandydatów – stawał równo z nami w obronie działkowców w każdej sytuacji zagrożenia ruchu ogrodnictwa
działkowego. Przyczynił się osobiście swoim autorytetem
i wypowiedzią na I Kongresie PZD w obronie działkowców, ich Związku i obronie ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych. Poparł stanowisko 619 tysięcy działkowców

Skarbnik OZ Opolskiego PZD
/-/ Władysław Kurek

Sekretarz OZ Opolskiego PZD
/-/ Władysław Maj

Prezes OZ Opolskiego PZD
/-/ Antonina Baroń

Opole, 26 lutego 2010 r.

10. Zebranie Okr´gowego Zarzàdu w Zielonej Górze
Informacja z Zebrania Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze odbytego w dniu 26.02.2010 r.
W dniu 26.02.2010 r. odbyło się zebranie Okręgowego
Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Zielonej Górze, przy wysokiej frekwencji (90%). Poza członkami OZ
w Zebraniu uczestniczyli: Przewodnicząca Okręgowej
Komisji Rewizyjnej – Alina Nocuń, Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rozjemczej – Jerzy Teluk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego – Kazimierz Pańtak, wicemarszałek Województwa LubuskiegoStanisław Tomczyszyn. Zebranie prowadził prezes OZ
– Marian Pasiński. Zebranie przebiegało zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Sekretarz OZ – Jerzy Komarnicki odczytał stanowisko
Krajowej Rady PZD z dnia 17.01.2010 r. w sprawie aktualnej sytuacji Związku i stanowisko w sprawie roli i postawy Związku w wyborach prezydenckich i samorządowych. Szczegółową informację w tych sprawach przedstawił Tomasz Terlecki – Radca Prawny Krajowej Rady.
Szeroka dyskusja (głos zabrał również Kazimierz Pańtakwiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego i Stanisław
Tomczyszyn – wicemarszałek Województwa Lubuskiego)
„zaowocowała” wypracowaniem stanowiska do Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko podpisali wszyscy
obecni na posiedzeniu w tym również goście zaproszeni.
Zabierający głos w dyskusji wyrażali swoje oburzenie
i dezaprobatę dla poczynań Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Infrastruktury. Podkreślano, że działania
te wpisują się w prowadzoną przez rząd kampanie przeciwko Związkowi.
Członkowie Okręgowego Zarządu podzielili pogląd
Krajowej Rady PZD w sprawie wyborów prezydenckich
i samorządowych, a zwłaszcza zapis w stanowisku: „Za-

leca się współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi, które tradycyjnie działają wspólnie
z naszą organizacją i w swoich programach uwzględniają interesy działkowców i Związku” i zapis „w pełni zasadnym jest poparcie kandydatury Jerzego Szmajdzińskiego w wyborach prezydenckich”. Zaproszeni goście
z zadowoleniem przyjęli do wiadomości stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie wyborów samorządowych,
które to stanowisko zostało poparte głosami w dyskusji.
Wiceprezes OZ – Joanna Mikołajczyk zaprezentowała
sprawozdanie z działalności merytorycznej Okręgowego
Zarządu za rok 2009, w którym szczegółowo przedstawiono: Posiedzenia Okręgowego Zarządu PZD, posiedzenia
Prezydium, Komisje Problemowe, Współpracę i kontakty z zarządami ROD oraz aktywem ogrodowym, Współpracę i kontakty z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi, Współpracę z samorządem terytorialnym,
Współpracę z mediami, Skargi i zażalenia, Ocenę działalności biura OZ, Działalność w zakresie zagospodarowania
i modernizacji ROD, Likwidację ROD, Działalność OZ
w zakresie realizacji programu oświatowego Związku,
Działalność w zakresie obrony istnienia ogrodów i praw
działkowców.
Skarbnik OZ – Elżbieta Gomuła przedstawiła Sprawozdanie z działalności finansowej Okręgowego Zarządu za
2009 rok w tym sprawozdanie z funduszu rozwoju i funduszu oświatowego. Alina Nocuń – Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapoznała z oceną działalności merytorycznej i finansowej OZ za 2009 rok.
Prezes OZ – Marian Pasiński zapoznał w imieniu Prezydium z propozycją planu pracy Okręgowego Zarządu na
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Propozycje preliminarza pozytywnie zaopiniowała Okręgowa Komisja Rewizyjna.
Szeroka dyskusja potwierdziła, że zadania zapisane
w planie pracy są nie tylko wykonane ale przekroczone,
a działalność finansowa Okręgowego Zarządu była prowadzona w sposób prawidłowy, oszczędny i zgodny
z przyjętym preliminarzem finansowym na rok 2009. Podkreślono, że wytyczne zapisane w planie pracy stawiają
przed Okręgowym Zarządem duże zadania, ale najważniejszym zadaniem jest dalsza obrona praw działkowców,
obrona Ustawy o ROD i obrona Związku. Wiele osób zabierając głos w dyskusji wyrażało podziękowania pod adresem Krajowej Rady PZD i pracowników biura Krajowej
Rady. Szczególne słowa podziękowania kierowano pod
adresem Prezesa Związku – Eugeniusza Kondrackiego.
Posiedzenie OZ przebiegało w życzliwej atmosferze,
dużej serdeczności i pełnego zrozumienia sytuacji w PZD.
Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

rok 2010. Podkreślił, iż zdaniem prezydium praca Okręgowego Zarządu w 2010 roku powinna skoncentrować się
na takich zadaniach jak:
• obrona praw działkowców, Ustawy o ROD i Związku,
• przeprowadzenie kompani sprawozdawczo – wyborczej w ROD,
• normowanie sytuacji prawnej gruntów ROD (brak niektórych ROD w planach przestrzennego zagospodarowania miast i gmin. Niezagospodarowane tereny ROD)
• inwestycje i remonty w ROD – Otwarty Długofalowy
Program Rozwoju i Modernizacji ROD,
• wzmożenie nadzoru nad ustawową rolą działek w
ROD (budownictwo ponadnormatywne, zamieszkiwanie
i zameldowanie na działkach)
• poprawa stanu zagospodarowania ROD i działek
(przeglądy, szkolenia, konkursy)
• udział okręgowej organizacji PZD w wyborach samorządowych i prezydenckich.
Elżbieta Gomuła w oparciu o plan pracy przedstawiła
preliminarz finansowy Okręgowego Zarządu na 2010 r.

Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze

11. Posiedzenie Okr´gowego Zarzàdu Łódzkiego PZD w Łodzi
Informacja z przebiegu posiedzenia Okręgowego Zarządu Łódzkiego
Polskiego Związku Działkowców
W dniu 26 lutego br. w Łodzi odbyło się XI posiedzenie
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD z udziałem członków okręgowych komisji statutowych: rewizyjnej i rozjemczej. Prezesa Związku reprezentowała pani Mariola
Kobylińska – kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami
KR PZD. Obradom przewodniczyła Izabela Ożegalska
– Prezes Okręgu.
Tematyka posiedzenia poświęcona była głównie ocenie
działalności merytorycznej i finansowej Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD za 2009 rok a także przyjęciu planu pracy i preliminarza finansowego na 2010 rok.
W swoim wystąpieniu Prezes Izabela Ożegalska zwróciła uwagę, że miniony rok podobnie jak lata poprzednie
były czasem walki o ogrody działkowe i dobro członków
PZD. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD włączył się w zakończoną sukcesem zmianę zapisów tzw. specustawy drogowej, oraz ustawy prawo budowlane i przywrócenie
podstawowych praw działkowców. Przez swoich przedstawicieli uczestniczył w I Kongresie PZD w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Niezależnie od tych nadzwyczajnych wydarzeń realizowano zadania statutowe i zapisane w planie pracy na 2009 r.
Na 5 zebraniach plenarnych podjęto 28 uchwał, 5 stanowisk i 1 apel. Prezydium obradowało 20 razy i podjęło
łącznie 58 uchwał, 12 stanowisk i 1 apel.

Prezes OZŁ PZD odnosząc się do zamierzeń na 2010 r.
podkreśliła, że inicjatywy i działania podjęte przez NIK,
korespondencja prowadzona z Ministerstwem Infrastruktury a także wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich
wskazują, że rok 2010 będzie kontynuacją walki o zachowanie w niezmienionym kształcie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Główna Księgowa szczegółowo omówiła sprawozdanie
finansowe OZŁ PZD za 2009 rok, jak i plan finansowy na
2010 rok, jednocześnie przekazując, że w roku ubiegłym
osiągnięto nadwyżkę przychodów nad kosztami.
W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD wystąpiła jej przewodnicząca Jadwiga Drzewiecka, która przedstawiła wyniki kontroli działalności okręgu za miniony
rok oraz zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2009 rok i preliminarzy finansowych na 2010 r.
Podczas posiedzenia omawiano także aktualną sytuację
Związku i udział PZD w zbliżających się wyborach samorządowych.
Mariola Kobylińska zapoznała zebranych z projektami
3 uchwał Prezydium KR PZD. Dotyczą one kryteriów
przydziału działek w rodzinnych ogrodach działkowych,
budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD, a także przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD
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nadchodzących wyborów samorządowych. Uznano, że rola członków PZD nie powinna ograniczyć się jedynie do
głosowania na konkretnych kandydatów. Wyrażono przekonanie, że wśród użytkowników działek znajduje się
wiele osób, które swoim doświadczeniem, pracą społeczną i zaangażowaniem dają gwarancję właściwego reprezentowania nie tylko działkowców, ale i wspólnot lokalnych. Upoważniono Prezydium OZŁ PZD do udzielenia poparcia tym kandydatom, których poziom wiedzy,
znajomość problematyki ogrodnictwa działkowego i zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych
gwarantuje wypełnianie mandatu radnego w sposób zapewniający realizację postulatów środowiska działkowego oraz do zawierania porozumień wyborczych z tymi
ugrupowaniami i komitetami wyborczymi, które w swoich programach uwzględniają sprawy rodzin działkowych.

oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek
w ROD.
Po dyskusji, w której głos zabrało 10 osób przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Jerzy Jaksoń przedstawił projekty 5 uchwał i 2 stanowisk.
Członkowie OZŁ PZD jednomyślnie zatwierdzili sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej za
2009 rok, a także plan pracy i preliminarz finansowego na
2010 rok.
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podejmując stanowisko
w sprawie aktualnej sytuacji Związku zaapelował do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o jej omówienie podczas walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych. Uznano, że w obronie ustawy konieczna jest dalsza
mobilizacja środowiska, a tylko zjednoczony i silny Związek będzie w stanie odeprzeć wszystkie ataki. Okręgowy
Zarząd Łódzki PZD wypowiedział się również w sprawie
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STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie aktualnej sytuacji Związku
Odrzucenie przez Sejm w lipcu ubr. projektu ustawy
o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS-u dawało
nadzieję na rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości, co do
przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych. Wydawało
się, że porozumienie osiągnięte przez kluby parlamentarne
PO, PSL SLD oznacza zakończenie wszelkich prób kwestionowania i zmieniania owiązującego prawa, odnoszącego się do funkcjonowania rodzinnych grodów działkowych.
Niestety kolejne decyzje organów władzy państwowej
świadczą o dalszych zamiarach ingerencji w działalność
legalnej i samodzielnej organizacji społecznej, jaką jest
Polski Związek Działkowców. Do władz Związku jak i do
poszczególnych działkowców wciąż dociera szereg informacji potwierdzających, że kampania wymierzona w istnienie PZD nie zakończyła się. Szczególnie duże obawy
wzbudziły wiadomości płynące z Ministerstwa infrastruktury, do którego po zmianie przepisów ustaw o ochronie
środowiska o działach administracji rządowej, należą sprawy ogrodnictwa działkowego, informacje, z resortu kierowanego przez Pana Cezarego Grabarczyka (posła okręgu
łódzkiego), wskazują na fakt przygotowywania projektu
nowej ustawy ) ogrodach działkowych. Minister Infrastruktury w piśmie z dnia 23 grudnia ubr. skierowanym

do Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusz Kondrackiego potwierdził prowadzenie jedynie prac
analitycznych i zapewnił D konsultowaniu ze Związkiem
wszelkich, ewentualnych działań legislacyjnych. Al podobnym tonie wypowiedział się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński w piśmie,
które wpłynęło do Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD
23 lutego br. Obie te wypowiedzi, choć pozornie utrzymane w uspokajającym tonie, nie zaprzeczają, że w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są działania zmierzające
do zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD odnosi wrażenie, że
obecnej władzy chodzi o zmarginalizowanie roli Związku,
przedstawienia go w fałszywym świetle, jako organizacji
przestarzałej, w której ma miejsce szereg nadużyć i łamania prawa. Udowodnieniu tego mają służyć liczne kontrole, których obiektem stał się PZD w ostatnim czasie.
Działania Najwyższej Izby Kontroli oraz organów nadzoru budowlanego, tak naprawdę nie mają wiele wspólnego
z oficjalnym przedmiotem kontroli, a poszukują głównie
argumentów za nowelizacją ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i zepchnięciem w niebyt Polskiego
Związku Działkowców.
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Infrastruktury jak i do Rzecznika Praw Obywatelskich
wystosowano pisma z żądaniem wyjaśnienia sytuacji. Ponadto Okręgowy Zarząd Łódzki PZD o pomoc w sprawie
zwrócił się do parlamentarzystów ziemi łódzkiej, powołano również specjalny zespół, który monitoruje sytuację
Związku i zamiary władz wobec PZD. Podczas spotkań
i narad zarządy ogrodów, a za ich pośrednictwem działkowcy informowani są o bieżących wydarzeniach odnoszących się do PZD.
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD dostrzegając konieczność kontynuowania działań, mających aktywizować
i jednoczyć środowisko działkowców w obronie Związku, apeluje do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o omówienie aktualnej sytuacji PZD podczas
walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. W obronie
ponad stuletniego ruchu działkowego w Polsce konieczna
jest dalsza mobilizacja środowiska, a zobowiązanie dla
członków PZD do walki o nienaruszalność ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wynika m.in. z postanowień I Kongresu PZD. Wcześniejsze doświadczenia
pokazują, że tylko pełna integracja i skupienie działkowców wokół słusznej sprawy zachowania obecnego porządku prawnego może przynieść efekty. Tylko zjednoczony
i silny Związek będzie w stanie odeprzeć wszystkie ataki.

Nowym i szczególnie przykrym doświadczeniem dla
wszystkich działkowców jest przyłączenie się Rzecznika
Praw Obywatelskich do kampanii oszczerstw i insynuacji
wobec Polskiego Związku Działkowców. Wystąpienie
skierowane do Ministra Infrastruktury 18 stycznia br.
w sprawie rzekomego braku nadzoru nad PZD oraz problemów i nieprawidłowości, które powstają na tle zapisu
o drugim terminie walnego zebrania w statucie PZD, nie
ma żadnych podstaw merytorycznych, co więcej pokazuje absolutną nieznajomość zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Zarzut ten wywołuje oburzenie zarówno we władzach Związku, jak i wśród działkowców, którzy dają temu wyraz w licznych wystąpieniach i protestach. Również Okręgowy Zarząd Łódzki
PZD wyraził głębokie rozczarowanie, że organ powołany
przez ustawodawcę do stania na straży praw i wolności
obywatelskich, wpisał się w działania polityczne i koniunkturalne.
Przedstawione powyżej fakty dobitnie świadczą, że są to
środki zmierzające do radykalnej zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, mające na celu przejęcie majątku, w szczególności gruntów, którymi dysponuje PZD.
Okręgowy Zarząd Łódzki PZD nie godząc się na taki stan
rzeczy prowadzi szereg działań. Zarówno do Ministerstwa
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STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 26 lutego 2010 roku
w sprawie roli Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w wyborach samorządowych w 2010 roku
Rok 2010, jako rok wyborczy, obfituje w ważne dla
działalności Polskiego Związku Działkowców wydarzenia. Kończy się kadencja organów PZD w rodzinnych
ogrodach działkowych. Rozpoczęta kampania walnych
zebrań sprawozdawczo-wyborczych dokona oceny obecnych władz ogrodowych i zweryfikuje ich skład na kolejne 4 lata. Drugim ważnym wydarzeniem, dotyczącym nie
tylko działkowców, ale wszystkich obywateli naszego kraju, są jesienne wybory władz jednostek samorządu terytorialnego. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD pragnie podkreślić ich szczególne znaczenie dla ogrodów. Decyzje zapadające na szczeblu samorządowym często w sposób
bezpośredni odnoszą się do funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD, popierając ideę społeczeństwa obywatelskiego,
liczy na szeroki udział działkowców w wyborach.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uważa, że rola członków
PZD nie powinna ograniczyć się jedynie do głosowania
na konkretnych kandydatów. Nadchodzące wybory są
szczególną okazją, by podkreślić rolę PZD w życiu publicznym i zaakcentować zaangażowanie działkowców
w sprawy lokalnych społeczności. Okręgowy Zarząd
Łódzki PZD jako reprezentant 46 tysięcy rodzin działkowych ma obowiązek brać czynny udział w życiu publicznym i demokratycznymi metodami wpływać na rzeczywistość, kształtując ją w sposób zgodny z dobrem działkowców. Związek powinien w sposób aktywny włączyć
się w wybory samorządowe wszystkich szczebli, wprowadzając na listy wyborcze swoich kandydatów. Uczestnictwo przedstawicieli PZD w organach samorządowych,
umożliwi skuteczne reprezentowanie działkowców na ich
forum, dbanie o stabilność i rozwój ogrodów a także wzię37

plan pierwszy wysuwają współdziałanie z ugrupowaniami
lewej strony scen politycznej. Nie należy jednak wykluczać poparcia także dla innych organizacji w tym lokalnych komitetów i stowarzyszeń pod warunkiem, że
zagwarantuj one respektowanie praw przyznanych naszemu Związkowi. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD apeluje
do władz ogrodów o udzielenie pomoc organizacyjnej
i promocyjnej tym kandydatom i komitetom, którzy uzyskaj poparcie Prezydium OZŁ PZD oraz o zapewnienie
im szerokiego kontakt! z działkowcami poprzez różne
działania informacyjne, w tym także wykorzystanie świetlic i domów działkowca na spotkania przedwyborcze. Jedynie wybór właściwych osób daje perspektywy lepszego
traktowani i zrozumienia spraw działkowców na szczeblu
samorządowym. Korzystne wyniki wyborów będą sukcesem całego środowiska działkowego dającym szansę na
spokojną przyszłość rodzinnych ogrodów działkowych
w okręgu łódzkim.

cie współodpowiedzialności za podejmowane decyzje w
najważniejszych sprawach. Okręgowy Zarząd Łódzki
PZD wyraża przekonanie, że wśród działkowców znajduje się wiele osób, które swoim doświadczeniem, pracą
społeczną i zaangażowaniem dają gwarancję właściwego
reprezentowania nie tylko działkowców, ale i wspólnot lokalnych.
Z tego względu Okręgowy Zarząd Łódzki upoważnia
Prezydium OZŁ PZD do udzielania poparcia tym kandydatom, których poziom wiedzy, znajomość problematyki
ogrodnictwa działkowego i zasad funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych gwarantuje wypełnianie mandatu radnego w sposób zapewniający realizację postulatów środowiska działkowego oraz do zawierani porozumień wyborczych z tymi ugrupowaniami i komitetami
wyborczym które współdziałają z naszą organizacją
i w swoich programach uwzględniaj sprawy rodzin działkowych. Dotychczasowe, pozytywne doświadczenia na
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12. Posiedzenie Okr´gowego Zarzàdu PZD w Poznaniu

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu podsumował miniony rok i uchwalił plany na 2010 r.
Okręgowy Zarząd PZD na pierwsze posiedzenie
w 2010r. zebrał się 27 lutego br. w swojej siedzibie przy
ul. Langiewicza. Głównymi tematami obrad było podsumowanie roku 2009 w złożonym sprawozdaniu merytorycznym i finansowym oraz uchwalenie planów działania
na rok 2010. Odniesiono się także do aktualnej sytuacji
PZD i Okręgu Poznańskiego oraz podjęto decyzje w sprawach statutowych.
Jak jest w zwyczaju Okręgu Poznańskiego PZD zaproszenie na obrady przyjęli posłowie na Sejm RP Stanisław
Kalemba, Stanisław Stec i Wiesław Szczepański. W obradach uczestniczyli także Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak oraz Dyrektor
Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Urzędu
Miasta Jan Marek Stachowiak. Biuro Krajowej Rady
PZD reprezentowała Marlena Pakuła. Obecni byli przedstawiciele mediów. Obrady otworzył prezes OZ PZD dr
Zdzisław Śliwa. Uczestnicy posiedzenia odśpiewali hymn
„Zielona Rzeczpospolita”, który mamy taką nadzieję, doczeka się ustanowienia go oficjalnym hymnem PZD już
w bieżącym roku.
Wiele czasu uczestnicy posiedzenia poświęcili aktualnej sytuacji Związku i Okręgu Poznańskiego. W swoim

wystąpieniu członek Prezydium KR PZD Sylwester Chęciński przedstawił ocenę sytuacji w oparciu o wyniki obrad XIV posiedzenia KR PZD z 17.02.2010 r. Przedstawił
m.in. zagrożenia dla przyszłości ogrodnictwa działkowego i Związku wynikające z kontroli NIK, inicjatywy zmiany ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, czy
wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra
Infrastruktury. Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa w swoim
wystąpieniu omówił sytuację w Okręgu Poznańskim kładąc szczególny nacisk na problemy związane z likwidacją
ogrodów realizowaną na cele związane z przygotowaniami Miasta do Euro 2012 oraz z sytuacją samowoli budowlanych i zamieszkiwania na terenach działek. Przedstawił
m.in. wyniki spotkania z Prezydentem Miasta R. Grobelnym i dyrektorami wydziałów Urzędu Miasta poświęconego tej problematyce. Podkreślił, że w aktualnej sytuacji
prawnej walka z próbami meldowania jest utrudniona, ale
nie niemożliwa. Wymaga to jednak uruchomienia służb
miejskich, które z większą konsekwencją będą prowadzić
kontrolę samowoli budowlanych, nadzorować gospodarkę odpadami i egzekwować przepisy z zakresu ochrony
środowiska. Potrzebna jest jednak duża determinacja zarządów ROD, które każdy przypadek samowoli będą trak38

Praw Obywatelskich i zaproponował, by walne zebrania
ROD zaprotestowały w stanowiskach przeciw wypowiadaniu się w ich imieniu i bez ich upoważnienia. Marszałek Błochowiak obiecał pomóc w ustanowieniu właściwej
współpracy OZ PZD z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru nad działaniami
inspektorów niższego szczebla oraz egzekucji postanowień wydanych przez te organy.
W części statutowej przedstawiono sprawozdania
z działalności Okręgowego Zarządu, plan działania i finansowy na bieżący rok, zapoznano się z oceną Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wiceprezes OZ PZD Jerzy
Kucznerowicz przedstawił projekt uchwały nakładający
na ogrody działkowe obowiązek corocznego składania
sprawozdań z wykonywanych inwestycji i remontów
w ogrodach. Zajęto się także sprawami statutowymi,
w tym ważności walnego zebrania oraz zatwierdzeniem
uchwał prezydium OZ PZD.
Po ożywionej dyskusji zebrani przyjęli zaproponowane
przez Komisję Uchwał i Wniosków uchwały Okręgowego Zarządu oraz dwa stanowiska: w sprawie udziału działkowców w wyborach prezydenckich i samorządowych
oraz pisma Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kończąc obrady prezes OZ PZD zaprosił uczestników
do odwiedzenia stoiska OZ PZD na wystawie ogrodniczej
GARDENIA odbywającej się na terenie MTP. Z zaproszenia skorzystało wielu działkowców.

tować zgodnie z przepisami statutu PZD. W dyskusji, która wywiązała się po wystąpieniu prezesów OZ głos
w pierwszej kolejności zabrali posłowie na Sejm RP. Wiesław Szczepański przekazał informacje o planowanej
zmianie prawa budowlanego, w ramach której można myśleć o zastosowaniu przepisów abolicyjnych dla działkowców, którzy wybudowali ponadnormatywne altany przed
1995 r. oraz o ewentualnym zrównaniu powierzchni altan
w ogrodach miejskich i podmiejskich. Podkreślił jednak,
że z całą stanowczością należy walczyć z samowolami budowlanymi i skutecznie egzekwować obowiązujące w tej
mierze prawo. Poseł Stanisław Kalemba odniósł się do
podsumowania roku 2009, w którym ważnym wydarzeniem był I Kongres PZD i rola, jaką w nim odegrała delegacja działkowców poznańskich. Podkreślił, że doświadczenia minionego roku jednoznacznie wskazują na potrzebę budowania większości parlamentarnej, gotowej stanąć
w obronie ogrodów i Związku. Nie wolno też dać się rozbić na małe stowarzyszenia, które nie udźwigną problemu obrony ogrodów działkowych przed ich przeciwnikami. Dlatego za ważne uznał poparcie w wyborach samorządowych i prezydenckich kandydatów sprawdzonych i przyjaznych dla idei ogrodnictwa działkowego.
Poparł też pomysł wyjścia z inicjatywą zmiany zapisów
w prawie budowlanym, by unormować istniejący stan rzeczy i wyjść naprzeciw oczekiwaniom działkowców. Poseł Stanisław Stec skrytykował działalność Rzecznika
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STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 27 lutego 2010 r.
w sprawie pisma Rzecznika Praw Obywatelskich
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Poznaniu całkowicie nie zgadza się z wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanymi do Ministra Infrastruktury podważający prawomocność głosowania
w II terminie bez względu na ilość obecnych członków
PZD na walnych zebraniach ROD. Zaznaczyć należy, że
Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle pominął jakąkolwiek konsultację i zadnie działkowców w podnoszonej
sprawie. Stoimy na stanowisku, iż podejmowanie uchwał

w II terminie zebrania ROD nie pozbawia działkowców
ich praw związkowych, a jednocześnie pozwala Ogrodowi na właściwe funkcjonowanie w oparciu o przyjęte
i uchwalone programy.
Dopóki w naszym Związku obowiązywać będzie prawo, a nie obowiązek uczestnictwa w zebraniu członków
społeczności ogrodowej oraz dopóki nasze społeczeństwo
nie nauczy się w pełni korzystać z demokracji nasze prawo pozwala na prawidłowe funkcjonowanie ogrodów.

Wiceprezes OZ w Poznaniu
/-/ inż. Jerzy Kucznerowicz
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STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 27 lutego 2010 r.
w sprawie udziału działkowców w wyborach prezydenckich i samorządowych
zostawiamy w rękach powiatowych kolegiów prezesów,
które powinny przyjąć zasadę wspierania tych, którzy dali się poznać jako prawdziwi przyjaciele ogrodów. Ale samo popieranie kandydata lub ugrupowania może być
niewystarczające. W gronie działkowców znajduje się bowiem wiele osób, które swoim dotychczasowym zaangażowaniem i pracą społeczną dają gwarancję właściwego
reprezentowania nie tylko środowiska działkowego, ale
i wspólnoty lokalnej. Istnieje zatem potrzeba większego
udziału działkowców w wyborach w roli kandydatów do
władz gmin, powiatów i województw. Desygnowanie
konkretnych kandydatów i pozostałe decyzje w tym zakresie powinny zapadać przede wszystkim w ROD i w kolegiach prezesów ROD. W szczególności rozstrzygnięcia
wymaga kwestia określenia komitetów lub ugrupowań, na
których listach powinni znaleźć się kandydaci desygnowani przez PZD.
Dlatego też Okręgowy Zarząd PZD, w ślad za KR PZD,
zwraca się do wszystkich działkowców i organów Związku Okręgu Poznańskiego o:
– powszechny udział w wyborach prezydenckich i samorządowych;
– uwzględnienie w działaniach ROD problematyki nadchodzących wyborów;
– współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi, które tradycyjnie działają wspólnie
z naszą organizacją i w swoich programach uwzględniają
interesy działkowców i Związku oraz desygnowanie swoich kandydatów na listy tych ugrupowań i komitetów wyborczych;
– poparcie w zbliżających się wyborach prezydenckich
kandydata, który stawał w obronie ogrodów i działkowców w sytuacjach licznych zagrożeń dla ponad stuletniego polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu przyjmuje do wiadomości i w pełni popiera Stanowisko wyrażone przez KR
PZD 17 lutego 2010 r. w sprawie roli i postawy Związku
w wyborach prezydenckich i samorządowych. Uważamy,
że nadchodzące wybory prezydenckie i samorządowe będą ważnym wydarzeniem w życiu publicznym naszego
kraju i lokalnych społeczności. Udział w nich jest obywatelskim obowiązkiem i świadomą decyzją osób chcących
być aktywnym uczestnikiem życia publicznego. Do tej
grupy naszego społeczeństwa zalicza się liczne grono polskich działkowców. Los ogrodów działkowych, który jest
obiektem ciągłej walki o trwanie i poszanowanie prawa
do istnienia wzbudza powszechne zainteresowanie nie' tylko działkowców. Nie chcąc, by problemy działkowców
były rozwiązywane bez samych zainteresowanych należy
zadbać o właściwe przedstawicielstwo działkowców w organach samorządowych. Tam bowiem zapadają najczęściej decyzje o przyszłości kolejnych ogrodów, o niezbędnych likwidacjach, ale także o sposobie korzystania
z działek. Działkowcy nie mogą dowiadywać się ostatni
o decyzjach, które w stosunku do nich podjęto. Konieczna jest aktywna postawa wyborcza wszystkich naszych
członków i pełna wiedza o ludziach, którzy potem stanowić będą o losie obywateli i ich prawach. Nie możemy zatem pozostawiać naszego losu w rękach osób o poglądach
krańcowo różnych od oczekiwań działkowców. Aby tak
się nie stało ważny jest przede wszystkim udział działkowców w wyborach i oddanie głosów na sprawdzonych kandydatów, którzy w swoich programach mają troskę
o rozwój ogrodnictwa i którzy swym dotychczasowym
działaniem dowiedli, że sprawy ogrodnictwa działkowego
są im bliskie i nie pozostawią działkowców bez wsparcia.
Wybierajmy więc ludzi, którzy nas nie zawiedli w przeszłości i którzy dobrze znają i rozumieją nasze problemy.
Środowisko działkowców wielkopolskich ma z większością organów samorządowych miast i gmin dobrą współpracę i od wielu lat pomyślnie rozwiązuje trudne problemy
ogrodów działkowych. Swoich sojuszników najlepiej znają lokalne społeczności. Dlatego też decyzje o poparciu
konkretnego ugrupowania czy komitetu wyborczego po-

Społeczności ogrodów działkowych stanowią realną siłę wyborczą i mogą w decydując) sposób wpływać na
skład samorządów. Koniecznym jednak staje się podjecie
akcji propagującej stanowiska lokalnych struktur PZD
wśród naszych członków i ich rodzin.

Wiceprezes OZ w Poznaniu
/-/ inż. Jerzy Kucznerowicz

Prezes OZ PZD w Poznaniu
/-/ dr. inż. Zdzisław Śliwa

13. Informacja z zebrania Okr´gowego Zarzàdu PZD w Gorzowie Wlkp.
W dniu 01 marca 2010 r. odbyło się XII zebranie Okręgowego Zarządu PZD. Uczestniczyło w nim 19 z 25

członków OZ PZD, Przewodniczący Okręgowej Komisji
Rewizyjnej – Marian Leszkowicz oraz Przewodnicząca
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Związku. Ponadto w dyskusji zabrało głos 7 członków
OZ. Poruszane były tematy związane z reportażami w Polsacie i TVN – o problemach osób zamieszkujących w altanach. Dodatkowo poruszano sprawy walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych statutu oraz sprawozdań. Odpowiedzi na pytania w dyskusji udzielił Prezes
OZ, wiceprezes OZ oraz przedstawiciel KR PZD – Maria
Fojt.
Zebranie przyjęło 4 uchwały zgodnie z porządkiem obrad oraz stanowisko w sprawie prac prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury nad zmiana ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, które zostanie przesłane do Ministerstwa Infrastruktury, Prezesa KR PZD oraz wszystkich
zarządów ROD.
Na koniec zebrania Prezes OZ PZD Tadeusz Śmigiel podziękował wszystkim uczestnikom za udział w zebraniu,
a w szczególności przedstawicielowi KR PZD – Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej – Marii Fojt.

Krajowej Komisji Rewizyjnej - Maria Fojt. Zebranie
otworzył Prezes OZ PZD Tadeusz Śmigiel. Spotkanie
przebiegało w przyjaznej atmosferze, zgodnie z porządkiem zebrania podanym w zaproszeniu.
Skarbnik OZ – Tadeusz Centkowski – przedstawił sprawozdanie finansowe OZ za 2009 rok oraz preliminarz finansowy OZ na 2010 rok.
Wiceprezes OZ – Piotr Wilms – przedstawił sprawozdanie z działalności OZ za 2009 rok.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Marian Leszkowicz – przedstawił:
– sprawozdanie komisji z badania sprawozdania finansowego OZ za 2009 r.,
– wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego
OZ za 2009 r.,
– pozytywna opinię do preliminarza finansowego OZ
na 2010 r.
Prezes OZ Tadeusz Śmigiel oraz przedstawiciel KR
PZD – Maria Fojt omówili szczegółowo aktualną sytuację

Z poważaniem
Wiceprezes OZ PZD
/-/ Piotr Wilms

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp.
z dnia 1 marca 2010 roku
w sprawie prac prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury nad zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Od ponad 20 lat polscy działkowcy bez przerwy są nękani różnego rodzaju pomysłami wybranej przez nas władzy, które w efekcie zmierzają do likwidacji PZD. Jedni
obiecują nam działki za darmo, inni za grosze, a są i tacy,
którzy wręcz otwarcie mów la. że chcą zlikwidować nasz
Związek. Wszyscy reformatorzy – Ci w rządzie, w partiach politycznych wiedza, ze w momencie likwidacji Polskiego Związku Działkowców ruch działkowy przestanie
istnieć. Byli i tacy co oczekiwali w trakcie trwania I Kongresu PZD, że padną historyczne słowa „sztandary PZD
wyprowadzić”. To się jednak nie stało. Po Kongresie wyszliśmy silniejsi, bardziej zdeterminowani i zjednoczeni.
O swój Związek będziemy walczyć, a za dowód tego
niech świadczy ponad 600 tys. złożonych podpisów w
obronie ustawy o ROD.
W ostatnim okresie dotarły do nas wiadomości, że do
likwidacji PZD rękę przykłada Rzecznik Praw Obywatelskich i Minister Infrastruktury. Apelujemy do Państwa
– zostawcie naszą ustawę w spokoju. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych jest dobrą ustawą. Owszem,
ta ustawa rodziła się w walce – ale powstał dokument do-

bry dla władzy i działkowców. Apelujemy do Pana Cezarego Grabarczyka - Ministra Infrastruktury o zaprzestanie
wszelkich prac zmierzających do zmiany naszej ustawy.
Panie Ministrze jesteśmy użytkownikami prawie miliona działek. Korzysta z nich około 4 milionów obywateli
Polski, co stanowi ok. 10 % naszego społeczeństwa. Produkujemy olbrzymie ilości tlenu tak niezbędnego do życia. Na naszych ogrodach mają swoje ostoje ptaki
i pożyteczne owady. Kwitną kwiaty, a zieleń koi nasze
stargane nerwy. Czy to wszystko chce Pan zlikwidować,
zalać betonem, a ptaki, drzewa, zieleń – całą bioróżnorodność pokazywać w telewizji mówiąc, że tak kiedyś było?
Czy Rząd, którego jest Pan członkiem nie zdaje sobie
sprawy z tego co jeszcze chce zniszczyć?
Panie Ministrze w imieniu 16 tys. działkowców okręgu
gorzowskiego apelujemy do Pana o zaprzestanie prac nad
likwidacją Polskiego Związku Działkowców. Mamy prawo domagać się by pozwolono nam żyć i cieszyć się naszym dorobkiem, efektem pracy naszych rąk. Pan również
kiedyś będzie starym, a nie wszyscy mają możliwość zamieszkania na Lazurowym Wybrzeżu, czy na Florydzie.
41

Chcemy mieć przekonanie, że żyjemy w kraju normalnych ludzi, a nie wśród dziczy. Dlatego jeszcze raz prosimy Pana Ministra o zaprzestanie wszelkich prac nad nasza
ustawą.

Jesteśmy Polakami i tu jest nasz dom. Przestańcie go w
końcu burzyć! Chcemy wierzyć, że żyjemy w kraju gdzie
władza służy ludziom, gdzie szanuje się wszystkich bez
względu na przekonania religijne i orientacje polityczne.

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD
w Gorzowie Wlkp.

14. Stanowisko Okr´gowego Zarzàdu Mazowieckiego PZD w Warszawie
STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie aktualnej sytuacji Związku i działań Okręgowego Zarządu Mazowieckiego w obronie ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych
Okręgowy Zarząd Mazowiecki, z ogromnym niepokojem obserwuje działania podejmowane w stosunku do rodzinnych ogrodów działkowych i Związku. Wbrew woli
blisko 620 000 działkowców wyrażonej w obronie naszej
ustawy, oraz stanowisku ponad 2600 uczestników I Kongresu PZD, podejmowane są w dalszym ciągu prace nad
zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
Ministerstwo Infrastruktury nie ukrywa, że prowadzi
„prace analityczne” nad naszą ustawą i funkcjonowaniem
rodzinnych ogrodów działkowych. W tym celu zwróciło
się po informacje do międzynarodowych Związków, pomijając jednocześnie Polski Związek Działkowców. Takie działania można uznać za bagatelizowanie milionowej
organizacji i jej członków, chociaż podejmowane działania właśnie ich dotyczą.
W kreowanie negatywnego wizerunku Związku i jego
struktur włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, który
wręcz sugeruje Ministrowi Infrastruktury podjęcie działań nad zmianą naszej ustawy. Skargi nielicznych użytkowników działek przedstawiane są, jako przykłady
gorszącej, powszechnej samowoli występującej w na
wszystkich szczeblach Związku. Takie stanowisko Rzecznika spotkało się ze zdecydowanym protestem działkowców i zarządów ROD z Mazowsza. Do Rzecznika Praw
Obywatelskich skierowali oni wystąpienia w obronie ustawy i szerokiej rzeszy społeczników pracujących na rzecz
ogrodów i działkowców. Rzecznik podważył prawidłowość odbywania walnych zebrań w drugim terminie. Sugerował, że taki mechanizm jest źródłem wielu nadużyć,
ponieważ nie wszyscy działkowcy w nich uczestniczą. Zapomniał jednak podkreślić, że prawo działkowca do
uczestniczenia w walnym zebraniu jest zagwarantowane
w obowiązującym Statucie PZD i regulaminie ROD. Prawo oznacza uprawnienie a nie obowiązek, z którego członek ogrodu może, ale nie musi skorzystać.

Na zlecenie Parlamentu, na terenie wybranych gmin, od
szeregu miesięcy prowadzona była kontrola, jednak jej zakres skierowany został przede wszystkim na sprawy dotyczące Związku. Kontrolującym chodziło o ustalenie, jakie
obciążenia ponoszą gminy na rzecz ogrodów zarówno pod
względem finansowym jak i organizacyjnym. Taką kontrolą objęte zostało Miasto Stołeczne Warszawa, ale to
Okręg udzielał odpowiedzi na wiele pytań, w których
w wielu przypadkach ocenie mogą być poddane przepisy
funkcjonujące w PZD i skuteczne ich egzekwowanie
przez organy Związku. Zainteresowaniem NIK cieszył się,
bowiem problem budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach, tytułu prawnego Związku do
gruntów zajmowanych przez ogrody oraz co organy PZD
robiły, aby ogrody znalazły się w studiach i planach miejscowych.
Przedstawione fakty w sposób jednoznaczny wskazują
na kontynuację działań zmierzających do systematycznego podważenia wiarygodności Związku i wprowadzania
zamętu wśród działkowców, co może ułatwić przeprowadzenie wszelkich zmian.
Zwracamy z całą mocą uwagę na to, że Polski Związek
Działkowców jest demokratyczną, samodzielną organizacją społeczną, działającą na rzecz swoich członków i społeczności lokalnej. Przyjęte w Związku rozwiązania
w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem i finansami
w ogrodach, dają gwarancje właściwego gospodarowania
i zarządzania na wszystkich szczeblach jego działania.
Nowa, bo z 2005 r., ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych gwarantuje spokój i bezpieczeństwo ogrodom i działkowcom, nawet tym objętym roszczeniami.
Dlaczego zatem, zamierza się burzyć dotychczasowe,
zgodne z polskim prawem, sprawdzone uregulowania
w naszej organizacji? W zaistniałej sytuacji Okręgowy Zarząd Mazowiecki uznaje za konieczną dalszą mobilizację
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lata mechanizmy i prawo, jakimi są ustawa, statut i regulamin. Mamy nadzieję, że nasza jedność i determinacja
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zostaną wreszcie uszanowane przez Rząd, Parlament,
a działkowcy i ich Związek pozostawieni w spokoju.

działkowców i struktur Związku na Mazowszu w obronie
naszej ustawy i ruchu ogrodnictwa działkowego. Powinniśmy dotrzeć do parlamentarzystów oraz przedstawicieli partii i Rządu, aby uświadomić im, że PZD to milionowa
organizacja, działająca w oparciu o wypracowane przez

OKRĘGOWY ZARZAD MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Warszawa, dnia 4 marca 2010 r.

III. KOLEJNE LISTY DO RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH
Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie
Szanowni Państwo,
No to doczekaliśmy się!
Po I Kongresie Polskiego Związku Działkowców, który odbył się w lipcu ubiegłego roku nasi działkowcy wobec dużej części uczestniczących w nim jako zaproszonych gości, parlamentarzystów mieli przez pół roku
względny spokój.
Widocznie czas ten bezpowrotnie minął bo zewsząd słychać i widać, a to z wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich Pana doktora Janusza Kochanowskiego, a to Redaktor „Rzeczpospolitej” Pani Renaty Krupy-Dąbrowskiej,
której skarżą się działkowcy na wszechwładzę Związku.
Znowu zakotłowało się w Internecie, ruszyła lawina
pism i protestów.
No bo jak może Rzecznik Praw Obywatelskich naszej
Prześwietnej Rzeczpospolitej tak ostro reagować na skargę garstki ludzi, którzy nie powinni nosić imienia działkowiec, bo nie zdołali przeczytać podstawowych dokumentów jakim jest Ustawa o Ogrodach Działkowych, Statutu
PZD i Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Biedacy nie wiedzą, że Walne Zebranie członków odbywające się raz do roku, na które zawiadomienia rozsyła
się pocztą lub przez kurierów Zarządu Ogrodu, mają za
zadanie ustalenie kierunków działania ogrodu, zatwierdzanie wykonania planowych zadań roku poprzedniego
oraz ustalenie zadań na rok bieżący. Gdyby nie zapis
o drugim terminie zebrania nigdy nie można by uchwalić
tych zadań o których wyżej, bowiem frekwencja na zebraniach w organizacjach społecznych podobnego jak naszego typu kształtuje się na poziomie od 20 do 40% i nigdy
nie można było by zebrać 50% wszystkich członków by
zebranie było prawomocne.

Kto jak kto ale Rzecznik Praw Obywatelskich na pewno to wie, ale dla sobie wiadomych a nam w domyśle celów woli udawać przysłowiowego greka.
Jak można rozpętać zamieszanie w czteromilionowej
rzeszy ogrodników działkowych dręczonych zresztą od
20 lat, po skardze grupki niezadowolonych, a nie pofatygować się sprawdzenia sprawy w Związku, no jak tak
można. Wystarczyło zainteresować Polski Związek Działkowców pisemnie czy przez telefon, a natychmiast Pan
Rzecznik był by poinformowany o istocie sprawy.
Proszę wskazać czy jest jakakolwiek organizacja społeczna w której nie było by choć jednego, który znając
przecież zasady działania organizacji, dobrowolnie podpisując deklarację członkowską po jakimś czasie ze sobie
znanych powodów był przeciwny zasadom na jakie godził się wcześniej. Widocznie ludziom pomyliły się zasady funkcjonowania demokracji i oni właściwie znajdują
posłuch u Pana Rzecznika Praw Obywatelskich, a nie
u rzeszy pozostałych członków.
Tego nie potrafimy zrozumieć.
Wierzę, że Pan Rzecznik wyleczony ze świńskiej grypy
zajmie się sprawami istotnymi dla naszego narodu a w nawale zajęć znajdzie czas by pozostałą przecież znaczną
część działkowców za „danie plamy” przeprosić za pośrednictwem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Dużą znajomością rzemiosła dziennikarskiego
popisała się Pani Redaktor Renata Krupa-Dąbrowska
z znaczącego dziennika jakim jest „Rzeczpospolita”.
Rozumiemy, ze dla rzemieślnika pióra każdy temat to
brzęczące złotówki i te jak powiada przysłowie nie śmier43

dziejami nie trudno. I temu Panu również nie starczyło fatygi by sięgnąć po telefon i sprawę zbadać w Polskim
Związku Działkowców.
Podobno nic na tym świecie nie dzieje się bez przyczyny, tak i w tych przypadkach chodzi o to by tak łakomy kąsek jakim są tereny, które zajmują ogrody działkowe na
terenie miast stanowiące ogromne wartości, w chwili gdy
nie ma w naszym Kraju co sprzedać, stają się takimi lukratywnymi wartościami, że walka o nie poprzez dyskredytowanie naszego Związku i całej organizacji łącznie
z nami, sięgając po wydumane argumenty, świadczy o słabości naszego rządu.
Pozostaje pytanie czy znajdzie się w naszym Kraju ktoś,
kto zada sobie na tyle trudu by przeanalizować w sposób
wyważony i sprawiedliwy sytuację Związku i miał na tyle autorytetu by tąpnąć nogą i powiedzieć dosyć, czyli basta – weźcie ręce precz od tych ciężko pracujących ludzi.
Zwracamy się z prośbą do Pana o spowodowanie solidnego sprawdzenia istoty działania naszego Związku
i zaprzestanie ataków na ludzi, którym chce się pracować
w ziemi traktując plon swoich rąk jako przyjemność i wypoczynek, na który w kurortach ich nie stać.

dzą. Ale w tym przypadku te brzęczące monety z daleka
trącą zapaszkiem i to niezbyt aromatycznym.
Jak może rzetelny dziennikarz bez dogłębnego sprawdzenia wszystkich okoliczności, a przede wszystkim
sprawdzenia w Polskim Związku Działkowców napisać
takie bzdury. Pani Redaktor przyłączyła się do głosów ujadających na Polski Związek Działkowców.
Do tego doszedł głos Pana Mirosława Wróblewskiego
dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, człowieka jak należy domniemywać wszechstronnie wykształconego, którego zaintrygowała bzdura podjęta przez nadgorliwców, na jakimś Walnym Zebraniu, która nie ma
w naszych prawach stanowionych zastosowania, że wyrzuca się działkowców, którzy nie chcą pełnić nocnych
dyżurów w obronie przed złodziejami. Z naszej wiedzy
długoletnich działaczy Związku nigdy nie było i nie będzie takiej podstawy do pozbawienia praw członkowskich.
Krajowa Rada zaleca tam gdzie to możliwe by ochronę
przejęły wyspecjalizowane agencje by działkowcy nie pełnili dyżurów bo nie ma możliwości ich ubezpieczenia na
wypadek nieszczęścia, o które w starciu fizycznym ze zło-

Z poważaniem
W imieniu działkowców
Okręgu koszalińskiego
Prezes PZD OZ
/-/ Stanisław Suszek
Koszalin, 9 lutego 2010 r.

Działkowiec z ROD „Malwa” w Koszalinie, Pan Ksawery Golubski
Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich
Zostałem mocno zaskoczony Pańskim wystąpieniem do
Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka. My
działkowcy jesteśmy samodzielną i samorządną organizacją społeczną, powołaną do reprezentowania i obrony
praw działkowców wynikającą z mocy Ustawy o ogrodach działkowych. Twierdzi Pan, że wpłynęły do Pana
skargi (lecz nie podaje Pan liczby skarg od pseudo działkowców)
Przed wystąpieniem do Ministra winien Pan zapoznać
się dokładnie ze Statutem i Regulaminem naszego Związku. W swoim wystąpieniu porusza Pan tylko Polski Związek Działkowców pomijając takie Związki jak: PZŁ, PZW

i wiele innych, które działają na podobnych prawach jak
nasz Związek. Nie zapoznał się Pan z historią powstania
Związku, który istnieje już ponad 120 lat, ani kto z polityków w okresie międzywojennym był prekursorem zakładania ogrodów a był to Marszałek Józef Piłsudski wraz
ze swą małżonką. Jak również nie wziął Pan pod uwagę
610 tysięcy podpisów prawdziwych działkowców złożonych w Sejmie RP w Obronie naszego Związku.
Biorąc pod uwagę Pańskie wystąpienie odnoszę wrażenie, że jest to wystąpienie na zamówienie którejś opcji politycznej, ponieważ rozpoczyna się walka o mandaty
w nowych wyborach – walka o krzesła i stanowiska.
Z poważaniem działkowiec z 40-letnim stażem
/-/ Ksawery Golubski
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ROD „Malinka” w Suwałkach
Szanowny Pan
dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
w drugim terminie w rodzinnych ogrodach działkowych
i związanych z tym według Pana wiele nieprawidłowości
i nadużyć są również nieprawidłowe i bezpośrednio uderzają w Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i Polski Związek Działkowców.
Powołany jako organ do ochrony wolności i praw Konstytucyjnych publikuje Pan niesprawdzone i nieprawdziwe oskarżenia w stosunku do Polskiego Związku Działkowców, mając na celu zmianę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nawet apeluje Pan do Ministra Infrastruktury o zmianę tej Ustawy. Uważamy, że działania te
mają charakter polityczny, do działań politycznych można zaliczyć również telewizyjne wystąpienie Pana o ukaranie Ministra Zdrowia. Takim postępowaniem traci Pan
zaufanie u Polaków.
Liczymy, że niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji nie będzie Pan podawał do publicznej wiadomości,
gdyż sposób takiego działania jest niezgodny prawem.
Uważamy, że Pan zaniecha wszelkich działań wymierzonych w Związek i Ustawę o ROD.

W nawiązaniu do Pana pisma Nr. RPO – 6008911/09/AK z dnia 18.01.2010 r. skierowanego do Ministra
Infrastruktury dotyczącego braku nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Działkowców i zastrzeżeń co do
zasadności odbywania w drugim terminie walnych zebrań
w rodzinnych ogrodach działkowych, wyrażamy zdecydowane oburzenie z powodu tego, że Pan jako Rzecznik
Praw Obywatelskich podaje niesprawdzone i nieprawdziwe zarzuty, a tak nie powinno być.
Na podstawie art. 38 Ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych z dnia 8 lipca 2005 r. – nadzór nad działalnością Polskiego Związku Działkowców sprawuje minister
właściwy do spraw środowiska, a z dniem 15 listopada
2008 r. ustawodawca przekazał te kompetencje Ministrowi Infrastruktury. Twierdzenie Pana, cytuję: „w moim
przekonaniu w warunkach demokratycznego państwa
prawnego nie powinien bowiem funkcjonować – realizujący istotne funkcje publiczne i zrzeszający na zasadzie
przymusowości wszystkich polskich działkowców – podmiot, który nie podlega nadzorowi” – jest nieprawdziwe.
Natomiast zarzuty dotyczące odbywania walnych zebrań

Z poważaniem
Prezes Zarządu ROD „Malinka”
/-/ Daniel Paciukanis

Suwałki, 8 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Stokrotka” w Strzegomiu
Szanowny Pan
dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku,
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka”
w Strzegomiu po zapoznaniu się z Pana pismem z dnia 18
stycznia br. do Ministra Infrastruktury w sprawie nadzoru
nad działalnością Polskiego Związku Działkowców postanowił zaprotestować i przedstawia swoje uwagi do tez
zawartych w Pańskim wystąpieniu.
Z zażenowaniem i ubolewaniem stwierdzamy, że kwestionuje Pan Rzecznik zapisane w statucie PZD prawo,
którego legalizm był badany przez KRS przed rejestracją
PZD. Kwestionowanie prawa do odbycia walnych zebrań
w drugim terminie, które jest dopuszczalne, jak sam Pan
zauważa pod warunkiem, że mający prawo uczestnictwa
w zebraniu członkowie Związku zostali o tym poinformowani w zawiadomieniu, świadczy o nieznajomości funk-

cjonowania ogrodów działkowych. Zarząd ROD ma regulaminowy obowiązek zaprosić na walne zebranie każdego działkowca ogrodu – członka PZD powiadamiając
go na piśmie o terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania. Dodatkowo w zawiadomieniach podaje się
termin wyłożenia do wglądu materiałów sprawozdawczych, które są dostępne dla wszystkich działkowców. Statut PZD daje prawo uczestnictwa w zebraniu wszystkim
członkom Związku w danym ogrodzie działkowym. Trudno obarczać winą Zarządy ROD czy w ogóle Związek, że
z tego prawa w dużym procencie nie chcą korzystać sami
działkowcy, być może także ci którzy skarżą się Panu.
Gdybyśmy w każdej sferze życia publicznego bezwzględnie wymagali uczestnictwa obywateli w wyborach
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wem PZD i ich nie obowiązują jej zapisy, że ogrody działkowe nie służą np. do zamieszkiwania. Łamiąc zakaz zamieszkiwania organy te meldują działkowców na terenie
ogrodów, wcale nie przejmując się faktem, że ogród i działka nie jest przystosowana do zamieszkiwania. To nie Związek powinien zapewniać obywatelom mieszkania a właśnie
organy administracji powinny o to zadbać.
Nie słyszeliśmy dotychczas aby ktokolwiek z biura RPO
zajmował się obywatelami zamieszkującymi na działkach
bez względu na to czy są czy nie są członkami PZD. Wobec powyższego oczekujemy od Pana Rzecznika zainteresowania się np. problemem samowoli budowlanych
i zamieszkiwania w ogrodach. Jeśli ogrody miałyby spełniać inną funkcję niż to zapisano w ustawie o ROD z 2005 r.
to należałoby je dofinansować, gdyż funkcjonują one wyłącznie w oparciu o zbierane składki swoich członków.
Problemu braku mieszkań i bezrobocia nie można przenosić na barki PZD i poszczególnych ogrodów oraz oskarżać nasz Związek i jego organy o niedemokratyczne
zarządzanie i działanie na szkodę swoich członków.

przy co najmniej 50% frekwencji to wybór Pana na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich także należałoby
zakwestionować, wszak został Pan wybrany przez parlament RP który poparło zaledwie 40% wyborców.
Szanowny Panie Rzeczniku. W demokratycznym państwie prawa nikt nie może być zmuszany do uczestnictwa
nawet raz w roku w walnym zebraniu w drugim, trzecim
czy dziesiątym terminie. To jest wyłącznie wybór członka związku który dokonując takiego wyboru, tym samym
zgadza się aby to inni decydowali za niego o ważnych
sprawach.
Nie mamy nic przeciw nadzorowi organów państwa nad
działalnością naszej organizacji. Oczekujemy właśnie, nadzoru nad działaniami administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji zapisów ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Pragniemy, żeby nasza ustawa była postrzegana jako akt prawny obowiązujący wszystkie organa administracji, byśmy nie musieli słuchać stwierdzeń
przedstawicieli administracji lokalnych np. ewidencji ludności lub służb porządkowych że ustawa o ROD jest pra-

Z wyrazami szacunku
Podpisy członków zarządu obecnych na zebraniu:
/-/ Halczuk Władysław

/-/ Gaweł Czesław

/-/ Rodak Zbigniew

/-/ Czupis Zdzisław

/-/ Piesiak Agnieszka

/-/ Żarczyńska Krystyna

/-/ Białek Józef

/-/ Lesińska Iwona

/-/ Rusak Stanisław

Strzegom, 8 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Dębniki” w Krakowie
Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Szanowny Panie,
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dębniki”
w Krakowie czuje się zobowiązany do zwrócenia Pańskiej
uwagi na sprawy poruszane w „Rzeczpospolitej”, w artykule pt. „Działkowcy skarżą się na wszechwładzę związku”. Uważamy, że treść zawarta w tej publikacji to jakieś
nieporozumienie.
PZD jest organizacją działającą jawnie i prawnie, a władze Związku są ogólnie dostępne pod znanym adresem.
Każdy może się zwrócić o wyjaśnienie nurtujących go
kwestii.
Nasze zdziwienie budzi fakt, iż Pan również nie zapoznał się z ustawą o ROD, statutem – aktami prawnymi, co

do których negatywnych uwag nie mieli zatwierdzający
te dokumenty. Zdumienie budzi też fakt, że kilkunastu (na
milion) działkowców nie chce respektować przepisów
związkowych i to zajmuje tak bardzo Pańską uwagę. To
tak, jakby kilkunastu obywateli w mieście kwestionowało cenę przejazdu komunikacją miejską i na ich żądanie
cenę tę trzeba było zmienić. Tak żywa reakcja na marginalną liczbę niezadowolonych utwierdza nas w przekonaniu, że jest w dalszym ciągu parcie na ingerencję w sprawy
działkowców i PZD. Ingerencja ta, zdaje się być składową nagonki z wielu stron, a celem – likwidacja tak upragniona przez niechętnych ogrodom działkowym.
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Zarzut jakoby PZD działało bez nadzoru jest absolutnie
bezpodstawny. Mamy nadzieję, że w Polsce nie ma instytucji, która nie byłaby nadzorowana.
Proponowany w ustawie o ROD nadzór nad PZD, otrzymało Ministerstwo Środowiska, co zmieniono w listopadzie 2008 roku (bez konsultacji z PZD) na Ministerstwo
Infrastruktury a poza tym prawo o stowarzyszeniach mówi o nadzorze nad Związkiem. Wydaje się, że tak proste
zależności powinny być zrozumiałe.
Następny zarzut dot. zwoływania i odbywania walnych
zebrań w drugim terminie a także ważnością podejmowanych uchwał bez względu na liczbę związkowców, to kolejny zarzut bezpodstawny. Ten zapis znajduje się
w Statucie uchwalonym przez Krajowy Zjazd Delegatów
PZD i zarejestrowany w KRS.
Walne zebrania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
gwarantują i wprowadzają ład organizacyjny, planują i pozwalają realizować zadania zgodnie z wolą uczestników
zebrania. Demokratycznie podjęte uchwały nakreślają poprawne gospodarowanie środkami i majątkiem ogrodów,
zapewniają jego właściwe i oczekiwane funkcjonowanie.

Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek PZD w ogrodzie, a czy z niego korzysta, to zupełnie
inna sprawa. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że niebiorący udziału w walnych zebraniach, sami decydują o braku swojego głosu w ważnych sprawach. Szkoda.
W obronie ustawy o ROD opowiedziało się blisko
620 tys. działkowców, jest to ogromna liczba. Pozostali to
ci, którzy się nie wypowiedzieli, ale akceptują przepisy,
czego najlepszym dowodem jest fakt, iż w dalszym ciągu
są z nami. Nie rezygnują! Czy można pomijać ich zdanie?
Podsumowując uważamy, że obecna ustawa o ROD musi pozostać w niezmienionym kształcie. Jest prawidłowo
skonstruowana, zapewnia bezpieczeństwo, dba o interesy
działkowców dobrze im służąc, gwarantuje rozwój ogrodów i utrzymanie idei ruchu działkowego w Polsce.

Szanowny Panie Rzeczniku,
Oczekujemy od Pana przychylności w słusznej sprawie
działkowców, miliona polskich rodzin, a nie kilkunastu
osób nie zgadzających się z porządkiem prawnym
w Związku.
Z wyrazami szacunku
Za Zarząd

Prezes
/-/ Ewa Błachut

Wiceprezes
/-/ Wiesław Prochwicz

Wiceprezes
/-/ Ewa Sugier

Kraków, 8 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Aster w Żorach
Pan
dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
LIST OTWARTY
Dotyczy:
Pisma nr RPO-600891-I/09/AK Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana Janusza Kochanowskiego,
do Ministra Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka
Szanowny Panie Rzeczniku,
Pełni szacunku dla piastowanego przez Pana Urzędu,
jak i Pana osiągnięć, w najwyższej trosce o podejmowane przez Pana decyzje i działania, pragniemy podkreślić,
iż najwyraźniej został Pan wprowadzony w błąd w kwestii rzekomych nieprawidłowości. W związku z powyższym, pozwoliliśmy sobie odnieść się do poszczególnych
fragmentów pisma nr RPO-600891-I/09/AK do Ministra
Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka, w celu wyjaśnienia zaistniałego nieporozumienia oraz wykazania, że
obecny stan rzeczy w ówczesnej rzeczywistości społecznej nie jest niczym nienaturalnym, jak i nie przyczynia się
w żadnym wypadku do manipulacji.

W piśmie datowanym na 18/01/2010 stwierdza Pan, iż:
„Zwracają się do mnie osoby z licznymi skargami na działalność Polskiego Związku Działkowców”. Niezmiernie
cieszy nas, że Pan Rzecznik nie pozostaje obojętny nawet
na bardzo nieliczne głosy. Tym niemniej warto zwrócić
uwagę, że lepszym i obiektywnym kryterium wyboru, motywującym do działania lub zaniechania, byłby stosunek
skarżących się do ogółu działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a nie liczebność skarg.
W praktyce bowiem nawet nieliczna grupka może wygenerować liczne skargi. Korespondencja do Pana Ministra
zawiera także zarzut wobec regulaminu rodzinnych ogro47

rych zebrań, obiektywnie niezależnej od regulaminu. Jak
wspomnieliśmy, zgodnie z regulaminem rodzinnych ogrodów działkowych, każdy działkowiec musi być skutecznie
poinformowany o rzeczonych zebraniach. Tym samym regulamin de facto wpływa na podniesienie frekwencji. Co
więcej, podnoszenie argumentu frekwencji jest nielogiczne i niezgodne z zasadami wolności, które Pan Rzecznik
na mocy artykułu 208 Konstytucji RP winien strzec
(„Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności
i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji
oraz w innych aktach normatywnych”). Artykuł 31 pkt. 2
Konstytucji bowiem mówi, iż: „Każdy jest obowiązany
szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno
zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”. A polskie prawo nie nakazuje uczestnictwa w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, czy też samorządowych, dlatego tym bardziej regulamin rodzinnych ogrodów działkowych nie może zmuszać działkowców do obligatoryjnego udziału w podejmowaniu decyzji, żeby dać
zadość wyobrażeniom osób skarżących się na małą liczbę
osób podejmujących niektóre decyzje. Wszak wolność
dzielimy na „wolność do”, czyli wolność do podejmowania decyzji, jak i „wolność od”, czyli brak przymusu,
a w tym przypadku będzie to brak przymusu uczestnictwa
w ogrodowych zebraniach i głosowaniach. Suma sumarum działkowe zebrania są w pełni demokratyczne oraz
zgodne z istotą wolności.
Mamy nadzieję, że nasze argumenty przekonają Pana
Rzecznika, iż nie ma konieczności poszukiwania organu
właściwego do objęcia nadzoru nad działaniami Polskiego Związku Działkowców, gdyż funkcjonuje on, podobnie
jak rodzinne ogrody działkowe, w oparciu o klarowne, całkowicie demokratyczne zasady. Zachęcamy także do
przyjrzenia się funkcjonowaniu ogrodu działkowego od
wewnątrz. My sami, jak i nasi działkowcy, z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą, spostrzeżeniami, nastrojami oraz z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania
i wątpliwości Pana Rzecznika. Zapraszamy do budującej
i konstruktywnej debaty na neutralnym gruncie.

dów działkowych. Zgodnie ze słowami Pana Rzecznika
regulamin ten pozwala: „aby walne zgromadzenie członków ogrodu odbywało się w drugim terminie, pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym
terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie
są ważne i obowiązują wszystkich członków ogrodu bez
względu na liczbę obecnych na zebraniu”. Nie dopatrywalibyśmy się w tym zapisie furtki do jakichkolwiek manipulacji. Jest on wyrazem pragmatycznego podejścia do
tematu. Intencją twórcy regulaminu było uniknięcie paraliżu samorządności wewnątrz rodzinnych ogrodów działkowych ze względu na niską frekwencję. Skoro każdy
działkowiec jest informowany o wspomnianym zebraniu
członków ogrodu w pierwszym terminie i pouczany
o możliwości odbycia go w drugim terminie, pół godziny
później, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zainteresowani w demokratyczny sposób podejmowali decyzje o losie ogrodu, szczególnie że informowanie o wszelkich
zebraniach musi być skuteczne. Przez skuteczne informowanie, czy jak kto woli, zawiadamianie o zebraniu rozumiemy podpisanie przez działkowca oświadczenia, iż
zapoznał się z datą, godziną, miejscem i regulaminem zebrania tudzież, gdyby okazało się, że jest czasowo nieuchwytny, poinformowanie o zebraniu listem poleconym
za pośrednictwem Poczty Polskiej. Takie standardy są powszechnie stosowane nawet przez instytucje państwowe
i nie powinny budzić niczyjego zdziwienia lub sprzeciwu.
Dodatkowo przytacza Pan niniejsze argumenty skarżących się przeciw regulaminowi rodzinnych ogrodów
działkowych, który ich zdaniem: „jest źródłem wielu nieprawidłowości i nadużyć, w tym pozwala na podejmowanie zobowiązań finansowych przez ogród działkowy przez
małą grupę członków”.
Naszym zdaniem potencjalne podejmowanie tychże zobowiązań przez małą grupę członków nie powinno być
zarzutem i bynajmniej nie wynika z ułomności regulaminu. Jest ono skutkiem niskiej frekwencji podczas niektó-

Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD „Aster”
/-/ 4 podpisy
Żory, 6 lutego 2010 r.

Pani Elżbieta Gomuła z Krosna Odrzańskiego
Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich!
Pragnę na Pana ręce złożyć słowa ubolewania, oburzenia, goryczy w związku z podjętymi przez Pana działaniami w sprawie nadzoru nad działalnością Polskiego Związku

Działkowców w kontekście otrzymywanych przez Pana
Urząd skarg od osób kwestionujących zapisy i postanowienia statutu i regulaminu Polskiego Związku Działkowców.
48

pod wpływem grupy osób a także przy niesprawdzonych
informacjach Pan Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje kroki zmierzające do zmian przepisów ustawy
uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oraz neguje decyzje sądu, zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tym bardziej, że ustawę o rodzinnych ogrodach
działkowych poparła grupa licząca ponad 620 tys. osób.
Polski Związek Działkowców nie jest jedyną organizacją
społeczną, której to jestem członkiem. Wstępowałam do organizacji na zasadzie pełnej dobrowolności. W zamian
otrzymuję możliwość realizacji moich zainteresowań, spełnienia marzeń, rozwoju fizycznego i intelektualnego.
Stając się członkiem organizacji miałam i mam pełną
świadomość o wynikających z tego tytułu prawach i obowiązkach. Mogę stwierdzić, że w pełni korzystam z tego
i jestem zadowolona.
Napawa mnie rozgoryczeniem fakt, że ostatnie kilka lat
jest dla mnie działkowca okresem stagnacji i niepewności. Działka ogrodowa potrzebuje rozwoju. Kolejne zapędy i pomysły elit rządzących w stosunku do ogrodów
działkowych Polskiego Związku Działkowców powodują moją obawę o zainwestowanie środków finansowych
w moją działkę. Proszę zwrócić uwagę, że piszę „MOJĄ
DZIAŁKĘ”, ponieważ wszystko znajdujące się na niej jest
moje, a nie Związku. Powodując likwidację Związku tym
samym zostanie zniszczona moja własność. Fakty takie
dla mnie są nie do przyjęcia ponieważ cel i motywy jakie
temu przyświecają nie są celem nadrzędnym w rozumieniu społecznym.
Proszę przyjąć wyrazy szacunku, życzenia wszelkiej
osobistej pomyślności.

Moje słowa ubolewania są podyktowane tym, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie podjął się wyjaśnienia tematów skargi w pierwszej kolejności u źródeł czyli w Polskim Związku Działkowców.
Organizacja Polskiego Związku Działkowców liczy
około miliona członków i każdy ma prawo pod warunkiem, że jest członkiem tej organizacji wnieść swój głos
i wolę w realizację zadań statutowych.
Liczba uczestników walnego zebrania jest skutkiem indywidualnych decyzji każdego członka, jednakże ona nie
zwalnia go od obowiązku realizacji przyjętych zadań statutowych przez walne zebranie rodzinnego ogrodu działkowego. Jako długoletni działkowiec nie widzę innego
rozwiązania w kwestii sposobu przeprowadzenia walnych
zebrań, niż te które zostało zapisane w statucie Polskiego
Związku Działkowców. Przyjęte zasady zostały wypracowane i sprawdzone na przestrzeni lat funkcjonowania organizacji.
Oburza mnie sposób i droga załatwienia skarg a dotyczących Polskiego Związku Działkowców. Grupa osób
pragnie zachwiać organizacją działającą zgodnie z przyjętymi przepisami prawnymi. Warto by Pan wiedział, że
przyjęte zapisy w Statucie Polskiego Związku Działkowców również są zapisane w innych statutach organizacji
działających na podstawie ustawy o stowarzyszeniach.
Nasuwa się też pytanie dlaczego w przedmiotowej sprawie skargi w pierwszej kolejności nie wpływały do Polskiego Związku Działkowców. Skłaniam się ku stwierdzeniu, że skargi piszą nie członkowie Polskiego Związku Działkowców, dlatego została pominięta ta naturalna
droga wniesienia skargi. Oburzające jest również to, że

Z poważaniem
/-/ Elżbieta Gomuła
Łochowice, 27 stycznia 2010 r.

Uczestnicy rejonowej narady prezesów zarządów ROD w Sieradzu
Szanowny Pan dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Uczestnicy rejonowej narady prezesów zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, odbytej w dniu 8 lutego
2010 roku w Sieradzu, reprezentujący 5233 działkowców
i ich rodziny, zapoznali się z treścią pańskiego pisma
z dnia 18.01.2010 roku, skierowanego do Ministra Infrastruktury, opublikowanego na stronie internetowej
www.rpo.gov.pl, zastanawiają się, skąd u Pana nagła zmiana w nastawieniu do PZD.
Odnosimy wrażenie, że I Kongres PZD, który odbył się
w dniu 14 lipca 2009 roku pod hasłami: „Związek to my
- milion polskich działkowców” oraz „Nasza ustawa – tra-

dycja i przyszłość Ogrodów”, nie został dostrzeżony przez
Rzecznika Praw Obywatelskich. Kongres, na którym
obecnych było 2600 członków Związku oraz 300 gości
zaproszonych, udowodnił jedność i siłę Związku. Hasło
„Nasza ustawa – tradycja i przyszłość Ogrodów”, zostało
wyłuskane z ustawy o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku (czy
Sejm RP popełnił błąd przyjmując zapisy tej ustawy?).
Podważanie prawomocnych zapisów w podstawowym
dokumencie prawnym jakim jest Status PZD opracowany w oparciu o przywołaną ustawę, naszym zdaniem jest
nadużyciem. To niezrozumiała, nadmierna troska o PZD.
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Odnosimy wrażenie, że został Pan wykorzystany w celach
politycznych, co jest dla nas niepojęte.
Pan, prawy człowiek, szczycący się osiągnięciami chociażby opublikowaniem ponad 100 publikacji, z czego
znaczna część została przetłumaczona na język niemiecki i
angielski, nie dostrzega w naszym kraju przypadków łamania prawa przez obywateli na innej płaszczyźnie, tylko w
PZD. Skargi (jeśli takie były), dotyczące zastrzeżeń, co do
zasadności odbywania walnych zebrań w drugim terminie, składane przez osoby łamiące prawo związkowe, chociażby przez tych, którzy zamieszkują bezprawnie na
działkach, lub osoby z kręgu tzw. stowarzyszeń ogrodo-

wych. Czy dogłębnie Pan przeanalizował zasadność tych
rzekomo licznych skarg?
Co jest bardziej demokratyczne, odbycie walnego zebrania w pierwszym terminie, czy trzydzieści minut później w drugim terminie? Należy podkreślić, że
zawiadomienia o walnym zebraniu dostarcza się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Szanowny Panie Doktorze,
Dorobek wielu pokoleń zasługuje na podjęcie próby
obiektywnego spojrzenia na milionową rzeszę społeczeństwa zorganizowaną wokół PZD.

Podpisali uczestnicy rejonowej narady
/-/ 16 podpisów

Prezes OZŁ PZD
/-/ Izabela Ożegalska

Sieradz, 8 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Mimoza” w Gliwicach
Rzecznik Praw Obywatelskich
P. dr Janusz Kochanowski
Szanowny Panie Rzeczniku!
Jesteśmy w przededniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w naszym ogrodzie. Jest to ważne wydarzenie w życiu naszej społeczności w czasie którego
dokonujemy podsumowania roku ubiegłego oraz przyjmujemy założenia do pracy na rok bieżący. W tym roku
wybieramy ponadto nowe władze na następną, czteroletnią kadencję. Tak dzieje się od kilkudziesięciu lat, coroczne zebrania to normalny, wszystkim znany element
prawidłowego działania ogrodu, tu zapadają decyzje dotyczące wysokości opłat i ewentualnych zamierzeń inwestycyjnych, tu wreszcie każdy uczestnik może swobodnie
wypowiedzieć się w istotnej dla siebie sprawie. Zebrania
na ogół odbywają się w tzw. „drugim terminie” gdyż pomimo wysłania zawiadomień imiennych z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym oraz rozwieszenia ogłoszeń
o terminie i miejscu zebrania, nie wszyscy na te zebrania
przychodzą. Znaczna część działkowców, zwłaszcza starszych, w zebraniach nie uczestniczy, ale w pełni akceptuje podjęte uchwały, podane po zebraniu do publicznej
wiadomości. Piszemy to wszystko poruszeni treścią pańskiego wystąpienia do Ministra Infrastruktury właśnie w
kwestii „drugich terminów” i nie rozumiemy co skłoniło
Pana do napisania tego listu. Najwyraźniej nie zauważył
Pan, że czasy blisko stuprocentowego uczestnictwa społeczeństwa we wszelkiego rodzaju przedsięwzięciach mi-

nęły około 20-tu lat temu. Na zebrania przychodzą ludzie
aktywni i przekonani (słusznie!) że mają istotny wpływ
na funkcjonowanie ogrodu, jeżeli ktoś w zebraniu nie chce
uczestniczyć, to nawet gdybyśmy organizowali je w innym terminie, niczego to nie zmieni. Należy podkreślić, że
znaczna część osób spośród tych, którzy na zebrania nie
przychodzą, chętnie bierze udział w innych zgromadzeniach organizowanych na ogrodach, np. w uroczystościach
dożynkowych czy jubileuszowych. Dlatego też pańskie
nawoływania do objęcia działkowców jakimś szczególnym nadzorem są dla nas zaskoczeniem i to niemiłym. Jeżeli Biuro RPO nie dysponuje pełną wiedzą na temat
funkcjonowania ogrodów działkowych, to chyba prościej
by było wyjaśnić wszystkie wątpliwości poprzez wymianę poglądów z naszym środowiskiem, niż formułować zarzuty i precyzować wnioski daleko odbiegające od
rzeczywistości. My chcemy w spokoju uprawiać nasze
ogrody, a nie ciągle bronić się przed absurdalnymi zarzutami i oskarżeniami. Kończąc prosimy Pana o ponowne
(może życzliwe?) pochylenie się nad sprawą ogrodów
działkowych w naszym kraju, wnikliwe rozeznanie faktycznych, a nie wyimaginowanych problemów i zweryfikowanie niefortunnych tez zawartych w wystąpieniu do
Ministra Infrastruktury.
Z poważaniem
Zarząd i przedstawiciele ROD
„Mimoza” w Gliwicach
/-/ 12 podpisów

Gliwice, 4 lutego 2010 r.
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Pan Bogdan Wiktorko z ROD im. 27 lipca w Białymstoku
Pan Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich
Na stronie www.rpo.gov.pl opublikowane zostało Pana
pismo RPO-600891-1/09/AK z 18.01.2010 r. skierowane
przez Pana do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka, w którym zarzuca Pan brak nadzoru organu administracyjnego nad Polskim Związkiem Działkowców i
wnosi między innymi o objęcie nadzorem działań podejmowanych przez Polski Związek Działkowców.
Tak postawiony zarzut jest oczywiście nieprawdziwy.
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych
z 8 lipca 2005 roku uprawnienia nadzorcze były w tej ustawie powierzone Ministrowi Środowiska, a od 15 listopada 2008 roku, Ustawodawca postanowił dokonać zmiany
w tym zakresie i całość kompetencji nadzorczych nad
PZD znalazła się w gestii Ministra Infrastruktury.
Powyższy stan prawny zaświadcza, że Pan przed napisaniem przedmiotowego listu nie raczył zapoznać się
z treścią ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, choć adresuje Pan ten list do właściwego Ministra.
A tak na marginesie, to ustawa o rodzinnych ogrodach
działkowych jest z 8 lipca 2005 r., a nie z 8 lipca 2008 r.
jak wskazuje Pan w swoim piśmie z 18.01.2010 r.

w drugim terminie, to w moim Ogrodzie, jak i w wielu,
wielu innych nie można by odbyć przewidzianego przepisami związkowymi Walnego Zebrania. Do tej pory taki
regulaminowy zapis, Szanowny Panie, nikomu nie przeszkadzał!
Prawem każdego działkowca PZD jest branie udziału
w Walnym Zebraniu ROD, nie występuje pojęcie przymusu (a szkoda) dlatego każdy może, ale nie musi brać
udziału w Walnym Zebraniu. Bez wprowadzenia elementu drugiego terminu żaden ogród nie byłby w stanie podjęć uchwały w formie demokratycznej. Przepis ten istniał
od początku istnienia ruchu działkowego i nigdy nie
wzbudzał żadnych kontrowersji. Co więcej, został zbadany i zaakceptowany przez sąd powszechny w trakcie rejestracji Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kwestionowany przez Pana zarzut stosowany jest także
w innych organizacjach takich jak np.: Polski Związek
Wędkarski, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek
Niewidomych czy Polski Czerwony Krzyż.
Stąd argumenty Pana, że w PZD istnieje przymusowa
przynależność do organizacji pod warunkiem wnoszenia
opłat uchwalanych w II terminie na zebraniach walnych,
a w przeciwnym wypadku natychmiastowe wykluczenie
z szeregu członków PZD jest bezpodstawne. W każdej organizacji są prawa i obowiązki, których członkowie powinni szanować i przestrzegać.
Nikt nigdzie przy najskrupulatniejszej realizacji praw
obywatelskich nie wymyślił takiego mechanizmu aby
w życiu społecznym, a także w życiu stowarzyszenia
uczestniczyli wszyscy, choć prawo uczestnictwa przysługuje wszystkim. Absurdem więc jest domaganie się zniesienia tzw. drugiego terminu walnego zebrania.

Szanowny Panie Rzeczniku,
List Pana jest zawoalowaną formą kolejnego ataku na
Polski Związek Działkowców, jego struktury i bezimienną, wielotysięczną rzeszę działaczy społecznych jak również zwykłych działkowców, którzy wbrew opiniom
zawartym w tekście, w walnych zebraniach uczestniczą,
podejmują uchwały umożliwiające normalne funkcjonowanie Ogrodów i nie dopatrują się w przyjętych rozwiązaniach statutowych żadnych zagrożeń dla swoich,
osobistych swobód obywatelskich. W mojej ocenie staje
się ten list nieuzasadnioną i całkowicie niepotrzebną formą insynuacji w zakresie mających mieć miejsce nieprawidłowości i nadużyć na płaszczyźnie odbywanych Walnych Zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych,
w szczególności jeśli chodzi o odbywanie zebrań w drugim terminie.
Od kiedy pamiętam, a członkiem PZD nie jestem od
wczoraj, Walne Zebrania w moim Ogrodzie zawsze można było odbywać również w drugim terminie. To rozwiązanie jest bardzo zasadne, bowiem odbycie Walnego
Zebrania ROD w pierwszym terminie często jest niemożliwe ze względu na zbyt niską frekwencję, głównie z powodu trudności komunikacyjnych w dotarciu członków
do miejsca odbywania tegoż zebrania. Gdyby w uregulowaniach nie było zapisu o możliwości odbycia zebrania

Szanowny Panie!
Odnoszę wrażenie, że został Pan wykorzystany w celach stricte politycznych. Czyżby brakowało Panu tematów, którymi Urząd przez Pana sprawowany winien się
zająć? Czy w naszym kraju nie ma już przypadków łamania wolności i praw obywatelskich? Czy apel obywateli-działkowców wyrażany ponad 620 tysiącami podpisów
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
z 2005 roku tak trudno zauważyć i docenić?
Stąd trudno mi zrozumieć Pana faktyczny apel skierowany do ministra konstytucyjnego o zmianę naszej dobrej, sprawdzonej i akceptowanej ustawy o ROD.
Gdyby taki apel pochodził od jakiegoś sfrustrowanego,
byłego pseudo działacza lub z kręgu tzw. stowarzyszeń
ogrodowych, to mógłbym to jeszcze zrozumieć. Lecz ta51

dzinnych Ogrodach Działkowych, a nie pojedynczy adwersarze, mącący w Pana głowie.
W mojej ocenie, Pan – Rzecznik Praw Obywatelskich
– stróż prawa oznajmia nam działkowcom i reprezentującym ich interes członkom organów Związku, że w Pana
rękach „jest los dalszego istnienia i funkcjonowania ogrodów działkowych, ale pod warunkiem, że będziemy pokorni i uznamy Pana argumenty i inicjatywę jako zasadną
i pożądaną”.
Nic błędnego i mylącego!

ki apel formułuje Pan jako Rzecznik Praw Obywatelskich.
Jest on dla mnie niezrozumiały!

Szanowny Panie!
Kończąc apeluję do Pana o zachowanie zdrowego rozsądku, szacunku do faktów
i prawdy rzeczywistej i świadome nie fałszowanie jej.
Polski Związek Działkowców to milion członków w Ro-

Z poważaniem
/-/ Bogdan Wiktorko
Białystok, 9 lutego 2010 r.

ROD „Jedność” w Rudzie Śląskiej
Szanowny Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Szanowny Panie!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność”
Rudzie Śląskiej wraz z innymi członkami po szczegółowej
analizie, zamieszczonego na stronie internetowej RPO, pisma RPO-600891-I/09/AK 2 18.01.2010 r. skierowanego
przez Pana do Ministra Infrastruktury wyrażają zdziwienie i dezaprobatę dla treści w nim zawartych.
Domaga się Pan ustanowienia uprawnionego organu
państwa celem nadzoru nad PZD. Dla uprawdopodobnienia swego żądania posiłkuje się ponoć wpływającymi do
Pana licznymi skargami na działalność Związku i przytaczając absurdalny zarzut o możliwości odbywania Walnych Zebrań ROD również w drugim terminie.
Zapomina Pan, że zgodnie z art. 28 ust. 2 pkt. 1 Ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku
to Walne Zebranie jest najwyższym organem samorządu
PZD w ROD. Ten ustawowy zapis został potwierdzony
w § 74 ust. l w naszym Statucie Związku, zarejestrowanym w KRS.
Prawne umożliwienie odbywania Walnych Zebrań ROD
także w drugim terminie znajduje się też w zapisach § 79
i 80 Statutu PZD zawierających ponadto obostrzenia warunkujące możliwość zastosowania tego terminu.
Wyrażamy swoje zdziwienie tym bardziej, że wiemy, iż
taką możliwość przewidują również Statuty i Regulaminy
wielu innych związków czy stowarzyszeń działających
w Polsce!
W naszym Statucie w § 82 i 84 numeratywnie wymieniono kompetencje tego najwyższego organu samorządu
PZD w ROD.
Pragniemy zauważyć, że każdy członek PZD z naszego
i każdego innego ROD ma niezbywalne prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu zagwarantowane Statutem

Związku. Tylko od niego zależy czy będzie brać udział
w obradach tego zebrania, w czasie, którego społeczność
działkowa decyduje o przyszłości swego ogrodu tak w zakresie finansów jak i innych spraw warunkujących w ogóle działalność ROD.
Nieprawdą jest, że mała grupa członków jest decydentem podejmowania zobowiązań finansowych obowiązujących wszystkich członków Ogrodu. Takie decyzje
podejmują ci, którym zależy na właściwym i skutecznym
funkcjonowaniu Ogrodu; ci, którzy chcą poświęcić swój
czas dla dobra innych. Decyzje, które są podejmowane
podlegają dogłębnej analizie pod względem ich celowości
i legalności oraz uwzględniają sytuację materialną członków.

Szanowny Panie!
Niezrozumiałym i absurdalnym dla nas jest wywodzenie
z odbywania Walnego Zebrania ROD w drugim terminie,
wniosku o powstawaniu nieprawidłowości i nawet nadużyć tak jak to ponoć wynika ze skarg.
Pragniemy zauważyć, że wszelka działalność Zarządu
ROD podlega stałej kontroli wykonywanej przez niezależny organ, jakim jest Komisja Rewizyjna ROD. Wyniki tych kontroli są przedstawiane na każdym Walnym
Zebraniu Sprawozdawczym każdego roku za rok ubiegły.
W bieżącym 2010 roku odbędziemy Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ROD, bowiem kończy się kadencja statutowych organów Ogrodu i na tym zebraniu także
Komisja Rewizyjna ROD przedstawi wyniki swych kontroli działalności Ogrodu w okresie mijającej kadencji.
Nasz głos w przedmiotowej sprawie prosimy traktować,
jako autentyczną ocenę skuteczności i przydatności posta52

nić, że społeczność działkowa naszego Ogrodu jak i w tysiącach innych nie zgodzi się na kolejne, nikomu nie potrzebne „majstrowanie” przy naszej Ustawie. Ustawie,
która cieszy się powszechnym poparciem, czego dowodem jest 619 tys. podpisów złożonych przez działkowców
w obronie tej ustawy.

nowień przepisów nas obowiązujących, bowiem sprawdzają się om od wielu, wielu lal w działalności Ogrodu.
Nie rozumiemy powodów, które skłoniły Pana do zabrania głosu w tej sprawie. Odbieramy to, jako polityczny apel o zmianą naszej, sprawdzonej w codziennej działalności, Ustawy o ROD z 2005 roku. Pragniemy zapew-

Z poważaniem

/-/ 7 podpisów

Prezes Zarządu ROD „Jedność”
/-/ Edward Wojniusz

Ruda Śląska, 8 lutego 2010 r.

ROD „Sady Antoniukowskie” w Białymstoku
Pan Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku!
Jesteśmy wielce zaskoczeni i zdumieni Pana dziwnym
spojrzeniem na ogrody działkowe. Nie docenia Pan roli
ogrodów działkowych w naszym społeczeństwie. Szczególnie tej części społeczeństwa słabszej ekonomicznie tzn.
emerytów, rencistów jak też bezrobotnych. Generalnie
chodzi o tę część społeczeństwa, która jest już w wieku
poprodukcyjnym i tych, którzy z różnych powodów nie
mogą podjąć pracy, gdyż, mówiąc brutalnie, nikt ich nie
chce. Tacy to ludzie w większości korzystają z działek
w ogrodach działkowych. I Pan pod wpływem skarg kilkunastu ludzi opluwających Związek Działkowców chce
zmienić ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Nie bierze Pan pod uwagę tych wszystkich, którzy chwalą Związek. Być może dlatego, że nie występują do Pana
z listami pochwalnymi. Informujemy zatem Pana, że z naszego ogrodu liczącego 599 działek 515 działkowców wystąpiło niedawno do Krajowej Rady PZD z takimi listami
w formie podpisów w obronie ustawy o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych z 2005 r. W całym kraju prawie
620 tys. działkowców je złożyło. Gdybyśmy nie pochwalali tego stanu, nie składalibyśmy takich podpisów. Proste, prawda?
Panie Rzeczniku! W imię czego i dla kogo chce Pan to
zmieniać? Dlaczego nie podoba się Panu drugi termin

Walnych Zebrań, praktykowany w wielu innych organizacjach społecznych. Kogo Pan chce bronić? Tych kilkunastu ludzi, którym Związek przeszkadza? Raczej powinien Pan bronić tych kilkuset tysięcy, którym Związek odpowiada.

Panie Rzeczniku!
Niesłusznie i bez podstawy oskarża Pan Związek o nadużycia, o brak nadzoru, gdyż nadużyć nie ma, a nadzór
jest. Pański stosunek do PZD nie wynika z chęci pomocy
działkowcom, lecz ze względów politycznych.
Nie chcemy podejrzewać Pana o niecne zamiary w stosunku do Polskiego Związku Działkowców, ale z Pańskiego wystąpienia wynika, że tak jest. I w związku z tym
zwracamy się do Pana o zaniechanie takich praktyk, bo
nie zasługujemy na to i nawiązanie kontaktów z kierownictwem PZD w celu rozwiązywania nieprawidłowości,
jeżeli takie będą, a nie zmianę ustawy czy likwidację PZD
tak, jak chciał to robić PiS w ubiegłym roku.
Wierzymy, że po nawiązaniu kontaktów z PZD, Pańskie
wątpliwości zostaną wyjaśnione i nabierze Pan szacunku
do tej wielkiej rodziny działkowców nie zajmującej się
polityką a uprawą działki.

Wiceprezes Zarządu
/-/ Wiesław Sawicki

Wiceprezes Zarządu
/-/ Mamert Czech

Białystok, 8 lutego 2010 r.
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Wiceprezes Zarządu
/-/ Ryszard Wiszowaty

Zarząd ROD im. M. Kopernika w Białymstoku
Pan dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
3. Statut PZD zarejestrowany w Sądzie w § 79 ust. 2
przewiduje, że „…Walne Zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej
godzinie rozpoczęcia w pierwszym termin, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość odbycia
go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że
uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych
na zebraniu…”
A więc rozstrzygnięte to jest w sposób formalny, prawidłowy i życiowy, a Szanowny Pan insynuuje, że Jest to
„..źródłem wielu nieprawidłowości i nadużyć..”. O jakich
nadużyciach może być tu mowa? To zupełna nieprawda.
Każdy działkowiec ma prawo być na Walnym Zebraniu
i decydować o wszystkim. Jeżeli jest nieobecny na Walnym Zebraniu to też wie, że o sprawach ważnych zadecydują obecni. Proste i rozsądne.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Kopernika w Białymstoku uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z treścią Pana pisma skierowanego do Ministra
Infrastruktury w sprawie nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Działkowców postanowiono podzielić się
z Panem uwagami w tej sprawie.
1. Zarząd ROD uważa, że Pan zamiast zajmować się
sprawami ważnymi dla Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zajął sic zagadnieniem prawidłowo rozwiązanym
Ustawą z 8 lipca 2005 r. o rod i postanowieniem Krajowego Rejestru Sądowego rejestrującego Statut PZD.
2. Ustawa z 8 lipca 2005 r. o rod rozstrzyga, że nadzór
sprawuje Minister właściwy do spraw środowiska /Art. 38
Ustawy/ natomiast z dniem 15 listopada 2005 r. ustawodawca przekazał nadzór nad PZD Ministrowi Infrastruktury, a Szanowny Pan szukał, pisząc wiele pism do Prezydenta
m.st. Warszawy, jakichś sztucznych rozwiązań.

Prezes
/-/ mgr Aleksander Pugacewicz
Krosno Odrzańskie, 9 lutego 2010 r.

ROD „Górki Ustowskie” w Szczecinie
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Doktorze,
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górki
Ustowskie” w Szczecinie po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury, Pana Cezarego Grabarczyka, w którym poruszona jest kwestia prawnych
wątpliwości co do organu administracyjnego, uprawnionego do sprawowania nadzoru nad PZD, oraz przedstawienia swego zastrzeżenia dotyczącego odbywania walnych
zebrań w drugim terminie. Budzi nasze zaniepokojenie
zwłaszcza że drugi termin stosowany jest także w innych

organizacjach. A słuszność tego zapisu i zgodność z Ustawą o ROD potwierdził sąd przy rejestracji naszego statutu. Bardzo przykro nam działkowcom, że Pan jako
Rzecznik Praw Obywatelskich dołączył do kampanii wymierzonej w Związek i próbuje świadomie fałszować interpretacje naszej ustawy a nie stać na straży prawa
zgodnie z Artykułem 208 Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej.
/-/ 7 podpisów

Szczecin, 6 lutego 2010 r.

ROD „Słonecznik” w Lublinie
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Również i do naszego ogrodu dotarła informacja o Pana wystąpieniu do Ministra Infrastruktury w sprawie zapi-

su statutowego o drugim terminie zebrań członkowskich
w naszych ogrodach. Wiemy, że sprawa ta obiegła już
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ważnych zebrań i fakt ten nigdy nie był kwestionowany.
Nie sądzimy by dopuszczał Pan, iż inni poza naszym
Związkiem mogą odbywać zebrania tworząc warunki do
powstawania nadużyć i równocześnie ubliżając kanonom
demokracji.
Nie chcemy pogłębiać naszej krytycznej oceny co do
treści Pana wystąpienia przytaczając argumenty z naszego życia środowiskowego. Te niewielkie koszty opłat
członkowskich, jakie zbieramy corocznie, uważane są jak
najcenniejszy kruszec i podlegają kolegialnemu rozliczeniu. I pomyśleć, że w tych warunkach jesteśmy jeszcze
obrażani posądzeniami o możliwość nadużyć.
To przykre, wręcz bardzo przykre.
Zdecydowaliśmy się by przekazać Panu nasze stanowisko, licząc na uzmysłowienie sobie faktu popełnionego
błędu wystąpieniem do Ministra Infrastruktury, które oceniamy, jako działanie Rzecznika nie w interesie obywateli, lecz przeciwko nim.

większość naszych podstawowych jednostek organizacyjnych i w każdym przypadku wywołała wielkie zaskoczenie i zdziwienie, powodowała też wyrazy jednomyślnego
protestu, a niekiedy wręcz potępienia.
Co więcej zebrani wypowiadali się o nie wypełnianiu
przez Pana misji, do jakiej powołany jest Rzecznik Praw
Obywatelskich. Prezentowały to doskonale nasze media
informując o nieporadności w podejmowaniu różnych
problemów dotyczących życia społecznego w Polsce, czego jaskrawym przykładem była wytoczona wojna Pani
Minister Resortu Zdrowia.
Stąd też w toku naszej dyskusji zdarzyły się głosy tłumaczące wystąpienie, jako gwałtowne poszukiwania spektralnego sukcesu bieżącej kadencji Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Niewytłumaczalnym jest jednak dla nas fakt, że również
i w innych organizacjach społecznych w tym i spółdzielczych identycznie rozwiązywane są problemy odbywania

Za uczestników zebrania
Prezes Zarządu
/-/ mgr inż. Edward Trojanowski

Lublin, 6 lutego 2010 r.

Pan Jan Jaros z ROD „Luwena” w Lubsku
Pan
dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Doktorze!
Na wstępie krótka uwaga, jak to dobrze, że żyjemy
w dobie internetu, a co za tym idzie w czasach powszechnego dostępu do informacji.
Po zapoznaniu się z Pańskim pismem do Ministra Infrastruktury opublikowanym na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie nadzoru nad
działalnością Polskiego Związku Działkowców, które to
pismo było wyrazem Pana troski o postawienie tam rzekomym nadużyciom i nieprawidłowościom wynikającym ze
statutowej możliwości PZD odbycia walnych zebrań
w drugim terminie, mówiąc kolokwialnie – opadły mi ręce.
Okazuje się oto, że wciąż rośnie grono chcących nas
działkowców uszczęśliwiać. Dotychczas proponowano
nam uwłaszczenie, co trafnie odczytaliśmy jako próbę likwidacji ogrodnictwa działkowego i faktyczne wywłaszczenie z użytkowanych działek. Teraz nad losem działkowców pochylił się Rzecznik Praw Obywatelskich.

jest prawem i obowiązkiem, z którego nie wszyscy działkowcy korzystają. Jest to ich wybór i świadoma decyzja, że
ważne dla działalności ogrodu uchwały zapadną bez ich
udziału. Oczywiście zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony, że podjęto decyzje niezgodne z jego oczekiwaniami,
ale jeżeli taki ktoś nie potrafi raz w roku poświęcić 2 godzin na udział w zebraniu to świadczy to o tym, że nie interesują go sprawy dotyczące ogrodu, a jeżeli tak to nie
może kwestionować decyzji podjętych przez uczestników
zebrania czyli tych, którym te sprawy nie są obojętne.
Ciekaw jestem, czy ma Pan jakąś receptę na zapewnienie właściwej frekwencji na naszych zebraniach. Bo samo wskazanie problemu Ministrowi Infrastruktury nie
rozwiązuje sprawy. A może zaproponuje Pan doprowadzanie działkowców na zebranie siłą przez policję. Frekwencja byłaby z pewnością zadawalająca, ale i skargi do Pana
urzędu byłyby liczniejsze i pewnie bardziej uzasadnione.
W tym miejscu nasuwa mi się refleksja, którą się z Panem podzielę. Od kilku już lat toczą działkowcy walkę
o utrzymanie ogrodów w dotychczasowym stanie prawnym. Za obecnie obowiązującą ustawą gwarantującą nabyte prawa opowiedziało się ponad 600 tys. działkowców,
w ogromnej większości rencistów, emerytów, bezrobot-

Panie Doktorze,
Uważam, że każdy członek Rodzinnego Ogrodu Działkowego powinien być skutecznie powiadomiony o walnym żebraniu. I tak się to robi w moim ogrodzie (osobiście
za potwierdzeniem lub pocztą). Uczestnictwo w zebraniu
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wchodziło to w zakres obowiązków Pana urzędu? Uważam, że powaga Pana urzędu dużo traci poprzez fakt zajmowania się wydumanymi problemami zamiast zająć się
wieloma przypadkami łamania praw i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji.

nych, dla których działka stanowi cały sens życia i jest jedynym miejscem wypoczynku, na który ich jeszcze stać.
W tej kilkuletniej walce jakoś nie było słychać wsparcia
ze strony Pana urzędu, nie wystąpił Pan w obronie praw
ludzi często bezsilnych w konfrontacji z dobrze zorganizowanymi elitami władzy czy interesów. Czyżby nie

Z wyrazami szacunku
/-/ Jan Jaros
Lubsko, 30 stycznia 2010 r.

Pan Ryszard Kałużny z ROD „Luwena” w Lubsku
Sz. Pan dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Wielce Szanowny Panie Doktorze!
Do napisania tego listu skłoniło mnie poruszenie jakie w
naszym środowisku spowodowała Pańska korespondencja z Ministrem Infrastruktura i Prezydentem m. st. Warszawy. Chodzi oczywiście o Pana prawne wątpliwości co
do organu uprawnionego do nadzoru nad Polskim Związkiem Działkowców.
Z treści tej korespondencji można jednak wywnioskować, że sedno sprawy leży gdzie indziej. Moim zdaniem
chodzi o postawienie naszemu Związkowi zarzutów, że
nie działa on zgodnie z obowiązującym prawem.
Uważam, że takie działanie obliczone jest na dyskredytowanie organów PZD w oczach opinii publicznej i wywołanie wrażenia, że w tej organizacji źle się dzieje
i należy zrobić z tym porządek. Ma tu zastosowanie stara
zasada, zgodnie z którą „z rzucanego błota zawsze coś
przylgnie...” Nie mam żadnych wątpliwości, że te działania to kolejny, niezbyt udanie kamuflowany atak na PZD
i obecnie obowiązującą ustawę o ROD.

Moje ogromne zdziwienie wywołał postawiony Związkowi zarzut dotyczący odbywania walnych zebrań w drugim terminie wraz z wynikającymi z tego dla działkowców konsekwencjami.
Jako działkowiec posłużę się takim stwierdzeniem, Panie Doktorze, z tym argumentem to ktoś wpuścił Pana w
maliny. Przecież zapisy zawarte w naszym statucie zostały dokładnie zbadane, a następnie zaakceptowane przez
sąd powszechny podczas rejestracji PZD w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Podobne rozstrzygnięcia zawierają
również statuty kilku innych organizacji i nie słyszałem
aby Pański urząd to kwestionował.
Kończąc z przykrością stwierdzam, że nigdy nie spodziewałem się wspomnianych wyżej zarzutów od Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie będę ukrywał, że oczekiwałbym raczej głosu poparcia i obrony praw działkowców, a myślę, że na to zasługujemy.
Z działkowym pozdrowieniem
/-/ Ryszard Kałużny

Lubsko, 31 stycznia 2010 r.

ROD „Sawanna” w Ochli
Szanowny Pan
dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 18 stycznia
br. do Ministra Infrastruktury, dotyczącego nadzoru nad
działalnością Polskiego Związku Działkowców opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Rzecznika Praw
Obywatelskich, Zarząd ROD „Sawanna” w Ochli poczuł
się zobowiązany do ustosunkowana się do zawartej w nim
treści. Z ubolewaniem pragniemy stwierdzić, że kwestia
nadzoru nad PZD jest jedynie pretekstem do wysunięcia

zarzutów pod adresem organów Związku. Zasłanianie się
skargami, które wpływają do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących zasadności drugiego terminu Walnych Zebrań i wynikających z tego nieprawidłowości
i nadużyć jest niezasadne. Wiele organizacji w naszym
kraju stosuje takie rozwiązanie i nie jest to przedmiotem
krytyki, chyba że PZD zasługuje na szczególnie restrykcyjne traktowanie przez organa prawa w RP. Poza tym nie
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li Pan Rzecznik Praw Obywatelskich zna jakieś lepsze
metody zachęty działkowców do uczestnictwa w Walnych
Zebraniach w ramach demokratycznych zasad, to prosimy o podzielenie się nimi a chętnie skorzystamy z takich
wskazówek. Jednak jak do tej pory są to jedyne znane demokratyczne zachęty do uczestnictwa w podejmowanym
życiu ogrodów zgodne z Ustawą o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych, akceptowaną i popieraną przez działkowców, czego dowodem jest zebranie ponad 619 tysięcy podpisów w obronie tejże ustawy. Wyrażana w piśmie chęć
kolejnego majstrowania przy Ustawie o ROD popieranej
przez ogromną rzeszę rodzin działkowych, inspirowaną
przez Rzecznika Praw Obywatelskich jest zaprzeczeniem
budowania państwa obywatelskiego i brakiem wsłuchiwania się w głos społeczeństwa. Na niedawnym Kongresie w Warszawie przedstawiciele rządu i parlamentu
zapewniali nas o poparciu dla naszej Ustawy i jej akceptacji, a dziś osoba stojąca na straży praw obywatelskich
kwestionuje zasady na podstawie jakichś skarg bez gruntownego rozeznania i konsultacji ze Związkiem. Związek
nigdy nie był głuchy na konstruktywny dialog z władzami administracji państwowej i nie uchylał się od prawnego nadzoru administracyjnego. Mamy zatem nadzieję, że
nasz głos zostanie wysłuchany a organizacja związkowa
będzie mogła wreszcie zająć się bieżącą pracą na rzecz
rozwoju ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

wiadomo co to za ludzie piszą te skargi i jakie przyświecają im cele, ponieważ nie wynika z treści pisma aby ktokolwiek z Biura Rzecznika rozeznał te skargi u źródła lub
też skonsultował je z władzami Związku. Jesteśmy przekonani, że takie podejście do przedmiotowej sprawy wynika z braku gruntownego zagłębienia się w struktury
Związku oraz ignorancję konsultacji z zainteresowaną
stroną. Wobec tego pragniemy poinformować Pana Rzecznika Praw Obywatelskich, że gdyby nie drugi termin Walnych Zebrań to w większości ROD doszłoby do paraliżu
organizacyjnego. Należy zaznaczyć, że zgodnie ze Statutem PZD, który został kompleksowo zbadany i zaakceptowany przez sąd powszechny w ramach postępowania o
rejestracji Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
każdy członek PZD należący do danego ROD jest osobiście lub za pośrednictwem poczty informowany o terminie, miejscu i tematyce Walnego Zebrania. Każdy zatem
ma wiedzę o konsekwencjach swojej nieobecności. Poza
tym na tydzień przed Walnym Zebraniem sprawowane są
dyżury w biurze Zarządu, gdzie wyłożone są materiały dotyczące sprawozdania merytorycznego i finansowego
z całorocznej działalności Zarządu oraz propozycje na rok
kolejny, z którymi można się zapoznać oraz wnieść swoje uwagi. Jak widać z powyższej analizy członek Związku ma możliwość gruntownego zaznajomienia się
z działalnością Zarządu, a frekwencja na Walnym Zebraniu zależy jedynie od dobrej woli zainteresowanych. Jeże-

Zarząd ROD „Sawanna”
/-/ 9 podpisów
Ochla, 1 lutego 2010 r.

Prezes ROD „Zielona Dolina” w Nowej Rudzie, Pan Ryszard Robakowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski
Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich,
Z całym szacunkiem do Pańskiej osoby, jako działkowiec od 1983 roku jestem zobowiązany wyrazić swoją
opinię na temat Pana pisma z dnia 18.01.2010 r. do Pana
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Otóż co
następuje. Polski Związek Działkowców zrzeszający ok.
miliona działkowców posiada prawo w PZD stan prawny
na 1.02.2007 r., w którym ujęty jest regulamin ROD, statut PZD ustawa o ROD, ustawa o podatkach lokalnych
(wyciąg), ustawa o podatku rolnym, ustawa o ochronie
przyrody, uchwała Krajowej Rady w sprawie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych. Pozwalam sobie zwrócić jako działkowiec uwagę, że Pan Rzecznik nie
jest dokładnie zapoznany ze strukturami organizacyjnymi. Bez konsultacji z działkowcami występuje Pan w moim oraz miliona działkowców w Polsce imieniu z

zarzutami odnośnie odbywania zebrań sprawozdawczych
lub sprawozdawczo-wyborczych na ogrodzie działkowym
w drugim terminie. A ile organizacji pozarządowych posiadających swój statut ma punkt, który mówi o drugim
terminie zebrania? Jakie Szanowny Pan widzi w tym nieprawidłowości lub nadużycia? Chcę zauważyć, że zebranie sprawozdawcze jest najwyższym organem w ogrodzie,
tam są podejmowane uchwały związane z gospodarką finansową oraz pracami związanymi z prawidłowym funkcjonowanie ogrodu.
Trudno zrozumieć dlaczego ogrody działkowe w Polsce
są tak atakowane przez osoby nieznające struktur organizacyjnych ogrodów działkowych. Każdy ogród posiada
NIP, Regon, oraz KRS i jest odpowiedzialną strukturą organizacyjną tak jak inne organizacje pozarządowe. Dziwi
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kli działkowcy będziemy co rusz nękani. Jak to długo będzie jeszcze trwało?

mnie to, że do Pana napływają skargi na Polski Związek
Działkowców. Czy ta struktura organizacyjna – my zwy-

Z poważaniem
Prezes ROD „Zielona Dolina”
/-/ Ryszard Robakowski
Nowa Ruda, 6 lutego 2010 r.

Prezesi Ziemi Bytomskiej i Delegatury Rejonowej w Bytomiu
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Szanowny Pan
dr Janusz Kochanowski
Warszawa
STANOWISKO
Prezesów „Ziemi Bytomskiej” i Delegatury Rejonowej w Bytomiu
w sprawie kolejnej ingerencji w statut i regulamin PZD bez konsultacji z działkowcami i Związkiem na
temat pisma RPO do Ministra Infrastruktury zamieszczonego w Internecie
W imieniu Prezesów i działkowców Delegatury Rejonowej, Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Bytomiu
wyrażamy zdziwienie i konsternację z faktu kolejnej ingerencji w sprawdzone i działające dobrze nasze rozwiązania regulaminowo-statutowe, bez konsultacji tych wątpliwości ze Związkiem. Pisze Pan Rzecznik Praw Obywatelskich, że podejmuje te działania na skutek skarg
wpływających do jego Biura. Przecież w tej kwestii uzyskałby Pan Rzecznik wyczerpujące wyjaśnienia od Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, gdyby się
oczywiście do niej zwrócił. Kwestionowanie zapisu o
„drugim terminie” jest delikatnie mówiąc śmieszne, wszak
każdy działkowiec jest poinformowany w zawiadomieniach o odbyciu Walnego Zebrania. Więc pytamy jakie to

nieprawidłowości ma Pan Rzecznik na myśli, przecież nie
tylko PZD stosuje ten zapis i jest on prawnie akceptowany.
Obecność na Walnym Zebraniu członków Rodzinnego
Ogrodu Działkowego nie jest obowiązkowa, lecz jest powinnością działkowca, dającą mu możliwość decydowania o losach ogrodu /w tym również o finansach/. Czy to
są niedemokratyczne działania, przecież to działkowiec
sam decyduje w swoich i ogrodu sprawach.
Odbieramy treść tego listu jako kolejny atak na Związek, na jego struktury, samodzielność i niezawisłość.
Wierzymy że Pan Rzecznik ponownie spojrzy obiektywnie na środowisko polskich działkowców, ich problemy, a także pomoże im je rozwiązać.
Prezesi Bytomskich Ogrodów Działkowych
/-/ 28 podpisów Prezesów

Bytom, 4 lutego 2010 r.

ROD „Załęże” w Katowicach
Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski
Warszawa
Szanowny Panie!
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Załęże”
w Katowicach wraz z Komisją Rewizyjną i Komisją Roz-

jemczą ogrodu po przeanalizowaniu zamieszczonego na
stronie internetowej RPO, pisma ROP-600891-I/09/AK
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uczestnictwo w nim, i zdecydowana większość z tego prawa korzysta.
Możliwość odbywania Walnych Zebrań ROD także
w drugim terminie istniej od początku naszego istnienia
tj. od ponad 100 lat jako organizacji Związkowej.
Przyjęte rozwiązania zawarte w statucie PZD posiada
wiele innych związków i stowarzyszeń w Polsce lecz z tego powodu nie podnosi Pan żadnych zarzutów.
Na zakończenie apelujemy do Pana o zachowanie szacunku do faktów prawdy i świadome nie fałszowanie jej.
Pańskie wystąpienie uznajemy za szkodliwie dla naszego
Związku, oczekujemy działań wspierających nasze działania związkowe.

z dnia 18.01.2010 r., przesłanego przez Pana do Ministra
Infrastruktury wyrażamy swoją dezaprobatę dla treści w
nim zawartych.
Z przykrością stwierdzamy, że poruszona w piśmie kwestia nadzoru nad PZD jest tylko pretekstem do wysuwania
zarzutów pod adresem Związku i jego organów.
Wyraźnie widać, że wystąpienie jest skierowane przeciwko Związkowi i ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Odnosząc się do Pana interpretacji odbywania
się Walnych Zebrań w ROD informujemy, że odbywają
się zgodnie ze Statutem PZD.
Każdy członek zwyczajny z naszego ROD ma prawo
uczestnictwa w nim. Jego osobistą wolą i wyborem jest

Z wyrazami szacunku
Prezes ROD „Załęże”
/-/ Zenon Hapner

Delegatura Rejonowa Katowice
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Szanowny Pan dr Janusz Kochanowski
Warszawa
STANOWISKO
Członków Zespołu Problemowego Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego
Związku Działkowców w Katowicach
Na odbytym posiedzeniu Zespołu problemowego Delegatury Rejonowej w Katowicach w dniu 3.02.2010 r.
członkowie Zespołu problemowego zapoznali się z treścią
pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego skierowanego do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. W toku bardzo wnikliwej dyskusji
stwierdzono, że Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionował obowiązujące prawem zapisy w dokumentach
prawnych regulujących działalność w Polskim Związku
Działkowców.
Głównym zarzutem pod adresem organów Związku były wątpliwości co do zasadności i słuszności odbywania
walnych zebrań w II terminie.
Z wielkim zastrzeżeniem kwestionował działalność
prawną Związku oraz brak nadzoru w przedmiotowej
sprawie za strony Ministerstwa Infrastruktury.
W świetle ww. wątpliwości i zastrzeżeń członkowie Zespołu zajęli następujące stanowisko:
1/ stwierdzamy jednoznacznie, że wysuwane zarzuty są
kolejnym atakiem na Polski Związek Działkowców.
2/ informujemy, że Polski Związek Działkowców cieszy się powszechnym szacunkiem ze strony społeczeń-

stwa i został kompleksowo zbadany i zaakceptowany
przez sąd powszechny oraz zarejestrowany w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
3/ walne zebrania odbywają się zgodnie z obowiązującym Regulaminem ROD i Statutem PZD.
4/ przed każdym planowanym walnym zebraniem działkowcy są pisemnie zawiadamiani o terminie, miejscu i godzinie pod hasłem „uczestnicząc w walnym zebraniu
decydujesz o wszystkich sprawach swojego Ogrodu”.
5/ kwestionowanie II terminu walnego zebrania jest bezpodstawne.
Frekwencja na walnych zebraniach w PZD, a także innych organizacjach nie odbiega zasadniczo od frekwencji
wyborczej. Czy zatem społeczeństwo też powinno być
pod nadzorem?
6/ Polski Związek Działkowców jest demokratyczną, samodzielną, niezależną i samorządną, organizacją społeczną.
Mamy nadzieję, że ten doniosły głos zostanie wysłuchany, a działkowcom i ich organizacji pozwoli się wreszcie
pracować na rzecz rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego i budować w ten sposób społeczeństwo obywatelskie w tym kraju.

Przewodniczący Delegatury Rejonowej
/-/ mgr inż. Stanisław Buk
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Z wyrazami szacunku,
Kierownik Biura Delegatury Rejonowej
/-/ inż. Teodor Bielecki

Pan Feliks Karpiński z ROD 27-go Lipca w Białymstoku
Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie,
W imieniu własnym oraz całej społeczności rodzinnych
ogrodów działkowych pozwalam sobie złożyć protest
przeciwko bezpodstawnym oskarżeniom kierowanym pod
adresem Polskiego Związku Działkowców.
Zarzut dotyczący nielegalności przeprowadzania walnych zgromadzeń w drugim terminie pozbawiony jest
podstaw prawnych. Możliwość organizowania walnych
zebrań niezależnie od frekwencji po uprzednim pisemnym
poinformowaniu członków społeczności o konsekwencjach nieobecności jest gwarantowana przez statut PZD,
który został zbadany i zaakceptowany przez sąd powszechny w ramach postępowania rejestracji PZD w Kra-

jowym Rejestrze Sądowym. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych organizacjach społecznych, takich jak
Polski Czerwony Krzyż.
Kolejny zarzut, dotyczący uchylania się od nadzoru,
również jest pozbawiony uzasadnienia. PZD w całej historii swego działania nie uchylał się od uznania i współpracy z organem nadzorczym, co zostało zawarte
w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z inicjatywy PZD. Początkowo nadzór był sprawowany przez
Ministra Środowiska, następnie został przekazany Ministrowi Infrastruktury. Sugestia, że PZD powinien należeć
do Stowarzyszenia jest bezpodstawna.
Z wyrazami szacunku
/-/ Feliks Karpiński

Białystok, 31 stycznia 2010 r.

ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim
Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
STANOWISKO
Zarządu ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim
w sprawie: wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury
z dnia 18.01.2010 r.
Zarząd ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego
w Krośnic Odrzańskim z ogromną dezaprobatą i zdziwieniem przyjął wystąpienie Pana Rzecznika w obronie „rzekomych” osób występujących ze skargami na działalność
Polskiego Związku Działkowców a w szczególności
79 pkt. 2 Statutu PZD będącym rzekomo „źródłem wielu
nieprawidłowości i nadużyć, w tym na podejmowaniu zobowiązań finansowych, przez ogród działkowy przez małą grupę członków”.
Informujemy Pana, że § 78 tegoż Statutu jednoznacznie
określa się w jakim terminie powinien być powiadomiony każdy członek ROD o dacie, godzinie porządku i miejscu walnego zebrania. Podobne rozwiązania posiada wiele
stowarzyszeń, organizacji i związków. To nie wina Polskiego Związku Działkowców, że w wolnym i demokra-

tycznym kraju obywatele korzystając ze swoich uprawnień nie wszyscy uczestniczą w walnych zebraniach, wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich,
referendach itd. W tym przypadku obywatel ma prawa
a nie obowiązek.
Przypominamy również, że PZD w dniu 12.12.2007 r.
został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
KRS 00000293886, gdzie sąd zaakceptował postanowienia Statutu PZD co oznacza, że jest on zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
Nasze zdziwienie budzi fakt, że w imieniu małej grupy
osób podjął Pan działania całkowicie ignorując 620 tys.,
rzeszę działkowców popierających aktualny stan prawny
Polskiego Związku Działkowców. Zachodzi więc pytanie
- czyim jest Pan rzecznikiem?
Prezes ROD
/-/ Dariusz Haik

Krosno Odrzańskie, 9 lutego 2010 r.
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Sekretarz ROD
/-/ Bogdan Michalak

Pani Alicja Bondziak z Nowogrodu Bobrzańskiego
Pan dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Szanowny Panie Doktorze!
Stosownie do Pana pisma z dnia 18.01.2010 r. skierowanego do Ministra Infrastruktury w sprawie nadzoru nad
działalnością PZD pozwalam sobie wnieść kilka uwag. Są
to słowa oparte na praktyce. Od przeszło 10 lat jestem
członkiem OKR PZD i jeśli ktoś mówi, że nie ma nadzoru nad pracą w Związku to się myli. Rok rocznie członkowie OKR przeprowadzają kontrole w ogrodach oraz w
okręgu. Na tę okoliczność sporządzane są protokoły i wydawane oraz weryfikowane polecenia pokontrolne.
W ogrodach pracują też Komisje Rewizyjne, które uczestniczą w pracach Zarządu i również kontrolują zagadnienia
statutowe i finansowe. Na Zebraniach Walnych omawiane są szczegółowo wydatki i planowane przychody. To
Działkowcy są najważniejsi i to oni decydują, co, kiedy

i za jakie koszty należy wykonać pracę w ogrodzie! Z roku na rok zwiększa się infrastruktura ogrodów i wyglądają one coraz piękniej. Czy bez poparcia działkowców
można byłoby tyle rzeczy zrobić? Zebrania odbywają się
w drugim terminie zgodnie ze statutem, a każdy działkowiec jest świadomym członkiem Związku ponieważ ma
statut i wie jakie przywileje oraz obowiązki na nim ciążą.
Nieprawidłowości i nadużycia, które mogą być związane
z odbywaniem zebrań w drugim terminie, dotyczą zawiści między ludźmi i polegają na rzucaniu kłód pod nogi
tym, którzy jeszcze społecznie pracują.
Myślę, że społeczność działkowa jest już bardzo zmęczona wieloletnimi polemikami i chciałaby spokoju.
Z poważaniem
/-/ Alicja Bandziak

Nowogród Bobrzański, 17 lutego 2010 r.

Pan Alfred Wójtowicz z Gorzowa Wielkopolskiego
Rzecznik Praw Obywatelskich
dr Janusz Kochanowski
Warszawa
Szanowny Panie Doktorze,
Wielkie zdziwienie wywołało u mnie (działkowca od
1965 roku) Pana stanowisko jakie prezentuje Pan w piśmie do Ministra Infrastruktury, a dotyczące ustaleń zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych,
statucie Polskiego Związku Działkowców i regulaminie
ROD. Podważa Pan zapisy regulujące sprawy Walnych
Zebrań odbywanych w tzw. „drugim terminie”.
Pańskie wystąpienie unaocznia wszystkim, że wiedzę
o działalności PZD i Rodzinnych Ogrodów Działkowych
czerpie Pan tylko jak podaje Pan w piśmie od osób „które zwracają się z licznymi skargami na działalność PZD
oraz postanowienia statutu naszego Związku i regulaminu
ROD”. Uważa Pan, że jest to reprezentacyjna grupa członków PZD i problemy przedstawione przez nich muszą być
rozpatrzone przez Ministra, Premiera, a także przez Sejm.
Jednocześnie ma Pan za nic ponad 600.000 podpisów złożonych w obronie ustawy. Gdyby się odpowiednie Pańskie służby zwróciły do Krajowej Rady PZD w Warszawie, to otrzymałyby wszelkie niezbędne materiały.
Z powyższego stanowiska wynika, że za nic ma Pan decyzję Sądu o rejestracji Związku i przyjęciu naszego Statutu, a także rejestracji PZD w Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Analizując treść pisma dochodzę do wniosku - chciałbym się mylić że słusznego - to wystąpienie ma wszelkie
znamiona działania politycznego. Pismo to powstało na
zamówienie określonej Partii politycznej, która już wnosiła projekt ustawy do Sejmu, a on swoją zbiorową mądrością w pierwszym czytaniu ten projekt odrzucił.
Obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie stanąć
ponad Sejm, bo „liczni działkowcy piszą”. Czy Pana interesuje fakt, że zakusy na likwidację Związku trwają już
ponad 20 lat i my mamy tego dość. Jest to swoisty mobbing polityczny, a każda forma mobbingu może podlegać
sądowi.
Pozwolę sobie postawić pytanie: czyje interesy Pan reprezentuje, miliona rodzin działkowych, czy pewnej politycznie określonej grupy ludzi, niekoniecznie działkowców? Kto oprócz nas – członków PZD ma jeszcze
prawo występować w naszym imieniu? Proszę, by był Pan
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a nie Rzecznikiem jednej partii.
Wyrażam przekonanie, że Minister Infrastruktury Pan
Cezary Grabarczyk zechce udzielić Panu podobną odpowiedź jak Pani Prezydent Warszawy i odetnie się od wspomnianego mobbingu w stosunku do działkowców.
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Pan nie powinien przykładać swojej ręki do walki z nami
- działkowcami - bo to po prostu nie przystoi.
Wyrażam przekonanie, że przeczyta Pan to pismo.

W naszej Ojczyźnie jest wiele spraw, które obligują Pański Urząd do zainteresowania się nimi. Kto jak kto, ale

Z działkowym pozdrowieniem
/-/ Alfred Wójtowicz

Gorzów Wielkopolski, 27 stycznia 2010 r.

Działkowiec Ogrodu „Społem” w Kielcach, Pan Adam Tokarski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan Janusz Kochanowski
Warszawa
Szanowny Panie,
Dotarło do mnie pismo, które Pan skierował do Ministra Infrastruktury w sprawie nadzoru nad działalnością
Polskiego Związku Działkowców.
Przyznaję, że treść tego pisma trochę mnie zaskoczyła.
Jestem posiadaczem działki od 1975 r. i uczęszczałem na
wszystkie walne zebrania członków ogrodu i mimo indywidualnego zawiadamiania nigdy nie udało się zebrać
50% członków dlatego 2-ga tura jest koniecznością, aby
można było podejmować uchwały przy mniejszej frekwencji. Każdy ogród działkowy ma zarząd, oraz dwie
komisje. Rewizyjną kontrolująca finanse i rozjemczą rozstrzygającą spory.
Zarzuty stawiane w gazecie „Rzeczpospolita” są absurdem. Osoba pisząca ten artykuł nie zna praktycznych

aspektów działalności ROD, trudno zrozumieć, jakimi
względami się kieruje. Skargi działkowców w ilości kilkunastu rocznie na blisko milion działkowców należy rozpatrzyć, ale nie robić z tego zasadniczego problemu.
Statut PZD został bowiem kompleksowo zbadany i zaakceptowany przez sąd powszechny w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa o ROD z dn. 8 lipca 2005 roku
w rozdziale 3 art. 25 wyraźnie określa również niezależność PZD w wykonywaniu swych zadań, a samodzielność
PZD podlega ochronie sądowej i trudno tu dyskutować
o podporządkowaniu Prezydentowi Miasta Warszawy.
Wobec powyższych danych uważam, że zarzuty wobec
PZD są bezpodstawne i nieprzemyślane, a powinny być
przedyskutowane przez Pana z PZD.
Z poważaniem
/-/ Adam Tokarski

Kielce, 9 lutego 2010 r.

Pan Michał Leończuk z ROD „ASTER” w Łomży
Sz. P.
Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Znana mi jest treść pisma nr RPO-600891-1/09/AK
z dnia 18.01.2010 roku i uważam, że zdecydowanie nie
przystoi Rzecznikowi Praw Obywatelskich „szczucie” organów samorządowych i państwowych przeciwko organizacji pozarządowej działającej w zgodzie z porządkiem
prawnym obowiązującym w Polsce.
A już zdecydowanie niemoralnym jest używanie do
„szczucia” argumentów nieprawdziwych, absolutnie zmyślonych, niemających nic wspólnego z rzeczywistością,
lub zdecydowanie absurdalnych.

Tym samym Rzecznik Praw Obywatelskich wpisuje się
w nagonkę przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców, czyli wspiera tych, którzy programowo zakładają likwidację tej organizacji i ogrodów działkowych. Czyżby
RPO uważał, że działkowcy są obywatelami niższej kategorii, niegodni jego ochrony? Jestem działkowcem od blisko trzydziestu lat. Jestem w znacznie zaawansowanym
wieku. W miarę dobrze znane mi są tajniki i prawidła
funkcjonowania PZD a szczególnie funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i uważam że:
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uczestniczenie w walnych zebraniach. Bowiem §15 ust. 6
statutu PZD zobowiązuje działkowca „brać czynny udział
w życiu ogrodu”. A czy nie uczestnicząc w walnym zebraniu można mówić o braniu czynnego udziału w życiu
ogrodu?
3. A już wręcz kuriozalnym jest twierdzenie cyt: „w moim przekonaniu w warunkach demokratycznego państwa
prawa nie powinno funkcjonować - realizując istotne
funkcje publiczne i zrzeszający na zasadzie przymusowości wszystkich polskich działkowców”. Jest to absurd panie rzeczniku do potęgi entej. Bardziej absurdalnego
twierdzenia nikt nie mógłby wydumać. Nie uważa pan, że
w ten sposób obraża nas działkowców? Zapewniam, że z
pańskimi wywodami zapoznają się wszyscy działkowcy
z „mego” ogrodu. Sądzę, że uczynią to wszystkie ogrody
w kraju. Na pewno dowie się pan co na ten temat myślą
działkowcy. Nadto, ROD-y wchodzą w okres kampanii
sprawozdawczo-wyborczej, będzie to też okazja do przedstawienia pańskich „starań” o nasze uszczęśliwienie.
O stanowiskach działkowców w tej materii dowie się Pan
jak i Minister Infrastruktury.
Ja osobiście nie rozumiem celu pańskiej „krucjaty” przeciwko PZD, poza celowej destrukcyjnej działalności. Bo
wytaczając demagogiczne, absurdalne argumenty, niejako usiłuje pan przymusić określone organa do narzucenia
PZD kurateli z ekstra uprawnieniami kontrolnymi. A czy
stosowanie takich metod wobec ogólnopolskiej samorządnej i samodzielnej organizacji społecznej pozostaje aby
w zgodzie z porządkiem prawnym w Polsce?
O ile naprawdę posiada pan wiedzę o nieprawidłowościach i nadużyciach w konkretnych ogrodach, to organami kompetentnymi, w przypadku nadużyć, jest prokurator,
a w przypadku nieprawidłowości, stosowne organa Polskiego Związku Działkowców.

1. Postanowienia ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 08.07.2005 oraz ustanowionych na jej podstawie statutu PZD i regulaminu ROD w sposób całościowy i skuteczny zabezpieczają członków PZD
– działkowców przed nieprawidłowościami i nadużyciami, w tym również w ich zwalczaniu. W związku z tym
Pański apel skierowany do stosownego ministra o zabieganie o inicjatywę ustawodawczą jest absolutnie pozbawiony materialnego uzasadnienia.
2. Podważanie prawomocności walnych zebrań ROD
odbytych „w drugim terminie” jest kuriozalnym absurdem. Ktoś tam z „leniwych” lub „aspołecznych” działkowców nierozumiejących istoty walnego zebrania,
lekceważąc te gremium nie uczestniczy w zebraniu, sam
siebie pozbawia możliwości wpływania na kształtowanie
działalności społeczności działkowców. Mnie osobiście
obojętność wielu działkowców również razi, a czynią to
pomimo uporczywej perswazji. Ale też nigdy nie spotkałem się z kwestionowaniem przez tych działkowców postanowień uchwał walnych zebrań odbytych w „drugim
terminie”. Czy jest inne wyjście niż „drugi termin” walnego zebrania nie narażając się na dezorganizację życia w
ROD, a w szczególności, gdy organom kończy się kadencja? O co chodzi, o przedłużenie czasu oczekiwania o ile?
45, 60 minut? „Drugi termin” walnych zgromadzeń nie
jest wymysłem Polskiego Związku Działkowców. Ta forma stosowana jest w wielu organizacjach, w tym, na przykład, w PCK, Spółdzielniach Mieszkaniowych i in. Czy
wobec tych organizacji Rzecznik również wystąpi z podobną nagonką? Rzecznik zamiast prowadzić „jałową”
korespondencję z organami administracji samorządowej
i rządowej, negując prawomocność walnych zebrań
w PZD w „drugim terminie" powinien udzielić odpowiedzi tym „licznym skarżącym się”, że obowiązkiem ich jest

Z poważaniem
/-/ Michał Leończuk

Prezesi i członkowie ROD z terenu Gliwic
Rzecznik Praw Obywatelskich
Pan dr Janusz Kochanowski
Zebraliśmy się dzisiaj, aby, jak co roku przygotować się
do zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które będziemy
organizować w najbliższym czasie w naszych ogrodach.
Z ogromnym zdziwieniem przyjmujemy treść pańskiego
wystąpienia do Ministra Infrastruktury. Nie rozumiemy
jak można wypowiadać tego rodzaju opinie, całkowicie
ignorując milionową rzeszę członków naszego Związku.
Chcemy Pana poinformować, że kategorycznie nie zgadzamy się z taką formą rozpoczynania dyskusji publicznej
i prosimy Pana o zweryfikowanie swojego stanowiska.
Nie możemy pogodzić się z faktem, że Rzecznik Praw

Obywatelskich te prawa kwestionuje, a ponadto publicznie wypowiada się w sprawach, co do których nie dysponuje stosowną wiedzą. Zebrania w ogrodach odbywają się
kilkudziesięciu lat i każdy działkowiec o tym wie. Co roku tysiące społeczników poświęca, dużo czasu i pracy, aby
te ważne dla każdego ogrodu spotkania odbyły się z zachowaniem wymogów wynikających ze Statutu PZD i Regulaminu ROD. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby
działkowiec nie został powiadomiony o terminie i miejscu zebrania. Każdy, kto chce – w zebraniu uczestniczy.
Prawdą jest, że nie wszyscy w tych zebraniach uczestni63

wiste zapoznanie się z problemami ruchu ogrodnictwa
działkowego w naszym kraju, w oparciu o kontakty z naszym Związkiem i Działkowcami. Zajął Pan miejsce po
niewłaściwej stronie barykady, Panie Rzeczniku, my nie
jesteśmy obywatelami „gorszej kategorii” i prosimy o
traktowanie nas na równych prawach z resztą społeczeństwa.

czą, podobnie zresztą jak w wyborach sejmowych, samorządowych i prezydenckich. Czy zatem prosząc Ministra
Infrastruktury o nadzór nad naszymi działaniami oczekuje Pan wprowadzenia jakiejś formy przymusu? Jest to absurdalne i śmieszne zarazem. Szkoda tylko, że zajmuje się
tym urząd powołany do ochrony praw obywatelskich.
I właśnie w imię tych praw apelujemy do Pana o rzeczy-

Z poważaniem
Prezesi i członkowie ROD z terenu Gliwic
/-/ 63 podpisy
Gliwice, 11–12 lutego 2010 r.

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Zielonej Górze
Pan

dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
My członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w
Zielonej Górze zebrani w dniu dzisiejszym w celu podsumowania, dokonania oceny przeprowadzonych kontroli w
roku ubiegłym przez nasz zespół i opracowania planu pracy i kontroli na rok 2010 zapoznaliśmy się z pismem, jakie skierował Pan w dniu 18 stycznia 2010 r. do Ministra
Infrastruktury.
W piśmie tym sugeruje Pan brak nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Działkowców. Z treści wynika, że wiedza w tym zakresie została pozyskana z
otrzymanych przez Pana Urząd skarg od osób kwestionujących zapisy statutu i regulaminu Polskiego Związku
Działkowców.
Jesteśmy pełni goryczy a nawet oburzenia, że Pan jako
Rzecznik Praw Obywatelskich nie podjął się wyjaśnienia
tych skarg w pierwszej kolejności u źródeł czyli w Polskim Związku Działkowców jak i ich zasadności. Odnosimy również wrażenie, że przed publikacją tego pisma
nie raczył Pan zapoznać się z podstawami prawnymi działalności Polskiego Związku Działkowców.
Kwestionowanie odbywania zebrań w drugim terminie
wyraźnie wynika z braku dostatecznej wiedzy praktycznych zasad działalności ROD. Na zebraniach tych muszą
zapadać najważniejsze decyzje co do finansów i innych
spraw organizacyjnych. Brak takiego zapisu uniemożliwiłby podjęcie takich decyzji z powodu niewystarczającej
frekwencji.
Zgodnie z zapisami statutowymi, żeby zebranie w drugim terminie uznać za prawomocne, muszą być spełnione
dodatkowe wymogi, jak np. powiadomienie o tym osobiście lub drogą pocztową wszystkich działkowców, co
oznacza, że każdy ma wiedzę o konsekwencjach swojej
nieobecności na zebraniu.

Dziwi nas również fakt, że na podstawie niesprawdzonych informacji otrzymanych w formie skarg Urząd
Rzecznika Praw Obywatelskich podejmuje inicjatywę
zmierzającą do zmian przepisów ustawy o ROD. Ustawy
uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej Polski, którą poparła rzesza 620 tys. działkowców.
Nie jest również zauważony przez Pana fakt, że statut
PZD w trakcie prac legislacyjnych był przedmiotem weryfikacji przez sąd powszechny w wyniku czego Związek
został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W Polskim Związku Działkowców jest dobrze zorganizowana kontrola wewnętrzna. Na każdym szczeblu zarządzania w sposób demokratyczny jest wybierany organ
rewizyjny. Jest on organem niezależnym, a jego zadanie to
bieżące sprawowanie kontroli nad działalnością danej jednostki organizacyjnej pod względem gospodarności, celowości, prawidłowości i zgodności z obowiązującymi
przepisami związkowymi, zasadami rachunkowości i prawem powszechnie obowiązującymi.
Pion rewizyjny wyższego szczebla ma obowiązek i faktycznie go wykonuje to jest przeprowadza kontrolę jednostek niższego szczebla.
Najważniejszą rolę kontrolną w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych, Okręgowych Zarządach, Krajowej Radzie
spełniają Walne Zebrania, Konferencje Delegatów, Zjazd
Okręgowy i Krajowy. Na tych zebraniach Zarządy rozliczają się z każdej wydanej złotówki, rozliczają się z realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych, ochrony
środowiska, gospodarności. Wszyscy działkowcy mają
wówczas możliwość zapoznania się nie tylko z sprawozdawczością, ale również z dokumentacją.
Uważamy, że publikowanie informacji przez Pana
Rzecznika niepopartych wiedzą merytoryczną, niespraw64

spokoju a nie ciągłej walki o istnienie działek, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku. Panie Rzeczniku
prosimy nie manipulować przy tym co jest dobrze zorganizowane, utrzymuje się z własnych składek i opłat, nie
wyciąga ręki do budżetu bo można to zniszczyć bez możliwości odbudowania.

dzonych u źródeł, niepopartych faktami i to na forum
ogólnokrajowym jest nieodpowiedzialne i przynosi wiele
krzywdy Polskiemu Związkowi Działkowców, ale przede
wszystkim nam działkowcom i członkom komisji rewizyjnej podważając tym samym nasz autorytet. Działkowcy z których gros jest w podeszłym wieku chce stabilności,

/-/ 8 podpisów
Zielona Góra, 19 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Po zapoznaniu się z Pana pismem do Ministra Infrastruktury odnośnie działalności Polskiego Związku Działkowców, a zarazem rodzinnych ogrodów działkowych
Zarząd ROD „Relaks” w Ostrowcu Św. wyraża na ten temat swoją opinię. Otóż wiadomo, że Polski Związek
Działkowców działa na podstawie ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. Na podstawie tej ustawy powstał Statut Polskiego
Związku Działkowców uchwalony przez VII Krajowy
Zjazd Delegatów PZD.
Uchwałą nr 1 z dnia 6.04.2006 r. statut został przyjęty i
zatwierdzony przez odpowiednie władze do tego powołane.
Zebrania sprawozdawcze odbywają się w rodzinnych
ogrodach działkowych corocznie. § 78 Statutu wyraźnie
mówi, że Zarząd powiadamia wszystkich działkowców na
piśmie o terminie, miejscu i godzinie walnego zebrania.
Na powiadomieniu podana jest data i godzina zebrania w

pierwszym terminie, a w razie braku wymaganej ilości
członków ROD (50%+1), podany jest drugi termin. § 79
i 80 statutu PZD wyraźnie mówi o tych zasadach. Podobnie § 26 i 27 Regulaminu Polskiego Związku Działkowców.
Jesteśmy działkowcami od kilkudziesięciu lat i przeważająca większość zebrań odbywała się w drugim terminie.
Podejmowane były uchwalały, które obowiązywały
wszystkich działkowców i których nikt nie kwestionował.
Żeby ogród dobrze funkcjonował są pewne prawa dla
działkowców, ale muszą być i pewne obowiązki. Samowola i dezorganizacja doprowadziłyby do chaosu w ogrodzie i upadku ogrodu. Dlatego, że nie można zmieniać
tego co zostało wypracowane przez dziesięciolecia działalności PZD, a zawarte w Statucie i Regulaminie Polskiego Związku Działkowców.
Zarząd ROD „Relaks”
/-/ 6 podpisów

Ostrowiec Św., 8 lutego 2010 r.

ROD „Warta” w Pajęcznie
Szanowny Pan dr. Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Warta”
w Pajęcznie zapoznał się z treścią pisma Rzecznika skierowanego do Ministra Infrastruktury znak Nr RPO
– 600891-1/09 / AK z dnia 18.01.2010 r. wyraził pełną
dezaprobatę do treści w nim zawartych. Z przykrością
stwierdzamy, że poruszona w piśmie kwestia nadzoru jest
pretekstem do wysuwania zarzutów pod adresem milionowej rzeszy działkowców oraz PZD.
W naszym Związku na każdym szczeblu organizacyjnym funkcjonują niezależne organy kontrolne i rozjem-

cze, które stoją na straży przestrzegania prawa związkowego, a określone w Statucie – zarejestrowanym w sądzie
rejonowym.
Wysuwany w piśmie zarzut, dotyczący drugiego terminu walnego zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, jest całkowicie bezzasadny i nie ma związku z
rzeczywistością. Kwestionowanie § 74 ust. 2 Statutu PZD
jest pozbawione wszelkich racjonalnych podstaw. Statut
stwierdza jednoznacznie: „Prawo uczestniczenia w walnym zebraniu ma każdy członek zwyczajny z danego
65

jako nagonkę na milionową rzeszę Związku. Drugi termin
odbywania walnych zebrań posiada wiele innych organizacji
związków, spółdzielni, stowarzyszeń i tam jest OK.
Działalność rzecznika zostanie przedstawiona działkowcom podczas odbywającego się Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w naszym ogrodzie.

ROD” – statut, który jest zarejestrowany w KRS. Nieuprawnione i absurdalne jest stawianie tezy, że odbywanie
walnych zebrań w drugim terminie jest nadużyciem jak to
ponoć wynika ze skarg.
Zadziwiająca jest zbieżność z trwającymi w resorcie infrastruktury pracami nad zmianą ustawy o ROD. Odbieramy to

Pozostajemy z wyrazami szacunku.
Prezes Zarządu
/-/ Piotr Walusiak

Wiceprezes Zarządu
/-/ Sabina Kamińska

Pajęczno, 6 lutego 2010 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze

Szanowny Panie Rzeczniku!
Jako członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej
Górze pragniemy do wypowiedzianych dotychczas przez
działkowców opinii dodać nasze uwagi w związku z listem (opublikowanym na Pana stronach internetowych),
jaki skierował Pan w dniu 18 stycznia br. do Ministra Infrastruktury na temat funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych i PZD.
Jednoznacznie odczytujemy Pana list jako chęć spełnienia politycznego zadania, a nie obronę praw obywatelskich. Podnosi Pan w swoim liście dwie sprawy: problem
organizowania zebrań w tzw. „drugim terminie” oraz to, że
Polski Związek Działkowców i rodzinne ogrody działkowe nie podlegają żadnej kontroli.
Do pierwszej sprawy nawet nie będziemy się odnosić.
Wypowiedź w sprawie tzw. „drugiego terminu” świadczy
o zupełnej nieznajomości prawa zapisanego w statucie
PZD i regulaminie ROD. Z przykrością stwierdzamy, że
nie świadczy to dobrze o Pana stosunku do prawa, które
Urząd Rzecznika powinien bronić. Dziwi nas, że pojedyncze skargi bliżej nieokreślonych osób dają Panu upoważnienie do występowania przeciwko prawie milionowi
działkowców, a już z największą pewnością przeciwko ponad 600 tysiącom tych, którzy podpisami poświadczyli
swoje stanowisko w obronie obecnie funkcjonującej ustawy o rod.
W sprawie braku kontroli w PZD (i ogrodach) pragniemy zwrócić Panu uwagę, iż znów posłużył się Pan nieznajomością rzeczy. Przede wszystkim funkcjonuje w naszej
organizacji wewnętrzna kontrola na różnych szczeblach,
która rzetelnie rozlicza zarządy ogrodów, okręgowe zarządy i Krajową Radę z prowadzonej działalności merytorycznej i finansowej. Przeprowadzane każdego roku walne
zebrania sprawozdawcze są (i analogicznie – co cztery la-

ta zjazdy okręgowe i krajowy) są gremiami, które dokonują oceny prawidłowości działania.
Jeśli, Pana zdaniem, PZD nie podlega kontroli, to co
w takim razie robią w naszych jednostkach zespoły NIK,
inspektorzy nadzoru budowlanego itp. Przychodzą na kawę, czy też spełniają funkcje kontrolne. To kolejna sprawa, która świadczy o tym, że zupełnie nie orientuje się
Pan w sprawach, o których Pan pisze.
Być może zabrzmi to niegrzecznie, ale odnosimy wrażenie, że występując do Ministra Infrastruktury nie miał
Pan na myśli żadnego prawa, a tylko i wyłącznie chęć zaspokojenia politycznych zamówień, którym nawet nie
chcemy nadać politycznej nazwy, bo wraca to do nas od
kilkunastu lat z uporem godnym lepszej sprawy.
Dziwi nas też niezmiernie, że Rzecznik Praw Obywatelskich, którego konstytucyjnym zadaniem jest nie tylko
obrona praw, ale i wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego, podejmuje działania, które mąją na celu utracenie organizacji, która obywatelskimi zasadami się
kieruje i od której wiele można by się nauczyć w tej kwestii. Tylko że Pan, Panie Rzeczniku, nie zadaje sobie trudu, aby je poznać.
Pominiemy grzecznościowo fakt, że stwierdzeniami
o nadużyciach w ogrodach najzwyczajniej nadużywa Pan
dobrego obyczaju.
Oczekujemy od Pana, Panie Rzeczniku, wystąpień
w obronie praw dla tych ludzi którzy tego faktycznie potrzebują. Służymy listą takich potrzeb, bo nie obserwujemy Pana aktywności na tym polu. Oczekujemy też, że nie
będzie Pan pod płaszczykiem obrony praw realizował partykularnych interesów i że obiektywizm Pana Urzędu zastąpi subiektywne i nie poparte wiedzą oceny, na co
liczymy.
Podpisy uczestników zebrania
/-/ 34 podpisy

Zielona Góra, 26 lutego 2010 r.
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ROD „Pieczurki” w Białymstoku
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa

Szanowny Panie Rzeczniku,
Z związku z Pańskim pismem do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nadzoru na działalnością Polskiego
Związku Działkowców zdaje się być pretekstem do wysunięcia zarzutów pod adresem organów Związku. Powołuje się Pan na liczne skargi na działalność PZD, ale czy jest
Pan pewien, że są to działkowcy z PZD? Dotyczy głównie zastrzeżeń co do zasadności odbywanie się w drugim
terminie walnych zebrań w ROD jest to ponoć źródłem
wielu nieprawidłowości i nadużyć. Chcielibyśmy wiedzieć ile byto tych skarg, prosimy o ich podanie. Walne
zebrania w drugim terminie były i będą się odbywać nie
tylko w PZD, ale i w innych stowarzyszeniach i organizacjach porządkowych takich jak PCK, PZŁ itd. Sąd Okręgowy w Warszawie po analizie ustawy o ROD i Statutu
PZD uznał Statut zgodny z prawem i wpisał PZD do Krajowego Rejestru Sądowego. Należałoby uszanować jego
orzeczenie. Nie możemy się zgodzić z zarzutem o braku
nadzoru nad PZD, ustawa o ROD wyraźnie określa, że

nadzór nad działalnością sprawuje Ministerstwo do Spraw
Środowiska, a od 15.11.2009 r. został przesunięty do Ministerstwa Infrastruktury, więc zarzut ten jest nieprawdziwy. Widać to jak Pana urzędnicy czytali Ustawę ROD?
My działkowcy nie zgadzamy się ze stylem informowania
opinii publicznej na stronie internetowej RPO przez Pana
urzędników niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji. Jest to co najmniej nagannie. Prawdomówność i etyka obowiązuje w szczególności tak szanowaną instytucję
jak Rzecznik Praw Obywatelskich. Z tych względów
zwracamy się do Pana o zaniechanie działań wymierzonych w PZD i zamierzających do rozbicia ruchu Ogrodnictwa Działkowego, pozostawienia Związku w spokoju
i nienaruszalności ustawy o ROD, czemu daliśmy wyraz
prawie 620 tysięcy podpisów i I Kongres PZD w dniu
14.07.2009 r. Zostawcie nas działkowców i Związek w spokoju. Będziemy walczyć do upadłego nie poddamy się!
Prezes ROD „ Pieczurki”
/-/ Krystyna Piotrowiak

Białystok, 22 lutego 2010 r.

Członek PZD w ROD „Czeczotka” w Ostrołęce, Pan Grzegorz Oracz
Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
Szanowny Panie Rzeczniku!
Nawiązując do uwag, które pomieścił Pan w swoim wystąpieniu do Ministra Infrastruktury z 18.01.2010 r., a także we wcześniejszych wystąpieniach, o których wspomina
Pan w cytowanym wyżej piśmie, pragnę wyrazić własne
zdziwienie Pańską konsekwencją, by nie rzec zacietrzewieniem, w kwestionowaniu obowiązującego prawa działkowego.
Badania przeprowadzone przez Krajowy Rejestr Sądowy przed dokonanie doń wpisu Statutu PZD, a także sam
wpis nie są dla Pana Rzecznika wystarczającym i wiarygodnym w pełni świadectwem zgodności tego dokumentu z prawem, z ustawą z 8.07.2005 r. o ROD?
Kwestionowana przez Pana Rzecznika możliwość odbycia się walnego otwartego zebrania w tzw. II terminie
daje szansę na udział w zebraniu wysyłki powiadomio-

nym i zainteresowanym. Odbycie się zebrania w I terminie przy braku wymaganego progu frekwencji, byłoby pogwałceniem obowiązującego prawa, a podjęte uchwały
i inne działania byłyby z mocy prawa nieważne.
Ta właściwość jest charakterystyczna dla wielu innych
organizacji (stowarzyszeń) i środowisk znanych zapewne
Panu Rzecznikowi i jego współpracownikom.
Jako uczestnik zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczy mego koła – wyjaśniam, że w moim Ogrodzie istnieje 2-stopniowość – walne zebranie kół (140–220
działkowców), wybór przez nie delegatów oraz Konferencja delegatów – i nie zdarzyło się nigdy by na wyznaczoną godzinę rozpocząć zebrania w I terminie przybyło
ponad 50% uprawnionych. Frekwencja w I terminie, jak
sięgnę wstecz pamięcią, nigdy nie przekroczyła 30%,
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Nie wzbudziły Pańskiego zainteresowania ani reakcji,
bynajmniej ja o tym nie słyszałem, działania niektórych
organów administracji państwowej lub samorządowej dopuszczające do aktów legalizowania mieszkania w altanach nieprzygotowanych do tego, zamieniania terenów
ogrodów w quasi osiedla, bądź legalizowania samowolnego, niezgodnego z prawem budowania obiektów ponadnormatywnych, dokonywania przyłączy mediów itp.
Chciałbym oczekiwać od Pana by był Rzecznikiem
Praw Obywatelskich, także Ogrodowych. Rola adwokata
ludzi łamiących prawo działkowe zwyczajnie Panu nie
przystoi.

a generalnie mieści się w przedziale 10–20% mimo tego,
że imienne zaproszenia otrzymywali wszyscy uprawnieni.
Istniejący, prawnie akceptowany model nie odbiera nikomu chcącemu możliwości uczestniczenia w walnych zebraniach. Żadna instytucji państwowa nie doprowadzi
działkowców na ich zebrania w kajdankach lub pod eskortą, tak jak nie zmusi do 100% obecności w wyborach powszechnych.
Na przestrzeni kilku minionych lat postrzegam wiele
przypadków Pańskiej bierności w sytuacjach, w których w
sposób jaskrawy naruszane były interesy Polskiego
Związku Działkowców, ogrodów działkowych i wreszcie
działkowców.

Z szacunkiem
/-/ Grzegorz Oracz
Ostrołęka, 22 lutego 2010 r.

Pan Olgierd Kownacki z Kołobrzegu
Pan
Dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku,
Jestem osobą w podeszłym wieku, uprawiającym działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym w Kołobrzegu od
40 lat. Przez 25 lat pełniłem funkcje prezesa ogrodu i z tego tytułu dobrze są mi znane przepisy obowiązujące
w Polskim Związku Działkowców.
Zostałem bardzo zaskoczony treścią Pana wystąpienia
do Ministra Infrastruktury w sprawie nadzoru nad działalnością naszego Związku. Kwestionowane przez Pana prawa do odbywania walnych zebrań w drugim terminie
świadczy o nie znajomości Pana zasad funkcjonowania
rodzinnych ogrodów działkowych. Prawo do odbywania
zebrań w drugim terminie i podejmowaniu prawomocnych uchwał gwarantuje statut PZD, który został zbadany
i zaakceptowany przez Sąd w ramach postępowania o rejestracji Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Bez
zapisu dotyczącego drugiego terminu w wielu ogrodach
byłoby niemożliwe podjęcia uchwał z uwagi na niewystarczającą frekwencję.
W moim ogrodzie liczącym 900 członków nawet przy
obecności 449 członków (poniżej 50%) na zebraniu nie
można by było podjąć prawomocnych uchwał.

Zapis pozwalający na podjęcie prawomocnych uchwał
w drugim terminie Panie Rzeczniku obowiązuje w prawie
we wszystkich organizacjach pozarządowych i w spółdzielczości. Dlaczego Pan widzi w tym zło tylko w naszym Związku, a w innych organizacjach nie. Czy dla
Pana do kwestionowania tego zapisu wystarczyły skargi
kilku działkowców stwierdzających, że to postanowienie
statutu jest „ źródłem wielu nieprawidłowości i nadużyć”.
Panie Rzeczniku zapytuje, czy te skargi zostały zbadane na miejscu w ogrodach i czy potwierdziły się zarzuty o
nieprawidłowościach i nadużyciach. O tym Pan nie pisze,
co należy domniemywać, że potwierdzenia zarzutów Pana nie posiada. Nie zwrócił się również Pan do naszych
władz związkowych o sprawdzenie czy zarzuty polegają
na prawdzie.
Posługując się niebadanymi skargami Pan oczernił naszą milionową organizację działkowców.
Niech Pan się zastanowi Panie Rzeczniku czy tak może
postępować osoba powołana do obrony wolności i praw
konstytucyjnych.
/-/ Olgierd Kownacki

Kołobrzeg, 11 lutego 2010 r.
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Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu
Pan
dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu przesyła w załączeniu STANOWISKO przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 20 lutego 2010 r.
w sprawie kolejnych zagrożeń ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych celem udzielenia pomocy Polskiemu
Związkowi Działkowców w utrzymaniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jedynego gwaranta istnienia

i rozwoju ogrodów, służących dużej części społeczeństwa
miejskiego o najniższych dochodach. Okręgowy Zarząd
PZD we Wrocławiu oczekuje wsparcia dla Polskiego
Związku Działkowców, społecznej organizacji, która po
przeobrażeniach od ponad 100 lat skutecznie i dobrze zarządza ogrodami ku zadowoleniu rzesz rodzin działkowców, a nie dyskredytowania Związku i jego dokonań.

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu
z dnia 20 lutego 2010 r
w sprawie kolejnych zagrożeni ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu wyraża poważne zaniepokojenie prowadzonymi w Ministerstwie Infrastruktury pracami analitycznymi,
których celem jest nowelizacja ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Rozpoczęcie prac nad ustawą, zbieranie informacji na temat funkcjonowania rodzinnych
ogrodów działkowych nastąpiło bez wiedzy Polskiego
Związku Działkowców, a więc bez wiedzy prawnego podmiotu zarządzającego ogrodami działkowymi i bardzo dobrze realizującego zadania wynikające z ustawy o ROD.
Potwierdzenie w/w faktu przez Ministra Infrastruktury,
a w dodatku zapowiedź o przekazaniu ewentualnego projektu zmiany, czy nowej ustawy o ogrodach do konsultacji, między innymi PZD stwarza wrażenie zrównania
Związku z innymi, bliżej nieokreślonymi organizacjami,
a tym samym marginalizowania pozycji Polskiego Związku Działkowców, lekceważenia Jego dokonań na rzecz rozwoju i obrony ogrodów, oraz obrony praw członków PZD.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu zauważa, że podjęcie prac przez Ministerstwo
Infrastruktury nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych zbiegło się w czasie rozpoczęcia przez NIK kontroli funkcjonowania ogrodów, prowadzonej głównie w
stosunku do gmin i wypełniania przez nie obowiązków
wynikających z ustawy o ROD. Jednocześnie należy
stwierdzić, że w praktyce przedmiotem kontroli są wypełnianie zadań przez Związek, sprawy wewnętrzne organizacji, funkcjonowanie organów PZD.
Również wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, skierowany do Ministra Infrastruktury, w którym podkreśla
brak nadzoru nad działaniami Związku i kwestionowanie

tzw. II terminu walnego zebrania wpisuje się w szeroko
podjęte działania mające uzasadnić konieczność zmian w
ustawie o ROD. Podkreślić należy, że w tym zakresie
wniosek Rzecznika jest całkowicie nieuzasadniony, błędny i niemający nic wspólnego z zasadami demokracji.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu stwierdza, że nie ma żadnych podstaw do
zmian ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i przeciwstawia się rozpoczętym w tych sprawach pracom, oraz
prowadzonej negatywnej kampanii medialnej.
Okręgowy Zarząd podkreśla, że w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wypowiedziały
się zarówno Zjazdy Okręgowe jak i Zjazd Krajowy
Związku, a w dniu 14 lipca 2009 r. I Kongres PZD.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu uważa, że należy uszanować wolę Związku
wyrażoną na najwyższych gremiach naszej Organizacji,
a także na walnych zebraniach w ogrodach, a przede
wszystkim należy uszanować wolę samych działkowców,
którzy swoimi podpisami – 620 tysięcy w Kraju i 45 tys.
w okręgu wrocławskim – zdecydowanie i jednoznacznie
opowiedzieli się za utrzymaniem ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych,
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we
Wrocławiu oczekuje zaprzestania prac i manipulowania
nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.
Okręgowy Zarząd zwraca się do zarządów ogrodów
i działkowców o zachowanie czujności i wsparcie działań
na rzecz obrony ustawy o ROD, na rzecz zapisanych
w niej praw do obrony ogrodów i praw działkowców.

Wrocław, 23 lutego 2010 r.
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Kolegium Prezesów ROD w Lubsku
STANOWISKO
Kolegium Prezesów ROD w Lubsku
z dnia 23 lutego 2010 roku
w sprawie dalszej obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Polsce
sad funkcjonowania pozarządowej, samodzielniej i samorządnej organizacji – Polskiego Związku Działkowców,
a zabezpiecza nam to Ustawa o ROD.
Związek zrzesza około miliona działkowców, członków,
wśród nich są sympatycy i zwolennicy wszystkich opcji
politycznych działających w kraju. My nie pytamy się o
jego poglądy polityczne. Nas łączy miłość do przyrody,
idea ruchu ogrodnictwa działkowego, przywiązanie do tradycji, do pracy na działkach.
Wspólnym działaniem, zjednoczeni wokół naszego
Związku, jesteśmy przekonani o potrzebie jego działania.
Przeciwstawiamy się zdecydowanie wszelkim próbom
rozbicia naszego związku, wszelkim próbom ograniczenia jego praw zagwarantowanych Ustawą o ROD i Konstytucją RP. Polski Związek Działkowców zapewnia nam
istnienie i rozwój rodzinnych ogrodów działkowych.
I na tym chcemy pozostać.

My prezesi uważamy, że Polski Związek Działkowców
jest jedną z najważniejszych organizacji społecznych w
Polsce, zrzeszające różne grupy społeczne. Wszystkich łączą zamiłowanie do uprawy działki oraz integracje wewnątrz ogrodu, która opiera się na pracy społecznej jego
członków.
Uczestnicy dzisiejszej narady uważają, ze ogrody działkowe od zawsze były przystanią dla osób najbardziej poszkodowanych społecznie i ekonomicznie. Idea ogrodnictwa działkowego zakłada pomoc i integrację wszystkich grup społecznych, które ze względu na wiek, zdrowie, sytuację rodziną, potrzebują swojej przystani, gdzie
odzyskuje się spokój i równowagę z codziennymi troskami i zmartwieniami.
My działkowcy skutecznie bronimy istnienia ogrodów
działkowych, praw działkowców i demokratycznych za-

/-/ 6 podpisów

Zarząd ROD im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Szanowny Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Warszawa
W wystąpieniu do Ministra Infrastruktury z dnia
18.01.2010 porusza Pan problem zebrań w PZD w drugim terminie. Ten sam problem porusza Mirosław Wróblewski dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Było to w artykule „Działkowcy skarżą się na
wszechwładzę związku” w „Rzeczpospolitej” z dnia
27.01.2010 r. Obaj Panowie twierdzicie, że jest to zapis
praw prowadzący do nieprawidłowości i nadużyć, różnice występują jedynie w ilości skarżących się działkowców. Pan Rzecznik Praw Obywatelskich mówi o licznych
skargach, Mirosław Wróbel o kilkunastu. Biorąc pod uwagę milion działek są to imponujące liczby. No ale gdyby
skarżący się miał rację to i interwencja byłaby potrzebna.
Jednak w tym przypadku wygląda to na akcję, którą zamówiły grupy polityków, którym istnienie PZD stoi kością
w gardle. Polski Związek Działkowców jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, którego sędziowie
przecież sprawdzali statut i regulamin PZD. Czyżby

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucał niekompetencje
tym sędziom? A gdyby zapytać skarżącego się o przyczynę nieobecności na zebraniu. Pan Wróblewski podaje
przykład zebrania którym z 350 działkowców obecnych
było 40 i oni podjęli decyzje. Pomór, zaraza czy lenistwo
było przyczyną nieobecności. A bez większości nie można podjąć istotnych ogrodu decyzji. Paraliż w zarządzaniu ogrodami gotowy. Komuś z lenistwa nie chce się
przyjść na zebranie, gdzie zapadły decyzje, które się mu
nie podobają więc będzie pisał do Rzecznika Praw Obywatelskich, do gazet, prokuratury gdzie się tylko da. Czy
to nie jest typowy obraz pieniacza. Przecież gdyby był na
zebraniu i przedstawił swoje argumenty decyzje mogłyby
być inne.
Sprawa zamówienia politycznego na nagonkę na PZD
jest oczywista. Przecież w PCK czy Spółdzielniach Mieszkaniowych, a nawet, w niektórych komisjach tych Spółdzielni również figuruje i funkcjonuje zapis o drugim
terminie zebrania. Zresztą instytucji takich jest więcej.
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Natomiast z PZD robi się prawie, że organizację przestępcza. I czy to nie jest na zamówienie polityczne.

Dlaczego instytucje te mogą spokojnie działać i zapis
o zebraniach w drugim terminie nikomu nie przeszkadza.

Z wyrazami szacunku
W imieniu zarządu ROD
im. S. Żeromskiego
Prezes Zarządu
/-/ mgr inż. Wiesław Kamiński

Kielce, 24 lutego 2010 r.

Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku
Pan dr Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Szanowny Panie!
Po przeczytaniu Pana pisma nr RPO-600891-I/9/AK
z dnia 18.01.2010 r. do Ministra Infrastruktury zastanawiamy się czy ma Pan prawo do oskarżania działkowców
o nadużycia, brak demokracji w Polskim Związku Działkowców, brak nadzoru nad Związkiem, opierając się na
kilkunastu niesprawdzonych i nie zweryfikowanych skargach działkowców.
Skargi w każdej organizacji społecznej były, są i będą.
Należy tylko oddzielić plewy od ziarna, zarzuty poważne
rzutujące na całą organizację i te, które nic nie wnoszą za
wyjątkiem osobistych nieistotnych pretensji. Pan tego nie
zrobił, a publikując swoje pismo w Internecie wyrządził
krzywdę milionowej organizacji oraz naraził na szwank
dobre imię Polskiego Związku Działkowców i bezinteresowną ponad stutysięczną rzeszę działkowców pracujących społecznie na rzecz swoich członków.
Czy do tego jest ustanowiony i umocowany w prawie
polskim Rzecznik Praw Obywatelskich? Do wyrządzania
krzywdy innym?
Ale nie tylko skrzywdził Pan działkowców. Pan również
okłamał społeczeństwo poprzez publikowanie niesprawdzonych, nieprawdziwych i niezweryfikowanych oskarżeń. Odnosi się to w szczególności do drugiego terminu
walnych zebrań, co według Pana zagraża demokracji
w Polskim Związku Działkowców.

I tu też nie popisał się Pan dociekliwością – jak jest w innych organizacjach społecznych. Z naszych informacji
wynika natomiast, że w wielu organizacjach funkcjonuje
ten drugi termin. I to w tak znanej, zasłużonej i cenionej
w Polsce i na świecie organizacji, jaką jest Polski Czerwony Krzyż.
Z powyższego niezbicie wynika nierówne, gorsze traktowanie wobec prawa Polskiego Związku Działkowców
niż innych podmiotów w naszym kraju.
Wydaje się nam, że Pana działalność i działalność Urzędu, który Pan reprezentuje nie powinna polegać na koniunkturalnym pojmowaniu prawa i uleganiu wpływom
różnych opcji politycznych. A niestety tak się dzieje.
W związku z tym, 22 uczestników konferencji Komisji
Polityki Oświatowej i Zagospodarowania Ogrodów
z udziałem instruktorów krajowych okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej protestuje przeciwko traktowaniu Polskiego Związku Działkowców jako przeciwnika
obecnego systemu politycznego i porządku prawnego,
gdyż jesteśmy, tak jak i Pan, dobrymi obywatelami tego
kraju i zwolennikami stosowania prawa na każdym kroku.
Liczymy również na to, że i Pan zacznie traktować nas
jako organizację zajmującą się emerytami, rencistami
i bezrobotnymi, o których wszyscy zapomnieli i dającą im
wiele radości z uprawy trzystumetrowych poletek.
Przewodniczący Komisji PO i ZO
/-/ Jan Grabowski

Białystok, 24 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Star” w Starachowicach
Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski
do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka
dotyczącym między innymi odbywania zebrań w drugim

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Star” w Starachowicach zapoznał się z Pana pismem skierowanym
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podjęli za nich decyzje a oni się do nich muszą stosować.
Nie jest winą Zarządów, Statutu czy Regulaminu, że nie
wszyscy chcą brać udział w życiu działkowym. Niestety
są tacy działkowcy, którzy mimo wieloletniego stażu
działkowego nie skalali się chociażby jedną obecnością
na zebraniu, ale decyzje podjęte przez innych, którym się
chce – kontestują.
Nauczeni wieloletnim doświadczeniem działalności
ogrodów działkowych prosimy o sprawdzenie, czy
w przypadku skarg wpływających do Biura Rzecznika nie
występują przypadki wyżej wymienione. Wskazywać na
to może wypowiedź Pana Mirosława Wróblewskiego z
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dla Rzeczpospolitej. Przywołał on przykład jednego z ogród warszawskich,
gdzie na zebranie przyszło 40-tu na 350-ciu działkowców
i mimo to uchwały podjęte w drugim terminie (pół godziny później) były ważne.
Pytanie tylko czy tych 310-ciu działkowców na zebranie
nie przyszło bo nie mogli, czy też dlatego że im się nie
chciało? Drugie pytanie jakie się nasuwa brzmi, czy gdyby drugi termin dobywał się w innym dniu, na zebranie
przyszło by więcej osób? Takiej gwarancji nikt nie może
dać, nawet Biuro RPO. Niestety aktywność społeczna
działkowców jest taka sama jak innych Polaków, o czym
świadczy nikły ich udział np. w wyborach, a przecież odbywają się one w różnych terminach i są ważne niezależnie od liczby głosujących. Natomiast niezadowoleni
z wyników znajdą się zawsze.

terminie pół godziny po pierwszym. Taki zapis w prawie
działkowym (Statut i Regulamin) obowiązuje od samego
początku istnienia Polskiego Związku Działkowców i został zatwierdzony przez niezawisły sąd.
Na zebraniach sprawozdawczych działkowcy podejmują bardzo ważne dla działalności ogrodu uchwały dotyczące opłat na dany rok np. na wodę, energię elektryczną
czy inwestycje. Wyznaczenie drugiego terminu zebrania
w inny dzień niż pierwszego, nie GWARANTUJE wcale
większej liczby obecnych na nim działkowców a może
spowodować ich zmniejszenie (zlekceważenie drugiego
terminu przez obecnych na pierwszym). Zebrania te odbywają się wczesną wiosną, bo do końca kwietnia i bardzo
często z braku odpowiednich pomieszczeń pod tzw.
chmurką. W związku z tym wyznaczenie dwóch terminów zebrania w jeden dzień jest wygodne dla działkowców – oszczędza im dwukrotnego przychodzenia.
Naszym zdaniem problem nie leży w terminach, tylko
w nieumiejętności korzystania ze swoich praw i lekceważenia swoich obowiązków. Jeśli działkowiec jest powiadamiany na piśmie o terminach zebrania, jego porządku oraz
o tym, że w drugim terminie uchwały są ważne niezależnie od liczby obecnych, to powinien w nim uczestniczyć,
w przeciwnym przypadku pozbawia się prawa do skarg.
Niestety z własnego doświadczenia znamy przypadki
działkowców, którzy przebywają na swojej działce w czasie trwania zebrania, ale nie chcą brać w nim udziału, natomiast później mają pretensje do całego świata – bo inni

Za Zarząd ROD „ Start”

Prezes Zarządu
/-/ Wiesław Korycki

Starachowice, 8 lutego 2010 r.

Sekretarz Zarządu
/-/ Bałtrusiewicz Danuta

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Krakowie
Szanowny Pan
Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich
Zebrani w dniu 5 marca 2010 r. członkowie Okręgowego Zarządu Małopolskiego z przykrością stwierdzamy, że
człowiek tak zasłużony w zakresie Praw Obywatelskich
założył sobie działania, które naszym zdaniem chluby nie
przynoszą. Niezrozumiałym jest szukanie pretekstu jak tu
dołożyć milionowej organizacji, która sama w demokratyczny sposób bez rzekomego nadzoru zewnętrznego
funkcjonuje od lat. Organizacja ta nikomu nie przeszkadza, służy ludziom częstokroć zmęczonym dobrodziejstwami łaskawie panujących. Z całym szacunkiem,
w imieniu własnym i naszych kolegów uprzejmie Pana

prosimy, niech nas Pana nie uszczęśliwia. Wprowadza Pan
klimat niepokoju i dezorientacji. Poczytujemy PANA zachowania jako chęć medialnego zaistnienia, jeśli tak, to
jesteśmy gotowi Pana wesprzeć, ale nie kosztem naszej
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W swych pismach i wypowiedziach raczył Pan poinformować, ile to już razy Pan występował do Pani Prezydent
Warszawy, czy też do Pana Ministra Infrastruktury. Ubolewać jedynie należy że swą przedsiębiorczością nie objął
Pan członków spółdzielń mieszkaniowych. Pokrewna metodami spółdzielczość mieszkaniowa, która już w okresie
72

To dobry temat, to temat który w 2/3 ilości działkowców (oszczędzimy tych słów) mocno denerwuje, oni żyją
ze starego portfela, dla nich działka to dopust niebios, ich
nie stać na wyjazdy w inne rejony Polski, nie mówiąc
o wojażach do ciepłych rejonów, a swymi nie do końca
przemyślanymi postępowaniami w negacji naszej ustawy
czyni im Pan wiele złego.

przedwojennym organizowała zebrania w dwu terminach,
to zapewne ich też można byłoby uszczęśliwić negacją zebrań w drugim terminie – co Pan na to? Wskazuje Pan na
nieprawidłowości, które występują w naszej organizacji,
życzylibyśmy sobie, aby tylko takie istniały w centralnej
administracji, a może podniósłby Pan element kominów
płacowych.

Z wyrazami szacunku
/-/ 37 podpisów

Kraków, 5 marca 2010 r.

Reakcja na artykuł w „Rzeczpospolitej”
ROD „Sady Antoniukowskie” w Białymstoku
Pan Paweł Lisicki
Redaktor Naczelny
„Rzeczypospolitej”
W dniu 27.01.2010 r. ukazał się w „Rzeczypospolitej”
artykuł Renaty Krupa-Dąbrowskiej zatytułowany „Działkowcy skarżą się na w wszechwładzę Związku”, który to
tytuł sugeruje, że Polski Związek Działkowców jest organizacją niemal przestępczą. Otóż w naszej milionowej organizacji zdarzyło się kilkanaście skarg złożonych do
Rzecznika Praw Obywatelskich. To rzeczywiście ogromna ilość jak na milion członków. Należy dodać, że tych
skarg nikt nie analizował. Nie podano, o jakim ciężarze
gatunkowym są te skargi, czego dotyczą.
Podobno dotyczą one drugiego terminu walnych zebrań.
Autorka nie kiwnęła nawet palcem, żeby sprawdzić, jak
to jest w innych organizacjach społecznych. Bo i po co?
Miała napisać artykuł negatywny o Polskim Związku
Działkowców, a nie to, że w innych organizacjach drugi
termin funkcjonuje m.in. tak zasłużonych jak Polski Czerwony Krzyż. Ale gdyby autorka miała wystarczającą wiedzę o PZD, nawet bardzo ograniczoną, to wiedziałaby, że
drugi termin działa bardzo dobrze w organizacjach społecznych. Bez tego sposobu umożliwiającego odbywanie
Walnych Zebrań w drugim terminie nastąpiłby w wielu
ogrodach paraliż organizacyjny i finansowy, gdyż nie byłoby uchwalonego preliminarza finansowego obejmującego przychody i rozchody. Każdy działkowiec to rozumie, a autorka – redaktor ogólnopolskiej gazety opiniotwórczej – nie. Dziwne, że zatrudnia Pan w tak poważnej
gazecie takich pracowników.
W artykule tym poruszone są również inne sprawy mające świadczyć o „wszechwładzy Związku” jak np. brak
nadzoru nad PZD, pozbawianie członkostwa PZD i prawa
użytkowania działki i obowiązkowej przynależności do
PZD. Tematy te autorka uzyskała z pisma Rzecznika Praw

Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i od Dyrektora
Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który również
w stopniu świadczącym o braku znajomości ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r., Statutu PZD
i Regulaminu ROD zinterpretował w/wym. dokumenty.
A tylko aby opisać rzeczywistość w sposób obiektywny,
wystarczyłoby zapoznać się z tymi aktami i zweryfikować
uzyskane informacje w Polskim Związku Działkowców.
Nie będziemy ustosunkowywać się do przedstawionych
w artykule zarzutów, gdyż zdajemy sobie sprawę, że wyjaśnienie nic dla Pana nie znaczy i nie zamieści Pan
w „Rzeczpospolitej” żadnego wyjaśnienia.
Możemy mimo to zdecydowanie stwierdzić, że zarzuty
i oskarżenia zawarte w artykule są nieprawdziwe i nie mają żadnego pokrycia w dowodach. Artykuł jest bezprzykładnym, krzywdzącym atakiem na PZD i działkowców
i nie świadczy o nieprawidłowościach i nadużyciach lecz
o zaangażowaniu się Rzecznika Praw Obywatelskich nie
w obronę działkowców, a w uchylenie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dziwnym jest też, że „Rzeczpospolita” uczestniczy również w tej nagonce na nasz Związek.
Jesteśmy działkowcami od kilkunastu i kilkudziesięciu
lat i nie znamy żadnych przykładów na „wszechwładzę”
Związku. PZD cały czas rozwija demokratyczne zasady
organizacyjne prowadzenia ogrodów i nam to odpowiada, więc prosimy o pozostawienie Związku, ustawy i nas,
działkowców w spokoju. A jeżeli chce Pan pomagać działkowcom, to prosimy o zaangażowanie się w zdobywanie
środków finansowych na rozwój ogrodów działkowych.
Działkowcy ROD „Sady Antoniukowskie”
w Białymstoku

Białystok, 9 lutego 2010 r.
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Okręgowy Zarząd Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie
Pan
Paweł Lisicki
Redaktor Naczelny
Rzecznika Praw Obywatelskich, że wpływa tak wiele
skarg od działkowców dotyczących drugiego terminu zebrań. Przecież w każdym ROD powiadamiani są wszyscy
działkowcy w formie pisemnej lub składają podpis na liście informującej o terminie i miejscu zebrania. Są to już
ich osobiste decyzje czy uczestniczą czy nie. Gdyby nie
było drugiego terminu to wiele zebrań trzeba by było powtarzać lub nie odbyłyby się wcale, wprowadziło by to
chaos i dezorganizację w działalności ogrodu.
Zapewniamy, że w naszym Warmińsko-Mazurskim
Okręgu od kilku lat nie było żadnej skargi ani uwagi dotyczącej tej sprawy.
Jak można zarzucać Związkowi bark nadzoru nad jego
działalnością. Przecież ustawa o jego powołaniu została
zatwierdzona przez organ ustawodawczy. Statut został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym a bezpośredni nadzór sprawuje Ministerstwo Infrastruktury.
Wszystkie te niejasne lub interesujące sprawy dotyczące działkowców, ogrodów i Związku mogła Pani wyjaśnić
i zapytać kompetentną osobę ze Związku, który nigdy nie
uchyla się od odpowiedzialności. Jednak artykuł ma inny
cel polegający na skłóceniu naszego środowiska, jest sterowany przez wrogie siły, które już od kilku lat dążą do
uchylenia ustawy o ROD i likwidacji Związku.
Cel jest czytelny i jasny. Nie chodzi tu o dobro działkowców, lecz o likwidacje ogrodów, pozyskanie cennych
gruntów w miastach i sprzedaż ich na cele komercyjne.

Po zapoznaniu się z artykułem Pani Renaty Krupy-Dąbrowskiej pt. „Działkowcy skarżą się na wszechwładze
Związku”, który ukazał się „Rzeczpospolitej” w dniu
22.01.2010 r. jesteśmy zaniepokojeni a wręcz oburzeni.
jak można w tak kłamliwy, tendencyjny sposób wyrażać
nieprawdziwe opinie o naszym Związku, który rzekomo
wyrządza krzywdę działkowcom.
Przecież PZD jest samodzielną i samorządną organizacją z wieloletnia tradycją, a władze w Związku sprawują
ludzie wybierani wśród działkowców i to we wszystkich
jego strukturach, poczynając od szczebla ogrodu poprzez
Okręgowe Zarządy a na Krajowej Radzie kończąc.
Z treści artykułu wynika, że nie każdemu podoba się samodzielność i niezależność działkowców, którą przedstawia się w fałszywy sposób. Artykuł jest tendencyjny,
celowo sterowany i ma na celu wywołać niepokój i zamieszanie wśród działkowców i nastawienie niektórych przeciwko własnemu Związkowi. Na przestrzeni ostatniego
okresu zamachów i prób rozbicia było wiele, wywoływanych i inspirowanych przez naszych przeciwników. Zapewniamy Panią Redaktor, że to jej się nie uda, ponieważ
Związek jest zintegrowaną organizacją a przykładów na to
na przestrzeni kilku ostatnich lat jest wiele. Fakty na to są
niepodważalne, bo przecież w sprawie obrony ustawy
o ROD złożyło swoje podpisy ok. 620 tys. działkowców.
Jak Pani może powoływać się na wypowiedź wysokiego rangą urzędnika (dr Mirosław Wróblewski) z Biura

Prezes OZ
/-/ Zbigniew Kołodziejczak

Olsztyn, 10 lutego 2010 r.

Okręgowy Zarząd Świętokrzyski PZD w Kielcach
Redaktor Naczelny
,,Rzeczpospolitej”
Pan Paweł Lisicki
Warszawa
Okręgowy Zarząd Świętokrzyski Polskiego Związku
Działkowców w Kielcach po zapoznaniu się z treścią artykułu jaki ukazał się w Gazecie „Rzeczpospolita” w dniu
27.01.2010 roku zatytułowanym „Działkowcy skarżą się
na wszechwładzę Związku” postanowił wyrazić swoje stanowisko, które naszym zdaniem wpisuje się w pełni w postawę i odczucia innych struktur Związku ale przede
wszystkim indywidualnych użytkowników działek.

Już sam tytuł przedmiotowego artykułu jest dalece nieprawidłowy. W tym jednym zdaniu wzbudza się w czytelniku dyktatorski obraz Polskiego Związku Działkowców, z którym nie zgadzają się jego członkowie. Zapoznanie się jednak z treścią całego materiału, budzi
w odbiorcy bardzo poważne wątpliwości i stawia pytanie,
gdzież owa wszechwładza Związku się podziała, skoro
sam autor nie przedstawia żadnych racjonalnych powo74

nych zapisów o pierwszym terminie i wymaganym wówczas quorum, w zdecydowanej większości skutecznie
uniemożliwiłoby normalne życie w ROD.
Każdy kto chce w sposób rzetelny i wiarygodny przedstawić i skomentować dane zagadnienie powinien z owym
zagadnieniem się zapoznać.
Mając świadomość, że codzienna prasa kierowana jest
do tysięcy czytelników bezspornym jest, że prezentowane
artykuły winny być poparte wcześniejszą analizą i zgłębieniem danego problemu, tak aby każdy z czytających
miał rzeczywisty prawdziwy obraz danego zagadnienia.
Pani redaktor Renata Krupa-Dąbrowska poprzez swój
artykuł z nieznanych nam przyczyn wpisuje się w dalece
niezrozumiałą inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich
skierowaną przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców indywidualnym użytkownikom działek w ROD.
Pozostajemy w nadziei, że nasze stanowisko zostanie
przez Pana Redaktor właściwie odebrane. Jest ono wyrazem troski o prawdziwy i rzetelnie przedstaw obraz całego ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju
i blisko milionowej grupy indywidualnych działkowców.

dów na jej istnienie. Wielkim problemem staje się
w oczach Pani redaktor Renaty Krupa-Dąbrowskiej skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich przesłana przez kilkunastu działkowców. Biorąc pod uwagę, że liczbę tę
należy zestawić z blisko milionem użytkowników działek, wówczas nie trudno zauważyć o jak znikomym procencie ogółu działkowców mowa.
Sugerowanie natomiast w treści artykułu przez Pana Mirosława Wróblewskiego – dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika
Praw Obywatelskich, iż odmowa działkowca w kwestii
pełnienia dyżurów w ogrodzie miałaby skutkować pozbawieniem go członkostwa i prawa użytkowania działki jest
zarzutem, który w ogóle nie niesie ze sobą racjonalnego
uzasadnienia w obowiązujących przepisach związkowych.
Statut PZD w sposób jasny i wyczerpujący normuje
problematykę walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych. Przyjęte unormowania potwierdzone są
wieloletnią praktyką.
Obowiązujące przesłanki odbywania zebrań w drugim
terminie zapewniają funkcjonowanie ogrodów. Eliminacja tej możliwości i pozostawienie jedynie rygorystycz-

Prezes OZŚ PZD
/-/ Zygmunt Wójcik
Kielce, 16 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Relaks” w Ostrowcu Świętokrzyskim
Redakcja Gazety
„ Rzeczpospolita”
Nawiązując do artykułu, który ukazał się w „Rzeczpospolitej” w dniu 27.01.2010 pt. „Działkowcy skarżą się na
wszechwładzę związku” my jako działkowcy z kilkudziesięcioletnim stażem nie podzielamy zawartych tam tez.
Polski Związek Działkowców działa już kilkadziesiąt
lat i wypracował sobie zasady funkcjonowania. Zasady te
zawarte są w Ustawie o ROD z dnia 8 lipca 2005 roku,
w Statucie Polskiego Związku Działkowców uchwalonym
na VII zjeździe PZD uchwałą nr 1 z dnia 6.04.2006 r., który został zatwierdzony i zarejestrowany przez właściwe
władze państwowe, a także w regulaminie ROD.
Odnośnie prawidłowości odbywania się walnych zebrań
w ROD regulacje zawarte są w § 78, 79 i 80 Statutu ROD,
działkowcy są powiadamiani na piśmie za pokwitowaniem o miejscu i terminie walnego zebrania. Na powiadomieniu jest podana godzina i pierwszy termin walnego
zebrania, a gdy nie ma odpowiedniej ilości członków

ROD (50% + 1) to wówczas podany jest drugi termin zebrania. § 79 Statutu wyraźnie, mówi, że uchwały podjęte
w drugim terminie są ważne i obowiązują wszystkich
użytkowników działek w ROD. Uchwały są podejmowane zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu,
a także wymogami należytego funkcjonowania danego
ogrodu. Jesteśmy działowcami do kilkudziesięciu lat i na
takich zasadach odbywały się walne zebrania. Nikt i nigdy nie kwestionował uchwał wprowadzonych na walnych zebraniach. Podejmowane uchwały maja na celu
prawidłowe funkcjonowanie ogrodu jako całości, umożliwienie pracy i wypoczynku. My działkowcy mamy pewne prawa ale także ciążą na nas obowiązki. Nie można
dopuścić do dezorganizacji i chaosu w ogrodzie co może
prowadzić do jego upadku.
Dlatego nie można likwidować tego co przez dziesięciolecia zdawało egzamin i funkcjonowało.
Zarząd ROD „ Relaks”
/-/ 6 podpisów

Ostrowiec Św., 8 lutego 2010 r.
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Pan Olgierd Kownacki z Kołobrzegu
Pan Paweł Lisicki
Redaktor Naczelny
„Rzeczpospolitej”
dej chwili można pozbawić działkowca prawa użytkowania działek. Swoją sugestię opiera na skargach działkowców, których jak określiła „jest kilku rocznie”. Autorka
nie obliczyła wskaźnika osób skarżących się w stosunku
do prawie miliona członków naszego Związku.
Autorka nie napisała też czy te skargi były badane i czy
zarzuty podane w skargach faktycznie się potwierdziły.
Zarzuty kierowane pod adresem PZD tak ze strony Pana
Wróblewskiego jak i autora artykułu są absurdalne i nie mogą z nim się zgodzić. Jestem pewny, że 620 tys. działkowców, którzy złożyli podpisy w obronie ustawy o ROD
oświadczyliby, gdyby ich pytano, że w naszym Związku w
pełni realizowana jest zasada praworządności i samodzielności w ramach obowiązujących uregulowań prawnych.
Panie Redaktorze! Uważam, że w przyszłości nie powinien Pan dopuścić do druku w „Rzeczpospolitej” nie
prawdziwych i wątpliwych zarzutów pod adresem PZD.
Dobrze byłoby, aby Pani redaktor pisząc o naszym Związku dotarła do działkowców i upewniła się czy posiadane
materiały z innych źródeł są prawdziwe.

Jako działkowiec użytkujący działkę ponad 40 lat zawsze działałem zgodnie z zapisami Ustawy o ROD, statutu PZD i regulaminu ROD. Uważałem i nadal uważam,
że obowiązkiem każdego działkowca jest przestrzeganie
tych przepisów, gdyż są one dobre, zapewniają ochronę
działkowców przed likwidacją ogrodów, a w przypadku
likwidacji gwarantują odszkodowanie dla użytkownika
działki za utracony majątek.
W związku z tym nie mogę pogodzić się z treścią artykułu Pani Renaty Krupy-Dąbrowskiej zatytułowanym:
„Działkowcy skarżą się na wszechwładzę Związku”, który ukazał się 27 stycznia br.
Artykuł ten został oparty o wystąpienie Rzecznika Praw
Obywatelskich do Ministra Infrastruktury z prośbą o nowelizację ustawy o ROD z 8 lipca 2005 r. i o informację
Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Pana Mirosława Wróblewskiego sugerującą, że
PZD jest organizacją niepodlegającą żadnemu nadzorowi.
Sam tytuł artykułu sugeruje, że PZD nadużywa swojej
władzy, że jest wrogiem dla swoich członków i że w każ-

/-/ Olgierd Kownacki
Kołobrzeg, 12 lutego 2010 r.

IV. WYSTÑPIENIA DO MINISTRA
INFRASTRUKTURY
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury
W dniu 5 marca b.r. odbyło się spotkanie Prezesa Związku i przedstawicieli władz terenowych PZD z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierdem

Dziekońskim, który odpowiada w resorcie za sprawy dotyczące ogrodów działkowych, oraz jego współpracownikami.

Ze strony Polskiego Związku Działkowców w spotkaniu uczestniczyli:
1. Eugeniusz Kondracki
– Prezes PZD
2. Bogusław Dąbrowski
– Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w Gdańsku
3. Maria Fojt
– Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej
4. Grażyna Franke
– Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
w Warszawie

5. Monika Kiljańczyk
– Inspektor ds. prawnych w Biurze Krajowej Rady PZD
6. Halina Kmieciak
– Wiceprezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego
7. Mariola Kobylińska
– Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami w Biurze
Krajowej Rady PZD
8. Zbigniew Kołodziejczak
– Prezes Okręgowego Zarządu
Warmińsko-Mazurskiego
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16. Bartłomiej Piech
– Radca Prawny Krajowej Rady PZD
17. Wiesław Sawicki
– Prezes Okręgowego Zarządu Podlaskiego
18. Czesław Smoczyński
– Prezes Okręgowego Zarządu w Gdańsku
19. Zdzisław Śliwa
– Prezes Okręgowego Zarządu w Poznaniu
20. Jerzy Teluk
– Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej
w Zielonej Górze
21. Tomasz Terlecki
– Główny specjalista ds. prawnych w Biurze Krajowej
Rady PZD

9. Antoni Kostrzewa
– Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
10. Wincenty Kulik
– Prezes Okręgowego Zarządu Sudeckiego
11. Tadeusz Jarzębak
– Prezes Okręgowego Zarządu w Szczecinie
12. Andrzej Łukasiewicz
– Wiceprezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego
13. Janusz Moszkowski
– Prezes Okręgowego Zarządu we Wrocławiu
14. Józef Noski
– Wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego
15. Izabela Ożegalska
– Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego

Natomiast ze strony Ministerstwa Infrastruktury w spotkaniu wzięli udział:
1. Olgierd Dziekoński
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
2. Małgorzata Kutyła
– Dyrektor Departamentu Gospodarki
Nieruchomościami,
3. Grzegorz Majcherczyk
– Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki
Nieruchomościami,

4. Jan Kucicki
– pracownik Departamentu Gospodarki
Nieruchomościami,
5. Przemysław Buczek
– pracownik Departamentu Gospodarki
Nieruchomościami.

Minister Olgierd Dziekoński przywitał wszystkich zebranych i podziękował za tak liczny udział przedstawicieli PZD.
Następnie poinformował, że działania analityczno – informacyjne prowadzone w Ministerstwie Infrastruktury
w zakresie funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych nie są nakierowane na zmianę ustawy o ROD.
Przypomniał, że na Międzynarodowym Kongresie
Ogrodów Działkowych i Rodzinnych, który odbył się
w Krakowie w sierpniu 2008 r., podnoszono postulat, aby
władza publiczna wspierała rozwój ogrodów działkowych.
ROD są ważne z punktu widzenia polityki miejskiej.
Dają one gwarancję zrównoważonego rozwoju miast w
sensie urbanistycznym, kulturowym i przyrodniczym. Mając to na uwadze, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało ankietę, która ma na celu udzielenie odpowiedzi na
podstawowe zagadnienia z zakresu funkcjonowania ogrodów, na ile w ustawach urbanistycznych zostały uregulowane kwestie ROD oraz w jakim zakresie jednostki
samorządu terytorialnego wspierają rozwój ogrodnictwa
działkowego.
Następnie poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury analizuje następujące rozwiązania prawne w zakresie
rodzinnych ogrodów działkowych:
- zachowanie w obecnym kształcie praw do nieruchomości, jako najbardziej optymalnego rozwiązania.
Uwłaszczenie działkowców jest nieracjonalne i może

przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści, w szczególności, że tylko część działkowców byłoby stać na wykup
gruntu.
– w innych niż ustawa o ROD aktach prawnych np. ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym być
może powinien znaleźć się zapis, że przy uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania rada
gminy powinna opracować standardy urbanistyczne, zbadać czy w danej gminie istnieje dostateczna ilość ROD
oraz obligatoryjnie rozważyć możliwość umieszczenia
w nim ROD. W szczególności, że ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
stanowią podstawę do uchwalanych później miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Warto jednak
pamiętać, że z mocy prawa gmina nie musi wyrazić zgodę na przeznaczenie terenów ROD pod zieleń działkową.
Obecnie jest przygotowywana nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Warto, aby
PZD zastanowił się nad brzmieniem tego zapisu oraz innych.
Ministerstwo Infrastruktury rozważa również następujące kwestie ROD dotyczące:
– czy i w jakim zakresie samorządy powinny realizować obowiązki wynikające z ustawy o ROD dotyczące zapewnienia infrastruktury technicznej, doprowadzania
wody do ogrodów i odprowadzania ścieków oraz usuwania odpadów komunalnych i zapewnienia odpowiedniej
komunikacji.
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dycję. Nie chcemy, aby ROD były oceniane przez pryzmat
polityczny, tak jak to się dzieje od 20 lat, a działania
w stosunku do ROD uzależnione od partykularnych interesów poszczególnych grup rządzących.
Wsparcie finansowe udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego jest znikome. Tylko dzięki pomocy
udzielanej dla ROD przez Związek, nie zamieniły się one
w slumsy.
Idea ogrodów „otwartych” narodziła się w Polsce. Do
1990 r. ROD były terenami ogólnodostępnymi. Wyłącznie
z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa zostały one zamknięte. Istnieją jednak w dalszym ciągu ogrody otwarte
np. w Warszawie – ROD „Waszyngtona”, „Rakowiec” czy
„Odyńca”. Chronione są one przy dużym wysiłku Związku i działkowców.
Z przykrością PZD odbiera ataki na ruch ogrodnictwa
działkowego w mediach, które wypaczają obraz ROD
i Związku. Dlatego też oczekujemy pomocy władz państwowych w tym zakresie. Liczymy również na pomoc
w rozwiązaniu problemów budownictwa ponadnormatywnego w ROD, zameldowania i zamieszkania, które
wynika ze złej interpretacji przez organy administracyjne
przepisów prawa.
Prezes Związku wyraził nadzieje, że dzisiejsze spotkanie nie będzie ostatnim, lecz będą odbywały się kolejne
i nawiąże się stała współpraca w tym zakresie. W tym celu zaproponował powołanie wspólnej komisji ds. rodzinnych ogrodów działkowych. Zaprosił również przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury na spotkania i posiedzenia organizowane przez struktury PZD. Szkoda, że
w I Kongresie PZD nie uczestniczył żaden z przedstawicieli resortu.
Następnie głos zabrał Prezes Okręgowego Zarządu
PZD we Wrocławiu – Pan Janusz Moszkowski, który
podkreślił znaczenie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla funkcjonowania ROD.
We Wrocławiu, wszystkie 158 ogrody działkowe zostały wykreślone ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a ich tereny przeznaczone na inne cele, w tym zieleń nadrzeczną czy parki ogólnodostępne. Już ponad 80% ROD zmieniło swoje przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Przy uchwalaniu tych aktów prawnych,
władze Wrocławia współpracowały ze Związkiem, ale nie
przyniosło to żadnych rezultatów. Silne lobby finansowe
mają ogromny wpływ na zapisy miejscowych planów. Nie
bierze się pod uwagę, że działkowcy stanowią dużą część
społeczeństwa miejskiego. PZD nie jest przeciwny przeznaczaniu gruntów ogrodów na cele publiczne, o czym
świadczy oddanie 30 ha terenów ROD pod obwodnicę
miasta Wrocławia. Pragnie jednak, aby ta część ogrodów,
która nie stoi na przeszkodzie inwestycjom publicznym
była w miejscowych planach i studiach zachowywana.
Następnie głos zabrała Prezes Okręgowego Zarządu
PZD Łódzkiego – Pani Izabela Ożegalska, która pochwa-

- na ile oraz na jakich warunkach i zasadach tereny ROD
mogłyby być udostępnione na rzecz mieszkańców miasta,
w szczególności dotyczy to terenów ogólnych, czy
w kosztach zagospodarowania ogólnodostępnych terenów
ROD powinna partycypować gmina. Im więcej ROD „bez
bram”, tym większa szansa, że ogrody te będą ujmowane
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, tworzonych dla miast o intensywnej zabudowie. Charakter „otwartych” ogrodów będzie również sprzyjał
zakładaniu nowych ROD i budowaniu świadomości
wspólnoty działkowców z mieszkańcami miast.
Następnie głos zabrał Prezes Związku - Eugeniusz Kondracki, który przedstawił przedstawicieli PZD, oraz wyraził zadowolenie, że udało się zorganizować spotkanie
i jest możliwość wspólnej wymiany poglądów oraz porozmawiania o problemach.
Prezes Związku poinformował, że PZD ma wiele problemów, które w większości rozwiązuje sam, bez wsparcia władzy samorządowej i państwowej. Ale odniósł
również wiele sukcesów, o czym świadczy I Kongres
PZD. Na Międzynarodowym Kongresie w Krakowie, poza tym, że były poruszane sprawy wspólne dla ruchu
ogrodnictwa działkowego w Europie. Były również omawiane zagadnienie związane z ROD w Polsce, które są
specyficzne z uwagi na dużą ilość ogrodów i działkowców oraz wynikającymi z tego problemami. Polska organizacja zrzeszająca działkowców jest drugą po niemieckiej, organizacją o tak dużym znaczeniu oraz jakości
rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania ogrodów
działkowych. Dlatego też, PZD chętnie pomoże Ministerstwu Infrastruktury w pozyskaniu informacji na temat
ogrodów w innych krajach europejskich.
Odpowiedź Ministra Infrastruktury – Cezarego Grabarczyka, na pismo KR PZD w sprawie prac resortu nad
zmianami ustawy o ROD spotkała się z dużą reakcją działkowców. W tej sprawie Prezydium KR PZD przyjęło stanowisko, w którym wyraziło niezadowolenie, że ewentualne propozycje zmian w ustawie o ROD mają być
przedmiotem konsultacji z partnerami społecznymi, w tym
z PZD. Takie sformułowanie marginalizuje oraz umniejsza rolę Związku, który reprezentuje prawie milion działkowców użytkujących działki w blisko 5 000 rodzinnych
ogrodach działkowych.
Polski Związek Działkowców jest otwarty na współpracę w resortem, władzą państwową i samorządową oraz na
wszelkie formy wsparcia, w szczególności w obszarach
wymienionych przez Podsekretarza Stanu, jak również w
innych.
PZD nigdy nie stał na przeszkodzie w rozwoju miast, co
potwierdził w stanowisku przyjętym na I Kongresie PZD.
Nie utrudniał realizacji inwestycji publicznych, ale wymaga poszanowania przepisów prawa w tym zakresie,
w szczególności ustawy o ROD.
Ważne jest jednak przychylne i życzliwe spojrzenie na
ruch ogrodnictwa w Polsce, który ma wielowiekową tra78

stwo, w czym władza publiczna nie wspiera Związku, mimo, że ogrody mają status urządzeń użyteczności publicznej. W samym Okręgowym Zarządzie PZD w Gdańsku,
800 osób pracuje społecznie. PZD jest najtańszą organizacją społeczną, która jest doskonałym przykładem, jak może funkcjonować społeczeństwo obywatelskie.
Ponadto, władza publiczna meldując w altanach nie
przestrzega prawa – ustawy o ROD, uchwalonej przez
Sejm RP. Współpraca z samorządem jest różna w zależności od gminy, miasta. Z Prezydentem Gdańska współpraca układa się idealnie, a w przypadku Prezydenta Gdyni już niekoniecznie.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu
– Zdzisław Śliwa, wskazał na 2 ważne sprawy związane
z funkcjonowaniem ogrodów działkowych: 1. współpraca z samorządami 2. niespójność przepisów prawa.
Miasto Poznań i powiaty traktują Związek partnersko,
ze zrozumieniem. Ostatnio udało się dojść do porozumienia w zakresie likwidacji ROD pod budowę stadionu „Lecha”. Od 2 lat w urzędzie miejskim działa zespół do rozwiązywania problemów ogrodów działkowych, składający się również z przedstawicieli PZD, któremu udało się
opracować studium uregulowania stanu prawnego gruntów ROD.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Poznania udało się zachować większość ogrodów, a nawet są przekazywane nowe tereny na
urządzenie ROD.
Natomiast niespójność przepisów prawa i nieprawidłowa ich wykładnia przejawia się w tym, że wojewodowie
po nadaniu numerów porządkowych nieruchomości dokonują meldunku w ROD. Nikt nie bada warunków zamieszkiwania w altanach, które w miastach mogą mieć
powierzchnię zabudowy do 25 m2.
Brak jest również skutecznych działań ze strony Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który po stwierdzeniu ponadnormatywności altan ogranicza się do wydania decyzji
o nakazie rozbiórki, której później nie egzekwuje. PZD
stara się walczyć z działkowcami, którzy łamią przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, jak i prawa związkowego. Co w konsekwencji prowadzi do powstawania stowarzyszeń.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD Sudeckiego –
Wincenty Kulik wyraził swoje zaniepokojenie sformułowaniem w piśmie Ministra Infrastruktury, traktującym
PZD jako jeden z wielu partnerów w dyskusji w kwestiach
ogrodów działkowych.
Jednocześnie wskazał na przykładzie Niemiec, że
w urzędach miejskich od wielu lat funkcjonują zespoły
zieleni miejskiej, które wraz z przedstawicielami organizacji zrzeszających działkowców współpracują nad rozwiązaniami w zakresie ROD.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej w
Zielonej Górze – Jerzy Teluk przestawił sytuację ogrodów w Zielonej Górze, gdzie do wszystkich, 123 ROD

liła współpracę PZD z władzami Łodzi, gdzie znajduje się
1/3 ogrodów położonych w województwie łódzkim.
W Łodzi, w ostatnim czasie na 103 ROD, 100 ogrodów
zostało ujętych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Prezes poinformowała, że roczne utrzymanie 500 ha parków w Łodzi kosztuje miasto 8 mln zł, a na 700 ha ROD
miasto przeznacza 9 tys. zł. Prowadzone są również rozmowy dotyczące ogrodów „otwartych”, ale w zamian za pomoc finansową i doinwestowanie infrastruktury ROD.
Pozostaje jednak w dalszym ciągu nierozwiązany problem regulacji stanu prawnego gruntów ROD, który wynika również z trwającego zbyt długo procesu komunalizacji.
Władza państwowa nie pomaga Związkowi w regulacji
stanu prawnego gruntów ROD. Niejednokrotnie Skarb
Państwa, który bezpodstawnie wywłaszczył właściciela
gruntu i przekazał go na urządzenie ogrodu, odmawia teraz ponoszenia konsekwencji finansowych z tytułu bezumownego korzystania z gruntu i nie oferuje żadnej pomocy Związkowi np. ROD „Demeter” w Łodzi.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD Mazowieckiego
– Antonii Kostrzewa wyjaśnił na przykładzie Warszawy,
że Związek nigdy nie stał na przeszkodzie w rozwoju miasta. Nie było przypadków, żeby PZD sprzeciwił się likwidacji ROD pod inwestycje drogowe np. budowę trasy
siekierkowskiej, toruńskiej.
Do 1989 r. ogrody działkowe były ujmowane w planach
zagospodarowania przestrzennego i dofinansowywane. Po
transformacji ustrojowej wszystkie one zostały wykreślone. Tylko w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy został zachowany 1 ROD. 50% ROD w Warszawie ma przeznaczenie
„zieleń zorganizowana”, co nie jest tożsame z „zielenią
działkową”.
W Warszawie, przeciwko PZD Urząd Miasta skierował
171 pozwów sądowych o wydanie nieruchomości. Dlatego tak ważna jest kwestia regulacji stanu prawnego gruntów ROD.
W stolicy 20 ROD ma charakter ogrodów „otwartych”.
Znajdują się w nich ogólnodostępne ławki, ogródki jordanowskie, udostępniana jest świetlica. Do 1000 emerytów
i rencistów, wytypowanych przez ośrodki pomocy społecznej, niebędących działkowcami korzysta z wczasów,
organizowanych w ogrodach.
Związek jest zaniepokojony ciągłymi sygnałami o zmianie ustawy o ROD. PZD i działkowcy nie chcą jej zmiany i będą jej bronić.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Gdańsku - Bogusław Dąbrowski,
który zaakcentował, że mieszkańcy miast to też działkowcy. Dlatego nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że
obecnie dostęp do ROD jest ograniczony dla mieszkańców miast. Aby wszystkie ogrody mogły zostać „otwarte”
należy w pierwszej kolejności zadbać o ich bezpieczeń79

zmiany ustawy o ROD. Działkowcy nie rozumieją, dlaczego zarzuca się PZD i ogrodom blokowanie rozwoju
miast oraz chce się je przenieść poza granice miast. ROD
są bardzo ważne dla działkowców. Stanowią niekiedy cały dorobek życia ludzi starszych, rencistów. Tereny ROD,
dzięki pracy działkowców są zadbane i mają dużą wartość. Stąd też tak duże zainteresowanie nimi inwestorów,
którzy chcą je zagospodarować pod cele komercyjne.
Przestali liczyć się działkowcy.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie – Tadeusz Jarzębak wyraził aprobatę dla postawy Ministerstwa
Infrastruktury, dostrzeżenie problemów ROD i chęć
współpracy. Przywołał wypowiedz planisty podczas opracowywania projektu zmiany ustawy o ROD autorstwa posłanki PiS – pani Lidii Staroń, że „ogrody działkowe są
wrzodami na ciele miast”.
Działkowcy chcą, aby ogrody były otwarte. Ale niezbędna jest pomoc gmin w zabezpieczeniu majątku
Związku i działkowców. Podczas kontroli, Najwyższa
Izba Kontroli poprosiła o informację o dotacjach udzielonych przez gminy. Wyniki pokazały, że były one bardzo
skromne. Pomoc samorządów w tym zakresie musi być
widoczna, bo do tej pory modernizacja infrastruktury
i unowocześnianie ROD odbywało się wyłącznie z własnych środków finansowych członków PZD.
Należy również wesprzeć Związek w usuwaniu patologii w ROD, wynikających ze złych przepisów prawnych.
Absurdem jest zameldowywanie rodzin w ogrodach, gdzie
nie ma podstawowej infrastruktury ROD w zakresie bieżącej wody czy sieci energetycznej.
Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Maria Fojt wyraziła zadowolenie z przygotowania merytorycznego Ministerstwa Infrastruktury do dzisiejszej dyskusji. Jednocześnie podkreśliła, że ustawa o ROD jest dobrym aktem prawnym, spełniających oczekiwania działkowców i nie należy jej zmieniać.
Należy jednak koniecznie powołać zespół składający się
z przedstawicieli resortu i Związku, który zajmowałby się
usprawnieniem rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania ROD.
Głos z dyskusji zabrała również Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Małopolskiego – Halina Kmieciak,
która zwróciła uwagę, że Krakowie jest 86 ROD, z czego
99% funkcjonuje wyłącznie dzięki ustawie o ROD. Rada
Miasta Krakowa chce przenieść ogrody poza granice miasta, mimo, że Rady Dzielnic chcą zachować ogrody.
Na zakończenie spotkania Prezes Związku – Eugeniusz
Kondracki podziękował za spotkanie i wyraził nadzieje,
że będzie ono początkiem pozytywnych zmian w ogrodnictwie działkowych oraz ponownie zaproponował utworzenie komisji współpracy resortowo – związkowej, której
podstawowym zadaniem powinno być badanie i rozwiązywanie problemów stanu prawnego gruntów ROD,
w szczególności w zakresie spraw roszczeniowych i zapisów miejscowych planów zagospodarowania prze-

udało się ujawnić prawo użytkowania wieczystego PZD w
księgach wieczystych. Większy problem jest z przeznaczeniem ogrodów działkowych w miejscowych planach
przestrzennych na „zieleń działkową”, z uwagi na różne
poglądy w tej sprawie i sprzeczność interesów. Ustawa
o ROD stanowi podstawę prawną do współpracy z samorządami.
Nie ulega wątpliwości, że PZD jest dysponentem ładu
przestrzennego w miastach i gminach. W Zielonej Górze
i w okolicach, pierwsze ogrody działkowe były zakładane
przed wojną, przez Niemców. ROD są bardzo funkcjonalne pod względem przyrodniczym, jak również stanowią
„zielone płuca” miasta.
Sytuację ROD na Śląsku przedstawił Wiceprezes
Okręgowego Zarządu PZD Śląskiego – Pan Józef Noski, który przypomniał, że na Śląsku znajduje się 10 tys.
działek rodzinnych. Większość działkowców to górnicy
i byli pracownicy przemysłu ciężkiego. Na Śląsku i w Poznaniu powstawały pierwsze ROD.
Działkowcy na Śląsku nie są szanowani. Prowadzonych
jest wiele procesów sądowych związanych z roszczeniami osób fizycznych i prawnych zgłaszanymi do gruntów
ROD, i przegrywanych tylko dlatego, że patronacki zakład pracy nie przekazał PZD źródłowej dokumentacji
formalno – prawnej np. w przypadku ROD „Dalia” w Gliwicach.
Nie chcemy zmian ustawy o ROD, która nie rzadko
sankcjonuje byt prawny ROD.
Dyrektor Biura Okręgowego Zarządu PZD Mazowieckiego – Grażyna Franke zwróciła uwagę, że regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezmiernie ważna
w przypadku Warszawy, gdzie poza postępowaniami sądowymi prowadzonymi z osobami fizycznymi i prawnymi, jest wiele procesów z władzami miasta o zwrot terenów ogrodów. Ogrody często były zakładane na gruntach
Skarbu Państwa i zakładów pracy. Fakt, że Związek często nie dysponuje oryginalną dokumentacją dotyczącą założenia ROD, stanowi podstawę do niekorzystnych
wyroków sądowych. Gdy są realizowane inwestycje celu
publicznego, inwestorzy często zapominają o odszkodowaniu dla działkowców i Związku za ich mienie.
Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku – Czesław Smoczyński zwrócił uwagę na problem zameldowania na terenach ROD i niekonsekwencję w działaniach
organów administracji w tym zakresie. Wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci miasta odmawiają zameldowania, a następnie wojewoda uchyla taką decyzję i melduje.
Nikt nie sprawdza, czy obiekty ROD nadają się do zamieszkiwania. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że na
działkach w Gdańsku meldowani są bezdomni, pochodzący nawet z centralno-południowej części Polski.
Następnie Prezes Okręgowego Zarządu PZD Podlaskiego – Wiesław Sawicki poruszył sprawę licznych obaw
działkowców odnoszących się do istnienia ruchu ogrodnictwa w Polsce i niepokojących sygnałów dotyczących
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nież usunięcie uprzedzeń. Optymizmem napawa fakt, że
są w Polsce przypadki, gdzie współpraca PZD z samorządami układa się dobrze.
Poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury jest
otwarte na współpracę z PZD. Ma w planach zorganizowanie wspólnego spotkania z Towarzystwem Urbanistów
Polskich, z udziałem przedstawicieli międzynarodowych
organizacji działkowców (w tym PZD), przedstawicieli
Ministerstwa Środowiska, którego tematem byłoby: planowanie przestrzenne a kwestie środowiska i ogrodów.
Podsekretarz Stanu wyraził chęć stworzenia zespołu ds.
ogrodów działkowych, składającego się z przedstawicieli
PZD i Ministerstwa Infrastruktury, który spotykałby się
raz w miesiącu, a w szerszym składzie raz na pół roku.
Zobowiązał się w najbliższym czasie przekazać PZD pisemną listę składu zespołu ze strony resortu.
Jednocześnie zaproponował, aby pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec marca b.r. i miało na celu omówienie
wyników ankiety przesłanej do wypełniania przez Ministerstwo Infrastruktury. Obiecał, że ankieta, która ma być
przesłana do krajów europejskich, zrzeszających działkowców zostanie wcześniej przekazana do Krajowej Rady PZD.
Zgodził się z Prezesem PZD, że podstawową sprawą jest
porządkowanie stanów prawnych ROD. Dodał, że dla Ministerstwa Infrastruktury ważne jest również znalezienie
porozumienia w zakresie rozwiązania prawnego, polegającego na udostępnieniu terenów ogólnych ROD dla większej liczby obywateli, mieszkańców miast.

strzennego, jak również pomoc w zakresie modernizacji
infrastruktury ROD oraz poprawy zagospodarowania
ogrodów.
Jednocześnie Prezes PZD zaznaczył, że Związek będzie
walczył o zachowanie w obecnym kształcie ustawy
o ROD, która stoi na straży rozwoju i istnienia ROD, których gwarantem jest Polski Związek Działkowców jako
oficjalny reprezentant działkowców.
W odpowiedzi na pytanie Podsekretarza Stanu, czy powinny być zakładane ROD na terenach przeznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele i mieć charakter czasowy do czasu rozpoczęcia inwestycji, Prezes Związku wyjaśnił, że wszystko
uzależnione jest od sytuacji konkretnego ROD. Najlepiej,
gdyby ogrody działkowe stanowiły trwały element zagospodarowania przestrzennego miasta czy też gminy. Nie
dopuszczalne jest traktowanie ROD jako przejściowej formy i z góry zakładanie, że ich teren powinien mieć inne
przeznaczenie, w szczególności komercyjne.
Podsekretarz Stanu – Olgierd Dziekoński podziękował
za spotkanie.
Odpowiadając na wątpliwości, wyjaśnił, że Minister Infrastruktury wskazując w piśmie innych „partnerów społecznych” w dyskusji nad ewentualną nowelizacją ustawy
o ROD, miał na myśli jednostki samorządu terytorialnego,
które należy uwzględnić zgodnie z ustawą o komisji trójstronnej.
Dostrzegany jest element konfliktu pomiędzy Związkiem a samorządami, powszechna niechęć i traktowanie
ROD jako obcego bytu. PZD jest aktywny i broni się, co
pogłębia wzajemną eskalację napięć. Wspólne spotkanie
pozwoliłoby na rozwiązanie wielu problemów, jak rów-

Na tym spotkanie zakończono. Warszawa, 5.03.2010 r.
Opracowała
Mgr Monika Kiljańczyk
Wydz. Gospodarki Gruntami KR

Pisma do Ministra Infrastuktury

Zarząd ROD „Janowo” w Rumi
Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
My działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi zebrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym, z niepokojem przyjmujemy
docierające do nas, informacje o podejmowanych próbach
zmiany ustawy o r.o.d z 8 lipca 2005 r., która jest w pełni
przez nas akceptowana, o czym świadczy ponad 640 podpisów w jej obronie.

Nieprzychylne nam grupy i środowiska dążą do pozbawienia nas tego, co budowały pokolenia polskich działkowców, zagospodarowujących tereny bardzo często
zaniedbane, czyniąc z nich oazy zieleni, miejsca upraw
warzyw i owoców oraz wypoczynku dla całych rodzin.
Niepokoi nas, że grupy te dążą do uruchomienia działań aparatu Państwa przeciwko Polskiemu Związkowi
81

Apelujemy o pozostawienie ogrodów samym działkowcom i ich organizacji – Polskiemu Związkowi Działkowców.
Liczymy, że Pan Minister i podległy Mu resort stanie
w obronie działkowców i naszej ustawy i nie dopuści do
oddania ziemi, którą użytkujemy, bogatym, kosztem, często najuboższych.

Działkowców, ponadmilionowej organizacji społecznej.
Zwracamy się z apelem o niepodejmowanie jakichkolwiek
działań przeciwko naszej ustawie i naszemu Związkowi,
abyśmy wreszcie w spokoju mogli gospodarzyć na naszych działkach korzystając z uprawnień jakie dała ta ustawa i cieszyć się z osiągnięć i historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Z poważaniem
Przewodniczący Walnego Zebrania
/-/ Zygmunt Szczepanik

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Helena Zawaluk

Prezes ROD „Janowo”
/-/ Mieczyslaw Kamiński
Rumia, 31 stycznia 2010 r.
- pismo podobnej treści przesłane zostało do Marszałka Sejmu RP, Pana Bronisława Komorowskiego

Uczestnicy rejonowej narady prezesów zarządów ROD w Sieradzu
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Szanowny Pan,
Uczestnicy rejonowej narady prezesów zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, odbytej w dniu 08 lutego 2010 r. w Sieradzu, reprezentujący 5233 działkowców
i ich rodziny stanowczo przeciwstawiają się jakimkolwiek
manipulacjom przy Ustawie z dnia 08 lipca 2005 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych bez konsultacji i uzgodnień z PZD – samorządną i samodzielną masową organizacją społeczną, która skutecznie broni działkowców
i ogrody działkowe. Popieramy obowiązującą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i nie pozwolimy, aby bez
naszej wiedzy zmieniono ustawę, która dobrze się sprawdza
i służy działkowcom, ogrodom i całemu Związkowi.

Nie pozwolimy, aby ruch ogrodnictwa działkowego
w Polsce, oraz tradycje wielu pokoleń działkowców w
imię komercyjnych interesów został zniszczony.
Czy w Polsce ma być inaczej, jak w innych krajach europejskich: Austrii, Niemczech, Francji, Anglii, Danii,
Belgii, Holandii, Luksemburgu, Szwajcarii, Norwegii,
Szwecji, Finlandii, Słowacji i Czechach. Działanie państwa poprzez taką organizację jak nasza sprawdziło się we
wszystkich tych krajach.
Zadajemy sobie pytanie, czy po raz kolejny Związek
musi zbierać siły na obronę działek, ogrodów i służącej
im organizacji. Ta walka trwa od 1989 roku.
/-/ 42 uczestników narady

Sieradz 8 luty 2010 r.

ROD „Sady Antoniukowskie” w Białymstoku
Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze!
Zarząd naszego ogrodu posiadając mandat 599 działkowców, oświadcza, że mamy już dość różnych inicjatyw
pojawiających się na najwyższych szczytach władzy dotyczących ogrodnictwa działkowego, Polskiego Związku
Działkowców i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Rozważania te dotyczą naszego być albo nie być.
Dyskusje toczą się na temat jakie ma być ogrodnictwo
działkowe w Polsce i czy w ogóle ma być. Czy te oazy tak

potrzebnej zieleni przenieść poza granice miast? Czy
działkowcy przeszkadzają w rozwoju miast, czy pomagają tworząc miejsca do wypoczynku dla bardzo licznej grupy mieszkańców miast? Pozostawić ustawę o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych w obecnym kształcie, znowelizować czy wyeliminować z obrotu prawnego? A co zrobić
z ludźmi użytkującymi działki, w większości emerytami?
Wyprowadzić tych ludzi w starszym wieku, nieraz poru82

sji do prac analitycznych zmierzających do nowelizacji.
Obecnie potwierdził Pan Minister, że takie prace są prowadzone. A gdzie są konsultacje z PZD publicznie obiecywane? Czy należy traktować te wypowiedzi jak nic nie
znaczące słowa rzucane na wiatr i nam na pocieszenie?
Rzeczywiście na pocieszenie, gdyż pisze Pan, że ewentualne propozycje zmian „staną się przedmiotem konsultacji
z zainteresowanymi partnerami społecznymi, w tym także
z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców”.
Tym zdaniem dał nam Pan do zrozumienia, że Polski
Związek Działkowców z pięcioma tysiącami ogrodów
i milionem członków, będzie traktowany tak jak kanapowa organizacja nie posiadająca żadnych umocowań do reprezentowania polskich działkowców. Jest to stanowisko
krzywdzące polskich działkowców i lekceważące nasze
środowisko.
Podjęcie niezwłocznie konsultacji z PZD doprowadzić
bowiem może do stwierdzenia, że żadne zmiany nie są potrzebne, że ustawa o ROD jest ponadczasowa, wszak oparta jest na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu kilku
pokoleń działkowców działających w różnych systemach
politycznych. W świetle powyższego pismo Pana Ministra wywołało zrozumiałe oburzenie również w naszym
ogrodzie. Objawia się to nie tylko zgorzknieniem, ale też
podkreślaniem siły kartki wyborczej, o czym dobitnie
przekonała się partia „Prawo i Sprawiedliwość” podczas
poprzednich wyborów.
Myślimy jednak, że w sprawach ogrodnictwa działkowego i prowadzenia ROD będzie traktował Pan nas jako
poważnego partnera dobrze znającego zarówno środowisko jak i problemy, z którymi mamy do czynienia.

szających się z wyraźnym trudem za miasta, nad rzeki
i jeziora, jak niektórzy sugerują, czy pozostawić w blokowiskach, przy blokach, a najlepiej w ich mieszkaniach,
niech nikomu nie przeszkadzają i niech wyglądają przez
okna z której strony przyjdzie śmierć? Dać im odszkodowania za poniesione nakłady na działkach, czy ten niewielki majątek, nieraz jedyny dorobek całego życia
zabrać, tak jak miało to być według propozycji posła PO
Leszka Cieślika?
Jak Pan widzi dylematy są. Jak je rozwiązać: z pożytkiem dla klasy posiadaczy czy działkowców?

Panie Ministrze!
Od dwudziestu lat, od nowej demokracji (w odróżnieniu
od ludowej), grunty, na których zlokalizowane są ogrody
działkowe, doprowadzone przez działkowców do kwitnącego stanu, nabrały dużej wartości. I od tego zaczęły się
kłopoty z różnymi biznesmenami, lobbystami, przedsiębiorcami, partiami politycznymi, posłami i rządami dążącymi do pozyskania terenów na cele komercyjne.
Pieniądz, mamona stały się świętością, a Człowiek zszedł
na drugi plan. Ginie na horyzoncie Człowiek – Działkowiec. Czy dopuści Pan do tego, aby zginął całkowicie jako niepotrzebny element dzisiejszej rzeczywistości?
W lipcu ubiegłego roku podczas obrad I Kongresu PZD
i podczas debaty sejmowej w dn. 16.07.2009 r. posłowie
PO wypowiadali się jednoznacznie przeciwko projektowi
ustawy PiS. I publicznie zapowiadali, że żadnych zmian
ustawy o ROD nie będzie bez konsultacji z Polskim
Związkiem Działkowców. Lecz już wtedy krążyły pogłoski o powołaniu w łonie PO, Klubu, Rządu, Partii, komiPrezes Zarządu
/-/ Wiesław Sawicki

Wiceprezes Zarządu
/-/ Mamert Czech

Wiceprezes Zarządu
/-/ Ryszard Wiszowaty

Białystok, 8 lutego 2010 r.

Zarząd ROD „Relaks” w Białymstoku
Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Szanowny Panie ministrze,
Zarząd ROD „Relaks” w Białymstoku na posiedzeniu
w dniu 28 stycznia 2010 r. ze zdziwieniem i niepokojem
przyjął informację, że toczą się prace nad zmianą naszej
ustawy o ROD. Zapowiedzi wielu polityków Platformy
Obywatelskiej przed I Kongresem PZD oraz po jego zakończeniu deklarowały, że wszystkie proponowane zmiany będą konsultowane ze środowiskiem działkowców.
Dotychczasowe próby ustawodawcze podejmowane przez

posłów PiS oraz PO nie powiodły się. Dlatego zwracamy
się do Pana z prośbą o poważne traktowanie działkowców,
a nie jako dodatek do „zainteresowanych partnerów społecznych”. Nikt tej grupie osób nie zabrania powołania
nowej organizacji spełniających ich cele i oczekiwania.
Łatwiej jest przejąć istniejącą organizację i jej majątek niż
zbudować od podstaw nową.
Z wyrazami szacunku
Prezes
/-/ Andrzej Bojko

Białystok, 2 lutego 2010 r.
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Zarząd ROD im. M. Kopernika w Białymstoku
Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
propozycję likwidacji Polskiego Związku Działkowców i
nacjonalizacji majątku tej organizacji.” I wszystko to odbyło się bez wiedzy i konsultacji z przedstawicielami Kierownictwa Polskiego Związku Działkowców.
Pan Minister przewiduje wprawdzie w ostatnim fragmencie listu, że „..wszystkie propozycje dotyczące ewentualnej nowelizacji Ustawy z 8 lipca 2005 r. o rod staną się
przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi partnerami
społecznymi, w tym także z przedstawicielami PZD.”
Jednak zastanawiające jest, że nie wcześniej, a dopiero
przy ewentualnym przygotowywaniu nowelizacji Ustawy
z 8 lipca 2005 r. i w pewnym stopniu z pomniejszeniem
roli i znaczenia Polskiego Związku Działkowców. A może to tylko takie odnosi się wrażenie czytając końcowe
sformułowania dotyczące tej kwestii. Ale przecież rozważana jest likwidacja PZD, a nie likwidacja innych „partnerów społecznych”.

Zarząd ROD im. M. Kopernika w Białymstoku uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się treścią pisma Pana
Ministra Nr ML-6b-025-1/09 z dnia 23 grudnia 2009 r.
skierowanego do Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa
Krajowej Rady PZD postanowiono podzielić się z Panem
uwagami w tej sprawie.
Wydawałoby się, że po I Kongresie Polskiego Związku
Działkowców dnia 14 lipca 2009 r. będzie przynajmniej
kilka lat spokoju.
Jednak jak się okazuje życie polityczne w Polsce jest pełne zawirowań. Mimo zapewnień podczas Kongresu przez
wielu polityków, że są za stabilizacją i pozytywnym rozwojem ruchu działkowego w kraju, natychmiast po Kongresie w dniu obrad Sejmu RP /l6 lipca 2009 r./ Komitet Stały
Rady Ministrów „..przygotowuje i uzgadnia międzyresortowo projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych..” oraz „..analizuje

Prezes ROD im. M. Kopernika
/-/ mgr Aleksander Pugacewicz
Białystok, 2 lutego 2010 r.

Prezesi Ziemi Bytomskiej i Delegatury Rejonowej w Bytomiu
Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Warszawa
STANOWISKO
Prezesów „Ziemi Bytomskiej” i Delegatury Rejonowej w Bytomiu
w sprawie kolejnej ingerencji w statut i regulamin PZD bez konsultacji z działkowcami i Związkiem
na temat pisma RPO do Ministra Infrastruktury zamieszczonego w Internecie
W imieniu Prezesów i działkowców Delegatury Rejonowej, Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Bytomiu
wyrażamy zdziwienie i konsternację z faktu kolejnej ingerencji w sprawdzone i działające dobrze nasze rozwiązania regulaminowo-statutowe, bez konsultacji tych wątpliwości ze Związkiem. Pisze Pan Rzecznik Praw Obywatelskich, że podejmuje te działania na skutek skarg
wpływających do Jego Biura. Przecież w tej kwestii uzyskałby Pan Rzecznik wyczerpujące wyjaśnienia od Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, gdyby się
oczywiście do niej zwrócił. Kwestionowanie zapisu
o „drugim terminie” jest delikatnie mówiąc nieuzasadnione, wszak każdy działkowiec jest po pierwsze o tym po-

informowany w zawiadomieniach o odbyciu Walnego Zebrania. Po drugie to działkowiec decyduje o tym czy będzie w zebraniu uczestniczył, jeżeli ma poczucie własnej
odpowiedzialności - to oczywiście tak. Więc pytamy jakie
to nieprawidłowości ma Pan Rzecznik na myśli, przecież
nie tylko PZD stosuje ten zapis i jest on prawnie akceptowany.
Obecność na Walnym Zebraniu członków Rodzinnego
Ogrodu Działkowego nie jest obowiązkowa, lecz jest powinnością działkowca, dającą mu możliwość decydowania o losach ogrodu /w tym również o finansach/. Czy to
są niedemokratyczne działania, przecież to działkowiec
sam decyduje w swoich i ogrodu sprawach.
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dzy a nie Jej wrogiem czemu niejednokrotnie daliśmy już
wyraz.
Wierzymy że Pan Minister spojrzy obiektywnie na środowisko polskich działkowców, ich problemy, a także pomoże im je rozwiązać.

Odbieramy treść tego listu jako kolejny atak na Związek, na jego struktury, samodzielność i niezawisłość. My
Prezesi ogrodów działkowych na Śląsku, a konkretnie
z Bytomia w pełni uznajemy potrzebę prawnego nadzoru administracyjnego, bo chcemy być partnerem dla wła-

Prezesi Bytomskich Ogrodów Działkowych
/-/ 30 podpisów

Bytom, 8 lutego 2010 r.

ROD „Nasza Palma” w Zabrzu
Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nasza Palma” w Zabrzu w imieniu 619 działkowców i ich rodzin,
zgłasza protest przeciwko ponownemu atakowi na Polski
Związek Działkowców. Od wielu lat ciągłe ataki na PZD
jego struktury, działaczy społecznych są zapowiedzią
zmian nie zawsze korzystnych dla działkowców. Działkowcy bowiem w przyjętych rozwiązaniach statutowych
nie widzą żadnych zagrożeń i uważają Regulamin ROD
i Statut PZD za dobre rozwiązania prawne w PZD.
Powtarzające się ataki na PZD mają na celu przejęcie
terenów zajętych pod ogrody działkowe, likwidację
Związku oraz unicestwienie samodzielności i samorządności naszego ruchu, czego przykładem jest kolejny misternie przygotowany atak opublikowany w Rzeczpospolitej z dnia 27 stycznia br. W tym wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich publikowane są niesprawdzone

skargi na działalność PZD, dotyczące zasad odbywania
walnych zebrań w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dla członków naszego ogrodu oznacza to podjęcie kolejnej próby stawiania niesprawdzonych zarzutów i szkalowanie naszego Związku. Wysuwany przez Rzecznika
Praw Obywatelskich zarzut jakoby odbywanie walnych
zebrań w drugim terminie stanowi możliwość do popełniania nadużyć i nieprawidłowości, jest bezzasadny i nietrudno zauważyć jaki to ma cel. Kwestionowany przez
Rzecznika zapis regulaminu ROD jest stosowany w wielu innych organizacjach /przykład: PCK/. My działkowcy
ROD „Nasza Palma” z Zabrza mamy nadzieję że nasz list
zostanie doceniony przez Szanownego Pana Ministra,
a Pańskie działania w tym temacie pozwolą nam i naszym
rodzinom w spokoju uprawiać nasze działki.
Z wyrazami uszanowania
Prezes
/-/ Józef Gołąb

Zabrze, 3 lutego 2010 r.

Delegatura Rejonowa OZ Śląskiego PZD w Zabrzu, ROD im. St. Webera w Zabrzu
Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze,
Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Webera w Zabrzu, wraz z rodzinami, protestujemy przeciwko ponownemu atakowi na Polski Związek
Działkowców, czym jest pismo Pana Jana Kochanowskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 stycznia
2010 roku dotyczące projektu zmian ustawy o ROD, skierowane pod Pana Ministra adresem.
Zapisy Regulaminu ROD i Statutu PZD, dotyczące drugiego terminu odbywania walnych zebrań i prawomocno-

ści podejmowanych uchwał, które zdaniem Pana Rzecznika prowadzą do „nikąd”, a zwłaszcza do nadużyć i nieprawidłowości, obowiązują w Związku od wielu lat
i spełniają swoje zadanie. Nie widzimy innego rozwiązania niż dotychczasowy zapis w Regulaminie ROD. Szkalowanie Związku przez małą grupę malkontentów, nie
świadczy o prawdziwości przedstawionych zarzutów.
Mamy nadzieję, że nasze wyjaśnienia pozwolą Szanownemu Panu Ministrowi na pełne zrozumienie naszych in85

pracować na rzecz rozwoju ogrodnictwa działkowego
w Polsce dla dobra całego społeczeństwa.

tencji stawianych w obronie dotychczasowych zapisów
Ustawy, Regulaminu ROD i Statutu PZD. Chcemy dalej

Z wyrazami szacunku
W imieniu działkowców
Prezes
/-/ Szymon Marczewski

Zabrze, 3 lutego 2010 r.

Pan Feliks Karpiński z ROD „27-go lipca” w Białymstoku
Sz. P. Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Warszawa
Szanowny Panie Ministrze,
W nawiązaniu do docierających do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców informacji, pozwalam sobie wyrazić swój protest dotyczący planowanych zmian
w ustawie z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Informacja na temat prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury prac nad nowelizacją tej ustawy
dotarła do Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców od europejskich związków działkowców, które założyły że PZD jest pełnoprawnym uczestnikiem prac prowadzonych w resorcie.
Protest swój wyrażam zarówno w imieniu własnym jak
i całej społeczności Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Jego zasadność opieram na oficjalnych deklaracjach posłów m.in. Platformy Obywatelskiej o włączeniu działkowców w procesy decyzyjne (umożliwienie im uczestnictwa w pracach nad zmianami w ustawie o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych, debata sejmowa z lipca 2009 r.,
kongres PZD z lipca 2009 r.). Jestem przekonany, że konsultacje nad tak poważnymi zmianami w ustawie są niezbędne już na etapie wstępnych rozważań i że włączenie

społeczności, której zmiana ma dotyczyć do dyskusji zyska Ministerstwu Infrastruktury nie tylko uznanie, ale także w znacznym stopniu przyspieszy i ułatwi pracę.
Społeczność działkowców liczy sobie prawie milion
osób zgromadzonych w blisko pięciu tysiącach rodzinnych ogrodów działkowych. Marginalizowanie reprezentującego ją Polskiego Związku Działkowców nie leży
w interesie Ministerstwa. Jest nieuzasadnione, a wręcz
krzywdzące wobec dobrze zorganizowanej i bardzo aktywnej organizacji. Społeczności działkowców funkcjonują bez problemu na terenie całej Europy, jednak Polski
Związek Działkowców boryka się z problemami takimi
jak nominalna kontrola NIK w gminach w zakresie zapewnienia warunków do prawidłowego funkcjonowania
rodzinnych ogrodów działkowych, czy bezpodstawne
oskarżenia na temat uchylania się PZD od nadzoru.
Uważam, że obecnie obowiązująca ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych zabezpiecza interesy zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i społeczności działkowców.
Z wyrazami szacunku
/-/ Feliks Karpiński

Białystok, 31 stycznia 2010 r.

Okręgowy Zarząd Śląski, Delegatura Rejonowa w Zabrzu
Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Kierownictwo Delegatury Rejonowej OZ ŚL PZD
w Zabrzu, w związku z pismem z dnia 18 stycznia 2010 r.
Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Szanownego Pana Ministra, odnośnie zapisu § 79 Statutu
PZD, protestuje w jednostronnym traktowaniu tego problemu jakim go przedstawił RPO. Protestujemy, gdyż za-

pis ten istnieje od 62 lat (tzn. 37 lat w PRL i 25 lat w RP)
i nikomu nie przeszkadzał, a wręcz przeciwnie uznawany
był za nowatorski i dobrze przemyślany również w innych
organizacjach.
Działkowcy przed walnymi zebraniami jak pamiętam
(a działkę uprawiam już ponad 30 lat) zawsze byli indywi86

ska, hałdy i tworzy z tego okazałe oazy zieleni. Całe społeczeństwo korzysta z tych ogrodów traktując je, jako parki i miejsca spacerów, a szkoły i przedszkola jako miejsca
pierwszej edukacji przyrodniczej. Prosimy w imieniu 7,5
tysięcznej społeczności zabrzańskich działkowców,
o szczere przeanalizowanie swoich zamiarów w stosunku
do PZD i wyrażamy nadzieję że będzie ona dla nas pozytywna. Ustawa o ROD, Statut PZD, oraz Regulamin ROD
dobrze służą nam działkowcom, a samorządy miast i gmin
oceniają ich zapisy pozytywnie, gdyż nie wstrzymują rozwoju miast i inwestycji prowadzonych i planowanych w
miastach.

dualnie powiadamiani pisemnie o terminie walnego zebrania w ogrodzie. Tylko „dobrą wolą” bez przymusu, jest
uczestnictwo działkowca członka PZD w walnym zebraniu. Jeżeli nie uczestniczy w zebraniu, to nie może mieć
pretensji że ktoś za niego podejmuje decyzje i uchwały
dotyczące wyłącznie kompetencji określonych Statutem
PZD dla walnego zebrania członków.

Panie Ministrze,
Społeczności działkowej należy pomagać, gdyż to ona
w miastach i miasteczkach, a nawet wioskach zagospodarowuje nieużytki, tereny zdegradowane rolniczo, wysypi-

Przesyłamy uszanowania
W imieniu działkowców zabrzańskich
Przewodniczący Delegatury Rejonowej
/-/ Czesław Tolarczyk

Zabrze, 3 lutego 2010 r.

Prezesi z 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Cieszyna
Pan Minister Infrastruktury
Cezary Grabarczyk
Szanowny Panie Ministrze,
Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Cieszyna
na spotkaniu w dniu 5 lutego między innymi omawiali pismo skierowane do Pana od Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie jako to określił w piśmie-skargi na
działalność Polskiego Związku Działkowców w szczególności na postanowienie statutu i regulaminu PZD, który
umożliwia, aby walne zgromadzenie członków ogrodu odbywało się w drugim terminie, pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie o ile
w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość
odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o
tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są ważne i
obowiązują wszystkich członków ogrodu. Dalej Pan
Rzecznik pisze, że zdaniem skarżących może to być źródłem wielu nieprawidłowości i nadużyć.
Szanowny Panie Ministrze. Pan Rzecznik Praw Obywatelskich myli pewne pojęcia dotyczące praw członków
ogrodu. Przecież członkami ogrodu są również i członkowie zarządu ogrodu, którzy te projekty uchwał przygotowują na Walne zebranie. Walne zebranie jest po to aby
wspólnie wypracować, uchwalić również i wysokość opłat
obowiązujące wszystkich działkowców. Każdy członek
związku ma prawo brać udział w walnym zebraniu gdzie
walne zebranie jest najwyższą władzą w ogrodzie. I właśnie uważamy, że drugi termin podany w zawiadomieniu
jest bardzo trafiony nikt nie może powiedzieć, że o czymś

nie wiedział. Gdyby tego zapisu nie było to powstałby paraliż finansowy na ogrodach. To nie jest tak, że jesienią
zamykamy ogród i nic nas nie interesuje do wiosny. Przecież musimy być wypłacalni za prąd, gaz, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości stałych, płynnych.

Szanowny Panie Ministrze,
Na każdym ogrodzie jest pewna grupa malkontentów,
którym nie podoba się nawet to, że w ogrodzie jest zarząd,
który tymi sprawami kieruje. Właśnie ci malkontenci nie
przychodzą na walne zebrania mamy takich działkowców,
którzy od kilkunastu lat nie byli obecni w walnym zebraniu.
Drugi zarzut, jaki kieruje Pan Rzecznik Praw Obywatelskich to „brak nadzoru nad PZD”. Panie Ministrze
w każdej chwili można przyjść na dany ogród i sprawdzić
działalność zarządu pod względem finansowym, gospodarczym, budowlanym. I takie kontrole są przeprowadzane i bardzo dobrze bo cały czas zarządy ogrodów są
oskarżane przez tych właśnie malkontentów o niegospodarności na ogrodach. W tym roku czeka nas kampania
wyborcza na ogrodach niestety już wiemy, że będzie kłopot wybrać chętnych do pracy w zarządach, komisjach rewizyjnych i rozjemczych. Przeważnie jest tak, że do
krytykowania jest dużo więcej działkowców niż do pracy
w zarządach i komisjach. A to dlatego że zarządy i komisje pracują w czynie społecznym – za darmo.
Z wyrazami szacunku
Prezesi z 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
z Cieszyna
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Okręgowy Zarząd Podlaski PZD w Białymstoku
Pan Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Szanowny Panie Ministrze!
Przesyłam Panu Ministrowi do wiadomości Stanowisko
Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych
i Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych
i obsługujących Walne Zebrania – reprezentujących ponad 14 tys. działkowców z 63 ogrodów rejonu białostockiego z następujących miast i miejscowości: Białystok,
Bielsk Podlaski, Hajnówka, Mońki, Sokółka, Czarna Białostocka, Dąbrowa Białostocka, Wasilków, Siemiatycze,
Gródek, Michałowo, Zabłudów, Łapy, Brańsk, Zalesiany
i Kleosin, a dotyczące wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 18.01.2010 r. do Pana Ministra z prośbą
o nowelizację ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z powodu braku nadzoru nad Polskim Związkiem
Działkowców i odbywaniem Walnych Zebrań w tzw. drugim terminie, przez co rzekomo zagrożona jest demokracja w PZD i prowadzi to do wielu nieprawidłowości
i nadużyć.
Panie Ministrze! Jest to bardzo poważne oskarżenie naszego Związku, lecz bez żadnych dowodów popierających
taką tezę. Informuję, że RPO takim postępowaniem ode-

brał nam prawo do złożenia wyjaśnień i nie wystąpił do
PZD o zweryfikowanie tych skarg i innych zastrzeżeń, podejrzeń i oskarżeń.
W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o spowodowanie złożenia przez RPO dowodów na
poparcie swoich oskarżeń. W przeciwnym wypadku będą
to tylko insynuacje i pomówienia niemające żadnego znaczenia.
Panie Ministrze! Myślę, że otrzyma Pan jeszcze wiele
protestów w tej sprawie, gdyż podlascy działkowcy są
zbulwersowani kłamliwym wystąpieniem Rzecznika Praw
Obywatelskich do Pana Ministra i zaniepokojeni trwającymi, jak sam Pan pisze, pracami analitycznymi dot. ustawy o ROD, wbrew wcześniejszym wypowiedziom posłów
Platformy Obywatelskiej, że nie zostaną podjęte żadne
prace nad zmianą ustawy o ROD bez konsultacji z PZD.
Działkowcy podlascy również nie akceptują przyrównania naszej milionowej organizacji do nic nieznaczących
„kanapowych” partnerów w zakresie ogrodnictwa działkowego.

STANOWISKO
Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Przewodniczących Ogrodowych Komisji
Rewizyjnych Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku podjęte podczas
narady w dniu 4.02.2010 r.
Szanowny Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich!

PZD jest rzeczywiście ogromną ilością. Nie zbadał Pan
nawet prawdziwości tych skarg, a może to Pana nie interesuje? Ważne, że są. A nie ważne, czy prawdziwe.
Proszę Pana! Drugi termin walnych zebrań funkcjonuje w PZD wiele, wiele lat. Pozwala on nam na niezakłócone funkcjonowanie ogrodów, gdyż przy braku kworum
pozwala na podjęcie uchwał umożliwiających na sfinansowanie pobranej energii elektrycznej i wody, wykonani
remontów, wywóz śmieci itp. Lecz nie wszyscy to wiedzą, bo nie znają specyfiki ogrodów działkowych. Piszący skargi również.
Poruszany przez Pana brak nadzoru nad PZD również
nie pokrywa się z prawdą, gdyż art. 38 ustawy o ROD
określa, że nadzór leży w gestii Ministra Środowiska, który z dniem 15.11.2008 r. przeniesiony został do Ministra
Infrastruktury. Jak wynika z powyższego, sformułował
Pan nieprawdziwe wnioski krzywdzące Związek, pracujących w nim społecznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi i milionową rzeszę członków PZD.

Pragniemy zwrócić uwagę Szanownego Pana, że Pan
jako osoba zajmująca się z urzędu obroną obywateli w stosunku do polskich działkowców stał się antyrzecznikiem.
Zaatakował Pan w piśmie z dnia 18.01.2010 r. skierowanym do Ministra Infrastruktury ustawę o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych z dn. 8.07.2005 r. Szczególnym
tego powodem stał się, funkcjonujący w wielu innych organizacjach społecznych np. w PCK, drugi termin walnych zebrań rzekomo zagrażający demokracji w Związku
i że jest to źródłem wielu nadużyć.

Panie Rzeczniku!
Czy potrafi Pan wymienić choć jedno takie nadużycie?
Na pewno nie, bowiem wiele kontroli w ostatnich miesiącach skierowanych do PZD nie stwierdziło żadnych nadużyć. Jest to więc stwierdzenie kłamliwe.
Powołuje się Pan w swoim piśmie na skargi działkowców, kilkunastu działkowców, co przy milionie członków
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PZD. Stanowczo protestujemy przeciwko podejmowaniu
działań szkodzących działkowcom, gdyż w naszym przekonaniu jest Pan po to, aby brać w obronę m.in. nas i nasz
Związek, a nie próbować zmieniać ustawę o ROD,
w obronie której już wystąpiło 620 tys. działkowców.
Proszę Pana! Ustawa o ROD to nasza podstawa działania i nasza przyszłość. I należy to uszanować.

Tak nie wolno postępować i ogłaszać w internecie niesprawdzone informacje, a w szczególności nie może tak
postępować Rzecznik Praw Obywatelskich.
Obecni na dzisiejszej naradzie 97 Prezesów, Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych i obsługujących Walne Zebrania nie akceptują Pana działań
wpisujących się w trwającą od kilku miesięcy nagonkę na

/-/ 97 uczestników narady

ROD „Roża” w Zabrzu
Ministrer Infrastruktury
Pan Cezary Grabarczyk
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża” w Zabrzu, składa na Pana Ministra ręce protest przeciwko atakowi Rzecznika Praw Obywatelskich na Polaki Związek
Działkowców.
Dotychczas uważaliśmy, że RPO zajmuje się obroną
praw obywateli a zarazem i działkowców. Historia polskiego ogrodnictwa działkowego sięga ponad 100 lat,
a Pan Rzecznik pisząc do Pana Ministra list opublikowany w internecie i prasie (Rzeczpospolita) winien był się z
tym faktem zapoznać.
Walne zebrania odbywające się w „drugim terminie” są
stosowane również w innych organizacjach i stowarzyszeniach i są zgodne z przyjętymi zasadami w tych organizacjach. Te zasady od wielu lat są ogólnie przyjęte przez
członków naszego Związku. Jeżeli ktoś nie uczestniczy

w walnym zebraniu to jest to wyłącznie jego sprawa, jego
świadomy wybór.
W PZD jest przeważająca liczba ludzi w podeszłym
wieku, często schorowanych i z różnych względów nieuczestniczących w walnych zebraniach, lecz w pełni popierających decyzje podejmowane w formie uchwał przez
uczestników walnego zebrania.
Wyborów do Sejmu, Senatu i samorządów nikt nie kwestionuje chociaż odbywają się przy niskiej frekwencji.
Nasi działkowcy liczą na Pana przychylność i zrozumienie, że dotychczasowe rozwiązania prawne zapisane
w ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD są
wystarczająco dobre i Szanowny Pan Minister je popiera
uznając je za wystarczające dla dalszego funkcjonowania
ogrodów i Polskiego Związku Działkowców.
Z wyrazami szacunku
Prezes ROD
/-/ Edmund Ferenc

Zabrze, 3 lutego 2010 r.

ROD „Kolejarz” w Zabrzu
Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktur
Po zapoznaniu się z treścią pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, Zarząd ROD „Kolejarz” w Zabrzu jest zdumiony wykładnią RPO odnośnie przepisów dotyczących
odbywania walnych zebrań w Polskim Związku Działkowców. Zapis o drugim terminie jest stosowany również
w innych związkach i stowarzyszeniach i do tej pory nikt
tego zapisu nie kwestionował. PZD jest zarejestrowany w
Krajowym Rejestrze Sądowym i gdyby były jakiekolwiek
zażalenia do przepisów zawartych w Statucie PZD, na
pewno me dokonano by rejestracji. Podjęcie tego tematu

pozwała się domyślać, że po odrzuceniu w Sejmie projektu PiS o zmianie ustawy o ROD, znowu zależy komuś żeby zniszczyć ruch działkowy, istniejący w Polsce ponad
100 lat. Zwłaszcza na Śląsku, gdzie już w XIX w. właściciele hut i kopalń udostępniali swoim pracownikom ziemię, aby po ciężkiej pracy pracownik wraz z rodziną mógł
zregenerować siły i korzystać z warzyw i owoców własnoręcznie uprawianych. Wiele z tych ogrodów przetrwało zawieruchy wojenne, ekspansywny rozwój przemysłu
ciężkiego i do dziś stanowi zielone płuca śląskich zdegra89

Pan Minister jest właściwą osobą sprawującą nadzór nad
działalnością PZD, a Ustawa o ROD, Statut PZD i Regulamin ROD niech pozostaną bez zmian.
Zarząd ROD „Kolejarz” w Zabrzu protestuje przeciwko
takiemu postrzeganiu ruchu działkowego jaki widzi RPO
i przypomina znane słowa z piosenki Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach...”

dowanych ekologicznie miast. Podważanie prawomocnej
ustawy o ROD, uchwalonej przecież przez Sejm RP jest
sprawą zdumiewającą. Aby zdyskredytować PZD, pokazuje się ludzi którzy łamią prawo, są często skłóceni z sąsiadami i nie uczestniczą w społecznym życiu ogrodu.
Najpierw należy przyjrzeć się tym rzekomym skargom
czy są zasadne, a potem wyrokować o rzekomo złych
przepisach, czy złym Związku. Stoimy na stanowisku, że

Z wyrazami szacunku
Prezes ROD
/-/ Bogumiła Dziużycka

Zabrze, 4.02.2010 r.

ROD „Strzelców Bytomskich” w Chorzowie
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
W związku z pismem dr Janusz Kochanowskiego
Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra wnoszącym
prośbę o objęcie nadzorem działania realizowane przez
Polski Związek Działkowców, dotyczących realizacji zapisów Statutu PZD i Regulaminu ROD.
Chodzi o odbywanie Walnych Zebrań w drugim terminie. Przepis ten wynika z aktualnego stanu prawnego obowiązującego członków PZD (Statut PZD, Regulamin

ROD „J. Wieczorka”
/-/ 11 podpisów

ROD). Nigdy nie spotkaliśmy się z zarzutami na w/w
omawiany temat ze strony działkowców. Odbywanie Walnych Zebrań w drugim terminie wynika z wielu przyczyn,
a każdy członek PZD ma wiedzę na temat sposobu podejmowania uchwał w ogrodzie i konsekwencji nieobecności
na Walnym Zebraniu.
Oczekujemy, że uszanuje Pan Minister nasze stanowisko w tej sprawie.

ROD „M. C. Skłodowskiej”
/-/ 12 podpisów

ROD „Wypoczynek Górnika”
/-/ 12 podpisów

ROD „Zgoda”
/-/ 11 podpisów

Działkowcy z ROD „Strzelców Bytomskich”
/-/ 11 podpisów
ROD „Kopalnia Polska”
/-/ 11 podpisów

Chorzów, 5 lutego 2010 r.

Działkowcy Okręgu Sudeckiego
Szanowny Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury
Nawiązując do Pana pisma skierowanego do Prezesa
Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusz Kondrackiego, w którym informuje Pan o pracach analitycznych prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury,
a które w domyśle mają prowadzić do zmiany ustawy
o rodzinnych ogrodach działowych, działkowcy okręgu
sudeckiego zgromadzeni na spotkaniu w dniu 22 lutego
2010 r. wyrażają niniejszym pismem swój sprzeciw wobec
powyższym zamierzeniom.
Oświadczamy, że mamy już dość różnych inicjatyw pojawiających się na najwyższych szczytach władzy doty-

czących ogrodnictwa działkowego, PZD i ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Pragniemy podkreślić, że obecnie obowiązująca ustawa
z dnia 8 lipca 2005 r. skutecznie i w pełni zabezpiecza prawa działkowców, działkowcy nie oczekują zmiany swojej
ustawy czemu dali wyraz w setkach pism i wystąpień oraz
składając w całej Polsce ponad 620 tys. podpisów za
utrzymaniem tej ustawy.
Panie Ministrze, nie do przyjęcia są argumenty z jakimi
do Pana zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich Pan
Janusz Kochanowski w piśmie z dnia 18 stycznia 2010 r.
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czo wyborczego i jeżeli członek ogrodu nie uczestniczy
w zebraniu jest to jego świadoma decyzja. Jednocześnie
jest świadom, że w takiej sytuacji inni za niego podejmować będą decyzje dotyczące ogrodu.
Ministrze, pismem tym chcemy Pana poinformować,
działkowcy, że są za pozostawieniem obecnej ustawy
o rodzinnych ogrodach w niezmienionej obecnie treści.

mające uzasadnić potrzebę zmiany ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. Odbywanie części zebrań w drugim terminie zgodne jest ze statutem, rozwiązanie takie
broni wiele ogrodów przed zablokowaniem wszelkiej
działalności ogrodów. Wszyscy członkowie ogrodów zawiadamiani są pisemnie o terminie i miejscu odbywania
walnego zebrania sprawozdawczego bądź sprawozdaw-

/-/ 27 podpisów
Szczawno Zdrój, 22 lutego 2010 r.

Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach
LIST OTWARTY
Okręgowego Zarządu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców do Posłów na Sejm RP
Na Górnym Śląsku pierwsze ogrody działkowe powstały w roku 1905 – w środowiskach podobnych do krajów
silnie uprzemysłowionych, jakimi były okręgi przemysłowe Anglii, Francji, Belgii i Niemiec, a wzory ich opierały
się też na wzorach zaczerpniętych z tych krajów.
W okresie powojennym, kopalnie i huty przydzieliły
swym robotnikom i urzędnikom rozlegle pola na założenie ogródków. Jednak większość z nich nie była zorganizowana i nie posiadała wcale charakteru typowych
ogrodów działkowych. Były to poletka ogrodnicze otoczone prowizorycznym płotem z wybrakowanego drzewa
kopalnianego, lub skleconego ze starych lin i z wycofanych z użytku podkładów kolejowych. Ogrody te w całej
pełni udowodniły swą użyteczność społeczną i gospodarczą, zaopatrując działkowców i ich rodziny w świeże warzywa i owoce.
W 1950 roku na terenie GOP-u istniało 54 tysiące działek, które zajmowały 2 795 ha powierzchni o przeciętnym
obszarze jednej działki 450 m2.
Pierwsze prace modernizacyjne powstały żywiołowo,
podyktowane potrzebami życiowymi. Objęły one w kolejnych latach wszystkie ogrody w okręgu śląskim. Następne lata to czasy doskonalenia powziętych uprzednio
zadań, usprawniania gospodarki upraw i pracy administracyjnej. Dokonano wielkiego skoku w kierunku prężnej,
wszechstronnie zorientowanej i nowoczesnej organizacji,
którą widać było w województwie i w całym kraju.
W 1980 r. ówczesna Krajowa Rada Pracowniczych
Ogrodów Działkowych usamodzielniła się i doprowadziła 6 maja 1981 r. do uchwalenia przez Sejm nowej ustawy
o pracowniczych ogrodach działkowych. Było to możliwe
dzięki powstaniu w Polsce potężnego ruchu społeczno-zawodowego „Solidarność”, ale także dzięki zachowanym
tradycjom i determinacji szerokiego aktywu ogrodów
działkowych zorganizowanego w struktury ogrodowe,
wojewódzkie i krajowe.

Obecnie ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Rodzinnych
Ogrodach Działkowych, jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych oraz zasady zrzeszania
się działkowców w Polskim Związku Działkowców. Do
jej opracowania wykorzystane zostały długoletnie doświadczenia polskiego ogrodnictwa działkowego, oraz
sprawdzone w praktycznym działaniu zapisy poprzednich
ustaw. Ustawa ta określiła ogrody działkowe jako tereny
zielone, zapewniające rodzinom wypoczynek, a także
możliwości upraw ogrodniczych na własne potrzeby.
Ustawa ta przyjęta została przez działkowców z radością,
ale chyba jeszcze bardziej z ulgą, że dorobek pokoleń
działkowców nie zostanie zmarnowany. Szczególne znaczenie ustawy polega na tym, że utrzymała ona bardzo
wysoką rangę ogrodów działkowych nadaną im już w dekrecie i poprzedniej ustawie, stwierdzając, że „Rodzinne
Ogrody Działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej”. W tym krótkim zapisie potwierdzono, prawo istnienia i rozwoju ogrodów działkowych, ich rolę i znaczenie
dla działkowych rodzin, oraz całego społeczeństwa Większość naszych ogrodów powstała na terenach zdegradowanych, nieużytkach, wysypiskach, hałdach pokopalnianych.
Obecnie najliczniejszą grupę wśród działkowców okręgu śląskiego stanowią emeryci i renciści. Dla większości
z nich działki są źródłem pozyskania tanich warzyw
i owoców. Są miejscem odpoczynku i oazą spokoju, dają
ich dzieciom i wnukom warunki do bezpiecznej i zdrowej
zabawy. Mają kontakt z innymi działkowcami i mają szansę uczestniczenia w imprezach kulturalnych w ogrodach,
które nie obciążają ich skromnego budżetu domowego.
Działka to ich hobby, rekompensuje im małe powierzchnie mieszkaniowe, jest miejscem w które zainwestowali
oszczędności, jest cząstką życia ich samych i ich rodzin.
Tak więc ogrody działkowe w Polsce w pełni wypełniają
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proces ich przejmowania do tej pory przebiegał wręcz modelowo. Potwierdza to tezę, sprzeczną z opinią niektórych
polityków-lobbystów, że współpraca Związku z organami administracji państwowej i samorządowej na szczeblu
decyzyjnym układa się dobrze.
Jesteśmy Związkiem potrzebnym milionom obywateli.
Związkiem samodzielnym i samorządnym – organizacją
masową o jawności życia opartej na demokratycznych
podstawach.
Nasi działkowcy pytają, czy w Polsce istnieje demokracja? Czy aby na pewno wartości demokracji są respektowane w naszym kraju?
W prasie ukazują się sponsorowane artykuły szkalujące
Związek. Zmierza się do przeciwstawienia Związkowi
własnych członków - działkowców. Ma to służyć jako kolejny argument do zmiany ustawy o ROD i likwidacji
Związku. Zmiany proponowane przez przeciwników
Związku nie mają w żadnym przypadku na względzie interesu działkowca. Nasi działkowcy mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego
Związku, bowiem tylko Związek, jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów i gwarantem spokojnego użytkowania działek.
Nieprzychylni nam politycy i ich działacze terenowi, cechujący się brakiem tolerancji, zawziętością, interpretujący wszelkie zachowania otoczenia jako wrogie, dążą do
zachwiania właściwej oceny rzeczywistości i to pod hasłami demokracji i troski o ludzi. Jesteśmy solą w oku
tych. którym przyświeca cel rozbicia zżytej i zgranej społeczności działkowców, sprzedania terenów ROD pod kolejny wielki sklep i uzyskania przy tej okazji niezłego
zarobku. Zwracamy się z apelem do wszystkich parlamentarzystów - nie likwidujcie ogrodów, nie likwidujcie organizacji, której kolejne pokolenia śląskich robotników,
nauczycieli, lekarzy, adwokatów, czy urzędników mozoliły się by coraz silniej i mocniej rozkwitały te oazy zieleni, oazy spokoju i owocnej pracy. Dzięki takiej właśnie
postawie młode pokolenia mogły się nauczyć, jak pożyteczne są konsekwentne starania poparte wiedzą i ochotą
działania. Zyski były i są wielowymiarowe, wielostronne
i długoletnie; dlatego świadomość takich rezultatów kierowała wszystkimi znanymi z imienia i nazwiska, oraz
bezimiennymi działaczami, którzy poświęcili dla tej idei
swój wolny czas, zdrowie i siły. Korzystamy z ich dorobku do dzisiaj, a naszym obowiązkiem jest dopilnować, by
to piękne przesłanie nie zginęło, nie zgasło, nie zatraciło
się w coraz to nowej zagmatwanej rzeczywistości. Pamiętajcie o ogrodach.

funkcje społeczne, w tym socjalne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. Ogromne znaczenie ma wizerunek
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jako porządnie zagospodarowanych terenów zielonych służących działkowcom i mieszkańcom miast, a także widoczna sprawność
organizacyjna w zarządzaniu terenami.
Przeszłość i tradycja w dużym stopniu wpływają na postrzeganie roli ogrodów działkowych w dzisiejszej rzeczywistości. Nie ignorujemy wyzwań współczesności,
zwłaszcza, że otoczenie nie zawsze jest nam przyjazne.
Nastąpił bezprecedensowy atak na nasz Związek, którego główną przyczyną, pomimo politycznej otoczki, są
aspekty ekonomiczne. Smutne jest to, że posunięto się
w tej nieczystej grze, do metod żywcem przejętych z innej epoki, a mianowicie do próby osłabienia, czy wręcz
rozbicia organizacji, z wykorzystaniem najniższych instynktów społecznych.
Ogrody działkowe były i są potrzebne, w Polsce i w Europie. Podstawy prawne funkcjonowania narodowych
związków działkowców w postaci ustawy i innych przepisów dotyczących ogrodów działkowych, są gwarantem
dla przyszłości ogrodów, ich rozwoju i istnienia. Związek
jak dotychczas jest postrzegany przez działkowców, jako
własna i przyjazna organizacja chroniąca prawa wszystkich działkowców i ich rodzin. Otwartość rodzin działkowych na mieszkańców miast i osiedli poprzez różne formy
działania ma już wspaniałą historię i tradycję. W środowisku na stałe weszły do programu takie formy współpracy jak: ogrody otwarte dla społeczeństwa, współpraca
z domami dziecka, szkołami, przedszkolami, placówkami opieki społecznej, imprezy masowe, doroczne dni
działkowca i inne imprezy masowe. Na ogrodach dokonuje się wymiana pokoleń, przychodzą ludzie młodsi, zaangażowani zawodowo, traktujący działkę jako miejsce
wypoczynku po ciężkiej pracy. Polska nie stanie się z dnia
na dzień krajem powszechnej szczęśliwości, gdzie każdy
będzie miał dom z ogrodem, więc ogród działkowy jest
naturalną odskocznią od codzienności dla wielu ludzi którzy nie chcą przeznaczać swojego wolnego czasu tylko na
oglądanie telewizji. Potwierdzeniem tej tezy jest zresztą
fakt funkcjonowania ogrodów w krajach znacznie od Polski bogatszych. Związek opracował i przyjął do stosowania ważny dokument: „Polityka Polskiego Związku
Działkowców w sprawie rozwoju miast” sygnalizując, że
dąży w ten sposób do mądrych rozwiązań kompromisowych. Ważnym jest, że dokument ten funkcjonuje, co
w naszym regionie widoczne jest szczególnie przy budowie dróg i autostrad, które powstają na terenach do niedawna zajmowanych przez ogrody działkowe, przy czym

W imieniu członków Okręgowego Zarządu Śląskiego,
obradującego na X Posiedzeniu
OZ Śl. w dniu 25 lutego 2010 roku
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków
/-/ Józef Brzozowski
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Przewodniczący Prezes OZ Śl.
/-/ Jerzy Leśniak

Zarząd ROD „Natura” w Ostrowie Wielkopolskim
Pan Cezary Grabarczyk
Ministerstwo Infrastruktury
Warszawa
wiska, a nie niszczenie tego co prawidłowo funkcjonuje
od dziesiątek lat.
Przedstawianie kolejnych argumentów o słuszności i naszych obaw co do losu ogrodów w Polsce uważamy za
bezzasadne – przedstawialiśmy je wielokrotnie w poprzednich pismach kierowanych do polityków i Rządu RP.
Liczymy jednak na rozsądek i zrozumienie w dalszych poczynaniach.

W związku z przygotowaniami do kolejnego ataku na
struktury PZD, oraz dorobek wszystkich działkowców
apelujemy o ich zaprzestanie.
Kolejny już raz określone struktury polityczne i ekonomiczne wyciągają ręce po „łakomy kąsek” jakim jest majątek PZD oraz co za tym idzie ubogie kieszenie
działkowców. Nadrzędnym celem ministerstwa powinna
być pomoc w promowaniu tego, co przynosi wymierne
korzyści ludziom w postaci zdrowego i czystego środo-

Z uszanowaniem Zarząd, Komisje Statutowe
i działkowcy ROD „Natura”
Prezes
/-/ Józef Gromski

Wiceprezes
/-/ Tomasz Grelka

Sekretarz
/-/ Krystyna Kopras

Ostrów Wielkopolski, 6 marca 2010 r.

Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie
My zebrani w dniu 4 marca bieżącego roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie reprezentanci 23 tysięcy rodzin
zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, wyrażamy głębokie zaniepokojenie pracami prowadzonymi przez
Ministerstwo Infrastruktury, które analizuje warunki nowelizacji, istniejącej dla wszystkich dobrej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Od lat walczymy o to by
przestano kombinować na szczeblu władzy, jakby tu nas
na siłę uszczęśliwić. Nie od dziś wiadomo, że lepsze jest
wrogiem dobrego. Stosując tą zasadę prosimy o zaprzestanie jakiegokolwiek manipulowania w celu „poprawy”.
Zastanawialiśmy się, kto za pracę tych poprawiaczy płaci i to od 17 lat -oczywiście my podatnicy i to za coś czego nie chcemy. Tyle lat walki o utrzymanie dobrego obowiązującego prawa dającego możliwość nam, w których
obudził się atawizm, bo wszyscy pochodzimy ze wsi i budzą się w nas ukryte geny od czasów Piasta co wyzwalamy w umiłowaniu do skrawka ziemi.
Zgodnie z rozwojem społeczeństw najpierw zadbaliśmy
o wyżywienie, dach nad głową oraz rozwój nauki to przyszedł czas na upiększanie swojego otoczenia co realizujemy poprzez uprawę działki.
Nie trafiają do nas przedstawicieli takiej rzeszy naszych
członków informacje, że będziemy mieli uwłaszczenie.
Od tylu lat się przed tym bronimy bo wiemy, że jest to co

nam się smaży a jest to zawoalowana likwidacja czegoś co
z powodzeniem od 115 lat dobrze funkcjonowało.
Majstrując od lat przy naszej ustawie nie prosicie naszej
organizacji do współpracy, co wyraźnie wskazuje intencje pomysłodawców. Czy do nich nie przemawia fakt, że
ich poprzednicy przez tyle lat wytężali umysły, by opracować tak znowelizowane prawo by zaspokoiło oczekiwania
obu stron. To co Oni byli mniej wydolni umysłowo?
Marginalizacja naszego Związku, jego dokonań na rzecz
rozwoju ogrodnictwa działkowego, ukierunkowanie zainteresowań rzeszy członków naszego Związku i ich rodzin,
samo zaopatrzenie w wartościowe owoce i warzywa, ruch
na wolnym powietrzu oraz relaks, wszystko to musi być
kalkulowane w bilansowaniu finansów państwa, bo oznacza to zdrowsze fizycznie i psychicznie społeczeństwo. To
mniej rozjeżdżone drogi, więcej zaopatrzenia z regionów
ogrodniczych mniej smogu itp. A to wszystko ważniejsze
niż wyszarpanie zielonych płuc miasta na zabetonowanie
supremarkietami.
Już zupełnym chwytem tonącego za przysłowiową brzytwę jest uruchomienie przeciw nam Najwyższej Izby Kontroli, która nie mogąc bezpośrednio i bezpardonowo nas
jako Związek zdyskredytować czyni prace kontrolne
w gminach ale ukierunkowane są czy w stosunku do nich
Związek spełnia powinności nakreślone Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.
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wych, a naszych członków do czujności i zwarcia postawy w walce o obronę Związku i ustalenie gdzie w lokalnych posłach i władzach szukać sprzymierzeńców i
pamiętać o tym w czasie zbliżających się wyborów.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
w Koszalinie po raz kolejny wzywa wszystkich, którzy
sprawują w naszym kraju władzę by zaprzestali wszelkich
manipulacji nad ustawą, o rodzinnych ogrodach działko-

W podpisie
Wiceprezes OZ PZD
Stefan Przyborek

Prezes OZ PZD
Stanisław Suszek

Członkowie:
Kazimierz Czarnecki
Piotr Gutowski
Ryszard Jocek
Edward Pietrak
Mariusz Kalman
Jan Faryna
Lubomir Kimbar
Zdzisław Kubiak
Józef Kozłowski
Bronisława Szafulska
Krzysztof Sztyrak

Krystyna Karczewska
Czesław Miksza
Genowefa Kotewicz
Leonard Czerepom
Marian Kowalski
Małgorzata Stasiak
Andrzej Ginter
Marian Szuszkiewicz
Janina Żbikowska
Zuzanna Sugier
Izabela Wacko

Danuta Urban
Przewodn. OKRew.
Waldemar Grochulski.
Przewodn.OKRoz.
Antoni Niewiński
Dyrektor Biura PZDOZ
Wojciech Godziewski
Członek OKR
Olga Mieszczankin

Koszalin, 4 marca 2010 r.

V. KONKURSY KRAJOWE W 2010 r.
Informacja
Konkursy na najładniejszy ogród działkowy i wzorową,
najpiękniejszą działkę mają wieloletnią tradycję w Polskim Związku Działkowców. Konkursy indywidualne organizowane na wszystkich szczeblach związku cieszą się
ogromnym powodzeniem wśród użytkowników działek.
Na szczeblach okręgowych i krajowym rywalizują ze sobą najpiękniejsze, najlepiej zagospodarowane Rodzinne
Ogrody Działkowe.
Konkursy wywołują pozytywną rywalizację mającą
wpływ na poprawę zagospodarowania, estetyki, funkcjonalności działek i ogrodów oraz są okazją do zaprezentowania wieloletniego dorobku zarządów poszczególnych
ogrodów i indywidualnych działkowców. Na przestrzeni
lat obserwuje się coraz większe zainteresowanie udziałem
w konkursach. Działkowcy prześcigają się w pomysłach
na aranżację działek, chcąc zaskoczyć komisje konkursowe. Tak jak zmieniają się czasy i ludzie, tak samo zmieniają się nasze ogrody. W pierwszych edycjach konkursu
dominowały ogrody z działkami o charakterze użytkowym. W ostatnich latach obserwuje się tendencje do zmiany charakteru działek z użytkowych na wypoczynkowe.
Niektóre okręgowe zarządy dostosowując się do warun-

ków lokalnych organizują konkursy, w których rywalizują ze sobą ogrody i działki o charakterze rekreacyjnym.
Konkursy na wszystkich szczeblach związku poprzedzone są w większości przypadków przeglądami ogrodów
działkowych, a ich wyniki wykorzystywane są do oceny
konkursowej. Ciekawą inicjatywą wielu okręgowych zarządów jest wykorzystanie działalności konkursowej do
popularyzacji ogrodnictwa działkowego i promocji ROD-ów wśród społeczności lokalnych. W związku z tym konkursy na szczeblach okręgowych często organizowane są
pod patronatem prezydentów, burmistrzów miast czy starostów powiatowych.
Prezydium KR PZD na wniosek Krajowej Komisji Konkursowej postanowiło na rok 2010 ogłosić dwa konkursy
krajowe „Wzorowa Działka Roku 2010” oraz „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”. Tegoroczna edycja
w stosunku do zeszłorocznej zawiera niewielkie zmiany
dotyczące regulaminu i punktacji.
W związku ze zbliżającym się terminem składania i weryfikacji zgłoszeń działek i ogrodów prosimy o pełne zaangażowanie w działalność konkursową zarządów ROD
i OZ-ów, a szczególnie służby instruktorskiej. Przypomi94

mie elektronicznej i przekazane najlepiej na płytach CD.
Pozwoli to komisjom konkursowym na obiektywną ocenę oraz stworzy możliwość prezentacji zwycięskich ogrodów i działek w finale na szczeblu krajowym.

namy o konieczności zgromadzenia niezbędnej dokumentacji będącej warunkiem zakwalifikowania do konkursu.
Dużą wagę należy przywiązywać do jakości dokumentacji zdjęciowej. Fotografie powinny być wykonane w for-

Alicja Gurzyńska
instruktor ogrodniczy KR PZD

UCHWAŁA NR 27/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku 2010”
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt. l statutu
PZD w związku z § 7 statutu, postanawia:
§1
l. Ogłosić na rok 2010 konkurs krajowy pn. „Wzorowa
Działka Roku 2010”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik Nr 2 do
uchwały.
§2
1. Do udziału w konkursie prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają działki, które są laureatami w konkursach okręgowych w roku 2009.
2. Działka będąca laureatem w konkursie krajowym może startować z zachowaniem 3-letniej karencji.
3. Termin zgłaszania działek do konkursu upływa z dniem
25 maja 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
§3
Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD
w sprawie wyników konkursu w 2009 roku:
a) numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,
b) nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym.
2) Materiał zdjęciowy obejmujący:
a) zagospodarowanie działki, w tym jej widok ogólny,
b) altanę,
c) część produkcyjną działki,
d) część wypoczynkową działki,
e) elementy małej architektury
f) inny materiał ilustracyjny uznany przez działkowca
jako pomocny przy ocenie działki.

Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego
fotografa i przekazany w formie elektronicznej.
§4
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów, o których
mowa w §3, skutkuje nie przyjęciem działki do konkursu.
§5
1. Członek Komisji Konkursowej KR PZD wraz z instruktorem SSI na podstawie przesłanych materiałów,
a także lustracji przeprowadzonej w okresie od 15 czerwca do 10 lipca br. dokona oceny działek zgłoszonych do
konkursu.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi
protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.
§6
Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu
Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu
i ustali listę jego laureatów oraz wyróżnienia w konkursie.
§7
Użytkownicy:
1) laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe
o wartości 1.000 zł.,
2) wyróżnionych działek otrzymają nagrody rzeczowe
o wartości 500 zł.
3) wszystkich działek biorących udział w konkursie
otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec” oraz wydawnictwa związkowe.
§8
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Krajowych Dni Działkowca Roku 2010 oraz opublikowane
w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym PZD.
WICEPREZES
Antoni Kostrzewa

Warszawa, dnia 16 lutego 2010 r.
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PREZES
Eugeniusz Kondracki

Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2010”

l. Rozplanowanie i urządzenie działki
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)

0–20 pkt

2. Część produkcyjna działki, w tym:
a) sadownicza
(różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie
odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie
koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność)
b) warzywnicza
(bogaty dobór gatunków, w tym zioła)

0–15 pkt.

3. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:
a) bogaty dobór roślin ozdobnych
b) urządzenia wypoczynkowe

0–10 pkt.
0–10 pkt.

4. Trawnik i jego utrzymanie

0–10 pkt.

5. Mała architektura na działce
a) płotki, murki, trejaże, pergole
b) oczka i zbiorniki wodne
c) inne elementy małej architektury (np. rzeźby)

0–10 pkt.
0–5 pkt.
0–5 pkt.

6. Estetyka i stan techniczny altany
a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodne
z regulaminem ROD
b) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD
c) funkcjonalność altany
d) estetyka altany

0–10 pkt.
0–5 pkt.
0–5 pkt.
0–10 pkt.

7. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie

0–10 pkt.

8. Ekologia na działce
(domki i karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin,
stosowanie nawozów naturalnych)

0–15 pkt.

9. Estetyka działki (porządek, stan ogrodzenia i urządzeń
na działce)

0–10 pkt.

0–15 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania 165 pkt.
* Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane
do promowania rodzinnych ogrodów działkowych i Związku winy być one dobrej jakości.
** Stwierdzenie nie przestrzegania postanowień regulaminu ROD w zakresie zagospodarowania działki oraz nie opłacenie składki członkowskiej i innych opłat w 2009 roku na rzecz ogrodu w ustalonych terminach skutkuje dyskwalifikacją uczestnictwa w konkursie

96

Załącznik nr 2

ANKIETA KONKURSOWA
„WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2010”
Działka nr ................................. w ROD ................................................................
w ................................................, Okręg .........................................
użytkowana przez
................................................................................................................................
Imię i nazwisko – adres domowy
zgłoszona do Krajowego Konkursu „Wzorowa Działka Roku 2010”
Lustracja została przeprowadzona przez zespół Komisji Konkursowej Krajowej Rady PZD, w składzie:
1
.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko – funkcja
2
.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko – funkcja
3…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....................
Imię i nazwisko – funkcja
w obecności przedstawicieli OZ PZD i zarządu ROD
1
.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko – funkcja
2
.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko – funkcja
3
.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko – funkcja
4
.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………................
Imię i nazwisko – funkcja
oraz użytkownika działki
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...........
Imię i nazwisko
l. Rozplanowanie i urządzenie działki (0–20 pkt.)
................ pkt.
(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu)
2. Część produkcyjna działki, w tym:
a) sadownicza (0–15 pkt.)
............... pkt.
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(różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie
odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie
koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność)
b) warzywnicza (0–l5 pkt.)
................ pkt.
(bogaty dobór gatunków, w tym zioła)
3. Część ozdobno–wypoczynkowa, w tym:
a) bogaty dobór roślin ozdobnych (0–10 pkt.)
................ pkt.
b) urządzenia wypoczynkowe (0–10 pkt.)
................ pkt.
4. Trawnik i jego utrzymanie (0–10 pkt.)
................pkt.
5. Mała architektura na działce
a) płotki, murki, trejaże, pergole (0–10 pkt.)
................ pkt.
b) oczka i zbiorniki wodne (0–5 pkt.)
................ pkt.
c) inne elementy małej architektury (np. rzeźby) (0–5 pkt.)
…………pkt.
6. Estetyka i stan techniczny altany
a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodne z regulaminem ROD

(0–10 pkt.)
................ pkt.

b) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD (0–5 pkt.)
............... pkt.
c) funkcjonalność altany (0–5 pkt.)
................ pkt.
d) estetyka altany (0–10 pkt.)
.
7. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie
.

............... pkt.
(0–10 pkt.)
............... pkt.

8. Ekologia na działce
(domki i karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin,
stosowanie nawozów naturalnych) (0–15 pkt.)
................ pkt.
9. Estetyka działki (porządek, stan ogrodzenia i urządzeń na działce)

(0–10 pkt.)
................ pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania – 165 pkt.
………………
Ankietę sporządzono w 3 egzemplarzach: jeden dla Krajowej Rady, drugi dla Okręgowego Zarządu, trzeci dla Zarządu ROD.

Podpisy przedstawicieli
Okręgowego Zarządu
1. …………………….
2. ……………………
Podpisy członków Zarządu ROD
1. ......................................
2. ......................................

Podpisy członków zespołu
lustracyjnego
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ……………………….

pieczęć ogrodu
Miejscowość ..................................., dnia .............................. 2010 r.
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UCHWAŁA NR 28/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”
§5
l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD w skład,
której wejdą instruktorzy SSI na podstawie materiałów
wymienionych w §3 uchwały, a także lustracji przeprowadzonych w okresie od 15 czerwca do 10 lipca br. dokona oceny rodzinnych grodów działkowych zgłoszonych
do konkursu.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi
ze swojej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby
Prezydium Krajowej Rady PZD.
3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji i wniosków:
1) dokona rozstrzygnięcia konkursu, ustali listę nagrodzonych oraz listę ogrodów wyróżnionych,
2) przyzna tytuły:
a) za zajęcie I miejsca w Krajowym Konkursie „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”,
b) za zajęcie II miejsca w Krajowym Konkursie „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”,
c) za zajęcie III miejsca w Krajowym Konkursie „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”,
d) ogrodom, które zostały wyróżnione w poszczególnych dziedzinach konkursowych-tytuł:
– „Najlepiej Zagospodarowany Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”,
– „Najlepszy Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Roku 2010 w upowszechnianiu wiedzy”,
– „Najlepszy Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Roku 2010 w działalności organizacyjnej”,
– „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010
w zakresie zagospodarowania działek”,
– „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010
w działalności na rzecz środowiska naturalnego”,
– „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”
w zakresie realizacji długoletniego planu inwestycji i modernizacji.
– „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”
w zakresie bezpieczeństwa.
§6
1. „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”
otrzyma puchar Prezesa KR, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6.000 zł.
2. Rodzinne ogrody działkowe, które zdobyły tytuły
„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010” otrzymują puchary, dyplomy, tablice okolicznościowe oraz nagrody
pieniężne w wysokości po 4.000 zł.
3. Rodzinne Ogrody Działkowe, które uzyskały wyróżnienie w konkursie otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości po 3.000 zł.

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust.2 pkt. 1 statutu
PZD w związku z §7 statutu, postanawia:
§1
l. Ogłosić na rok 2010 konkurs krajowy „Rodzinny
Ogród Działkowy Roku 2010”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ankieta konkursowa stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
1. Do udziału w konkursie prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają rodzinne ogrody działkowe, które były laureatami w konkursach okręgowych w roku 2009.
2. Prezydium okręgowego zarządu PZD, na terenie którego znajduje się więcej niż 50.000 działek, może zgłosić
do konkursu 2 rodzinne ogrody działkowe.
3. Laureaci konkursów krajowych mogą być zgłaszani
przez okręgowe zarządy po 3-letniej karencji.
4. Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa
z dniem 25 maja 2010 r.
§3
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
1) uchwałę prezydium okręgowego zarządu PZD z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnię w ha i liczbę
działek, a także numerem pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD.
2) pisemną informację o rodzinnym ogrodzie działkowym wraz z jego historią,
3) wyposażenie rodzinnego ogrodu działkowego w infrastrukturę oraz tereny ogólne wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do użytku ogólnego, aleje spacerowe
z ich wyposażeniem, np. ławki ogrodowe itp.),
4) materiał fotograficzny przedstawiający zagospodarowanie ogrodu i działek, w tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Działkowca lub świetlicę i budynki administracyjno-gospodarcze, tereny użytku ogólnego i rekreacyjne ogrodu, drogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, 10
działek w ogrodzie z podaniem ich numerów oraz nazwisk
użytkowników, życie w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Działkowca, Dzień Dziecka, integracyjne itp.).
Materiał fotograficzny winien być dobrej jakości wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Wskazane jest, aby był wykonany przez dobrego
fotografa i przekazany w formie elektronicznej.
§4
Brak załączenia do zgłoszenia dokumentów wymienionych w §3 uchwały skutkuje nie przyjęciem zgłoszenia
rodzinnego ogrodu działkowego do konkursu.
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§7
Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział
w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych
na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

§8
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2010 oraz opublikowane w miesięczniku działkowiec i Biuletynie Informacyjnym PZD.
WICEPREZES
Antoni Kostrzewa

PREZES
Eugeniusz Kondracki

Warszawa, dnia 16 lutego 2010 r.

Załącznik nr 1

REGULAMIN KONKURSU KRAJOWEGO
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2010”
I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
l. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2009 – protokoły, uchwały, decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD, terminowe odprowadzenie składki członkowskiej i innych opłat do OZ w 2009 roku).
0–20 pkt.
2. Plan zagospodarowania ogrodu.

0–20 pkt.

3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, prawidłowo wypełnione karty rejestracyjne C – zabezpieczenie rejestru i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych).
0–20 pkt.
4. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji, dokumentacja pracy komisji oraz efekty ich pracy)
0-10 pkt.
5. Udokumentowana praca członków Związku na rzecz ogrodu w roku 2009 (ilość godzin uchwalonych przez walne
zebranie a ilość godzin przepracowanych łącznie oraz zebrany ekwiwalent za niewykonane prace (w zł.)
0–20 pkt.
6. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny dostępny dla działkowców (wymienić jaki).
0-10 pkt.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (wymienić jakie i na czym polega)
0–10 pkt.
8. Zorganizowane imprezy w ogrodzie o charakterze ogólnodostępnym (dni działkowca, festyny, kiermasze, wystawy
plonów w roku 2009, imprezy dla dzieci, inne).
0-10 pkt.
ROD otwarty dla społeczeństwa – ogród przystosowany zagospodarowaniem ,i wyposażeniem do funkcji parku (posiadający aleje, rosarium, ogrody jordanowskie, place zabaw itp.).
0-20 pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania

140 pkt.

100

II. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA
1. Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym:
Szkolenia (wykłady, pogadanki, prelekcje) ilość, ilość uczestników
Pokazy praktyczne ilość, ilość uczestników
0–30 pkt.
2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym:
a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2009 – prenumerata miesięcznika dla instruktorów ogrodowych SSI PZD i
członków organów ROD
0–10 pkt.
b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2009 literatury związkowej
na potrzeby działkowców
0–10 pkt.
c) prowadzenie biblioteki ogrodowej
0–5 pkt.
3. Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
– liczba instruktorów ogrodowych, okręgowych i krajowych.

0–20 pkt.

4. Prowadzenie kroniki ogrodowej.

0–15 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

90 pkt.

III. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
(dotyczy zadań realizowanych w roku 2009)
1. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 69/99 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 1999 r. w oparciu o uchwałę walnego zebrania.
0–20 pkt.
2. Przygotowanie, prowadzenie i metody realizacji inwestycji i remontów

0-40 pkt.

3. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu

0–10 pkt.

4. Prowadzenie Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju
i Modernizacji ROD oraz jego realizacja

0–30 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

100 pkt.
IV. ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (zgodność zagospodarowania ogrodu z planem zagospodarowania ogrodu
i racjonalność wykorzystania terenu)
0-20 pkt.
2. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:
a) ogrodzenie zewnętrzne
b) bramy i furtki
c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka
d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność
e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią izolacyjną od działek
f) obiekty kubaturowe (dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze
g) nawadnianie ogrodu - (sposób nawadniania)
h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie
(wyprowadzenie poza altany podliczników)
i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich

0–10 pkt.
0–10 pkt.
0–10 pkt.
0–10 pkt.
0–10 pkt.
0–20 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

3. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych (należy podać rodzaj placów ogólnych i placów rekreacyjnych
oraz ich wyposażenie)
0-30 pkt.
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4. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie

0-10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

160 pkt.

V. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK
l. Wyposażenie działek (stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):
a) altany (ich prawidłowe usytuowanie, powierzchnia i wysokość)
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działki
c) szklarnie i tunele foliowe
d) mała architektura na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.)
e) powszechność stosowania kompostowników

0–10 pkt.

2. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie)

0–20 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

80 pkt.

0–20 pkt.
0–15 pkt.
0–5 pkt.

VI. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
l. Pasy izolacyjne od dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń
0–20 pkt.
2. Organizowanie przez zarząd ROD badania gleby
0–10 pkt.
3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach
przylegających bezpośrednio do ogrodu

0–20 pkt.

4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy)
0–20 pkt.
5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin,
stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach)
0-10 pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania

80 pkt.
VII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD

l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską

0–10 pkt.

2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku

0–10 pkt.

3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych
i związkowych w tym zakresie

0–10 pkt.

4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd
do każdej działki pojazdów służb ratowniczych

0–20 pkt.

5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie

0–10 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

60 pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania

710 pkt.

Ponieważ materiały ilustracyjne będą publikowane oraz wykorzystywane do promowania rodzinnych ogrodów działkowych i Związku winny być one dobrej jakości sporządzone na nośnikach elektronicznych
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Załącznik nr 2
ANKIETA KONKURSOWA
„RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2010”
Rodzinny Ogród Działkowy ...................................................................................
nazwa ogrodu
w ..................................................., Okręg .............................................................
zgłoszony do Krajowego Konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2010”
ROD zajmuje powierzchnię ogółem ................. ha.
Powierzchnia użytkowa pod działkami wynosi ...................... ha.
Znajduje się na niej ........................ działek.
Lustracja ROD została przeprowadzona przez zespół Komisji Konkursowej Krajowej Rady PZD, w składzie.
1.
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………....................................................................................................................
Imię i nazwisko – funkcja
2.
………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko – funkcja
3.
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………....
Imię i nazwisko – funkcja
w obecności przedstawicieli OZ PZD i zarządu ROD
1.
………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………..………………………………………………………………………….......
Imię i nazwisko – funkcja
2.
……………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………….…………………………………………………………………………...........
Imię i nazwisko – funkcja
3.
………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………..………………………………………………………………………….......
Imię i nazwisko – funkcja
4.
.………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………....………………………………………………………………………....
Imię i nazwisko – funkcja

I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1. Dokumentacja organizacyjna ogrodu (walnych zebrań i zebrań zarządu ROD za rok 2009 – protokoły, uchwały, decyzje, zgodność dokumentacji i podejmowanych uchwał z przepisami statutu PZD i regulaminu ROD, terminowe odprowadzenie składki członkowskiej i innych opłat do OZ w 2009 roku, ilość zmian użytkowników działek,
odprowadzanie wpisowego z OZ i zabezpieczenie rocznej prenumeraty „Działkowca”
(0–20 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
................ pkt.
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2. Plan zagospodarowania ogrodu, w tym ilość bram i furtek zgodnych z planem zagospodarowania ROD
(0–20 pkt.)
……………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………
................ pkt.
3. Dokumentacja członków Związku (rejestr członków ROD, prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje członkowskie, decyzje przydziału działek, prawidłowo wypełnione karty rejestracyjne C
– zabezpieczenie rejestru i przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych.
(0–20 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
................ pkt.
4. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba działających komisji, dokumentacja pracy komisji
oraz efekty ich pracy) - uzależnienie punktacji – co najmniej pracujące 3 komisje
(0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
................ pkt.
5. Udokumentowana praca członków Związku na rzecz ogrodu w roku 2009
ilość godzin uchwalonych przez walne zebranie .......................uchwała nr……….. z dnia……………........................
a ilość godzin przepracowanych łącznie ............................................................................................................................
oraz zebrany ekwiwalent za niewykonane prace ........................... zł.
(0–20 pkt.)
................ pkt.
6. Wyposażenie ogrodu działkowego w sprzęt ogrodniczy i mechaniczny dostępny dla działkowców
– wymienić jaki: (0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
................ pkt.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (wymienić jakie i na czym polega)
(0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
................ pkt.
8. Organizowane imprezy w ogrodzie o charakterze ogólnodostępnym (dni działkowca, festyny, kiermasze,
wystawy plonów w roku 2009, imprezy dla dzieci, inne) – wymienić:
(0–10 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...........
................ pkt.
9. Realizacja hasła- „ROD otwarty dla społeczeństwa” – ogród przystosowany zagospodarowaniem i wyposażeniem
do funkcji parku (posiadający aleje, rosarium, ogrody jordanowskie, place zabaw itp.) – wymienić (0–20 pkt.)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
................ pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania – 140 pkt.

………… pkt.

1. Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy ogrodniczej i organizacyjnej dla działkowców, w tym
Szkolenia (wykłady, pogadanki, prelekcje) ilość .........., ilość uczestników ..........
Pokazy praktyczne ilość ........... ilość uczestników ...........
(0-30 pkt.)
2. Propagowanie i rozprowadzanie literatury związkowej, w tym:
a) miesięcznika „działkowiec” w roku 2009 – prenumerata miesięcznika
dla instruktorów SSI PZD i członków
organów ROD
tak/nie, ilość sztuk w prenumeracie ....................
(0–10 pkt.)
................ pkt.
b) rozprowadzanie przez zarząd ROD w roku 2009 literatury związkowej
na potrzeby działkowców – czy jest rozprowadzana literatura związkowa
tak//nie, ilość sztuk rozprowadzanych ...............
(0–10 pkt.)
................ pkt.
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c) prowadzenie biblioteki ogrodowej – podać ilość tytułów książek na wyposażeniu biblioteki ...... (0–5 pkt.)
................ pkt.
Działalność instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD –
liczba instruktorów ogrodowych na 100 działek ..............................................
liczba instruktorów okręgowych .......................................................................
liczba instruktorów krajowych ..........................................................................
(0–20 pkt.)
................ pkt.
4. Prowadzenie kroniki ogrodowej.
(0–15 pkt.)
................ pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania – 90 pkt.

................... pkt.

III. INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD
(dotyczy zadań realizowanych w roku 2009)
l. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remontów prowadzonych przez zarząd ROD zgodnie ze statutem PZD i uchwałą nr 69/99 Prezydium KR PZD z dnia 28 października 1999 r. w oparciu o uchwałę walnego zebrania nr ………z dnia…………….
wprowadzenie zadania do planu inwestycji remontów OZ PZD – data ...................................................
zgoda Prezydium OZ na realizację zadania – data ............................., wartość zadania ........... zł. (0-20 pkt.)
................ pkt.
2. Przygotowanie, prowadzenie i sposoby realizacji inwestycji i remontów,
w tym:
a) systemem gospodarczym (0–20 pkt.)
............... pkt.
b) systemem zleconym (0–20 pkt.)
............... pkt.
3. Bieżąca konserwacja urządzeń i infrastruktury ogrodu (
0–10 pkt.)
............... pkt.
4. Prowadzenie Otwartego i Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD oraz jego realizacja
– należy podać datę uchwalenia Programu .................................................................................
i co zostało zrealizowane z tego programu..................................................................................
(0–30 pkt.)
................ pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

............... pkt.

IV. ZAGOSPODAROWANIE ROD
l. Zagospodarowanie przestrzenne ogrodu (zgodność zagospodarowania ogrodu z planem zagospodarowania ogrodu
i racjonalność wykorzystania terenu)
(0–20 pkt.)
............... pkt.
2. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym.
a) ogrodzenie zewnętrzne
(0–10 pkt.)
............... pkt.
b) bramy i furtki
(0–10 pkt.)
............... pkt.
c) tablica z nazwą ogrodu i jej estetyka
(0–10 pkt.)
............... pkt.
d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalność
(0–10 pkt.)
............... pkt.
e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenią izolacyjną od działek (0–10 pkt.)
............... pkt.
f) obiekty kubaturowe (dom działkowca, świetlica, budynki gospodarcze
(0–20 pkt.)
............... pkt.
g) nawadnianie ogrodu
(0–10 pkt.)
............... pkt.
h) sieć energetyczna i jej rozprowadzenie po ogrodzie
(0–10 pkt.)
............... pkt.
i) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od działek sąsiednich
(0–10 pkt.)
............... pkt.
3. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów ogólnych, należy podać
rodzaj placów ogólnych oraz ich wyposażenie .....................................................
i placów rekreacyjnych oraz ich wyposażenie ...................................................... (0–30 pkt.)
............... pkt.
4. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie
(0–10 pkt.)
Łączna ilość punktów do uzyskania – 160 pkt.

............... pkt.
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V. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK
l. Wyposażenie działek
(stan techniczny, zgodność z regulaminem ROD):
a) altany (ich prawidłowe usytuowanie, powierzchnia i wysokość)
b) zachowanie odległości nasadzeń trwałych od granic działki
c) szklarnie i tunele foliowe
d) mała architektura na działkach (murki, pergole, trejaże, itp.)
e) powszechność stosowania kompostowników
2. Pielęgnacja drzew i krzewów (cięcie, prześwietlanie, odnawianie)

(0- 20pkt.)
(0–15 pkt.)
(0–5 pkt.)
(0–10 pkt.)
(0–10 pkt.)
(0–20 pkt.)

Łączna ilość punktów do uzyskania – 80 pkt.

............... pkt.
............... pkt.
............... pkt.
............... pkt.
............... pkt.
............... pkt.
............... pkt.

VI. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA
l. Pasy izolacyjne od dróg komunikacyjnych lub innych źródeł zanieczyszczeń (0–20 pkt.)
............... pkt.
2. Organizowanie przez zarząd ROD badania gleby
(0–10 pkt.)
............... pkt.
3. Utrzymywanie czystości w ogrodzie, na działkach i na terenach przylegających bezpośrednio do ogrodu
(0–20 pkt.)
............... pkt.
4. Udokumentowane rozwiązanie składowania i usuwania śmieci (umowy)
(0–20 pkt.)
............... pkt.
5. Ekologia w ogrodzie (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych, kompostowniki na działkach)
(0–10 pkt.)
............... pkt.
Łączna ilość punktów do uzyskania – 80 pkt.

............... pkt.

VII. BEZPIECZEŃSTWO W ROD
l. Udokumentowana współpraca z policją, strażą miejską.
(0–10 pkt.)
............... pkt.
2. Polisy ubezpieczeniowe majątku Związku.
(0–10 pkt.)
............... pkt.
3. Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przestrzeganie przepisów ogólnych
i związkowych w tym zakresie.
(0–10 pkt.)
............... pkt.
4. Układ komunikacyjny w ogrodzie umożliwiający swobodny dojazd do każdej działki pojazdów służb ratowniczych.
(0–20 pkt.)
............... pkt.
5. Inne formy zapewnienia bezpieczeństwa w ogrodzie, podać jakie
............................................................................................................

(0–10 pkt.)

............... pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania – 60 pkt.

............... pkt.

Łączna ilość punktów do uzyskania – 710 pkt.

............... pkt.

Ankietę sporządzono w 3 egzemplarzach: jeden dla Krajowej Rady, drugi dla Okręgowego Zarządu, trzeci dla Zarządu ROD.
Podpisy przedstawicieli
Okręgowego Zarządu
1. ..............................
2.....................................

Podpisy członków zespołu
lustracyjnego
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..

Podpisy członków Zarządu ROD
1. ......................................
2. ......................................

pieczęć ogrodu

Miejscowość ..................................., dnia ........................................ 2010r.
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VI. INFORMACJE
1. Nowy program komputerowy obsługujàcy Rejestr ROD
W dniu 3 listopada 2009 r. została podpisana przez Krajową Radę PZD umowa na wykonanie nowego programu
komputerowego obsługującego Rejestr ROD, który zostanie ukończony pod koniec lutego 2010 r.
Nowy program ma na celu zastąpienie dotychczasowego programu FOX PRO, który obecnie nie spełnia wymagań pod względem funkcjonalności i aktualnych potrzeb
Związku.
Nowy program Rejestr ROD zapewni jednolitą dla całego kraju, przejrzystą bazę danych dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych.
W porównaniu z dotychczasowym programem będzie
on zawierał więcej informacji dotyczących ogrodów i zostanie rozbudowany o nowe funkcje. Dodatkowo umożliwi przeglądanie i wyszukiwanie danych ROD przez
pracowników Okręgowych Zarządów PZD, którzy
w przypadku zmian będą mogli na bieżąco dokonywać ich
aktualizacji oraz weryfikacji.
Dzięki nowemu programowi Rejestr ROD będzie można w łatwy sposób zapoznać się z podstawowymi danymi
ROD np. ilością i powierzchnią działek rodzinnych (w
tym użytkowanych i nieużytkowanych), jak również ze
stanem prawnym ogrodu, w szczególności z tytułem

prawnym PZD do gruntów ROD, statusem, roszczeniami
zgłoszonymi przez osoby fizyczne i osoby prawne, ustanowionymi służebnościami przechodu i przejazdu przez
teren ogrodu, funkcją w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz posiadaną dokumentacją formalno-prawną.
Będzie możliwe również uzyskanie informacji, które
działki geodezyjne i rodzinne uległy likwidacji w związku z realizacją celu publicznego lub inwestycji drogowej.
W nowym programie będzie istniała również możliwość
obliczenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
oraz zapoznania się z infrastrukturą poszczególnych ogrodów.
Będzie można również szybko ustalić, jaka jest powierzchnia, ilość ROD i liczba działek rodzinnych na terenie danego Okręgowego Zarządu, delegatury rejonowej,
gminy, powiatu, a nawet województwa.
W celu zapewnienia, aby nowy program Rejestru ROD
funkcjonował w oparciu o rzetelne i pełne dane, niezmiernie ważna jest współpraca Okręgowych Zarządów PZD
i Zarządów ROD w zakresie pozyskiwania dokumentacji
formalno-prawnej ogrodów oraz bieżącego informowania
o zdarzeniach, mających wpływ na stan prawny ROD.
Monika Kiljańczyk
WGG KR PZD

2. Szkolenia i narady w Okr´gowym Zarzàdzie Mazowieckim
Narady z prezesami ROD
W miesiącach grudniu, styczniu i lutym br. Okręgowy
Zarząd Mazowiecki przeprowadził 10 narad z prezesami
ogrodów mazowieckich, których celem było przygotowanie zarządów do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach w 2010 r. ale również wskazanie jak ogromny wpływ na przebieg walnych
zebrań ma prawidłowe ich przygotowanie i przebieg.
W tym celu prezesi ogrodów zostali wyposażeni w materiały, które dla nich przygotowała Krajowa Rada PZD np.
poradnik zawierający uchwały i wytyczne, ale również porady praktyczne oraz Biuletyn Informacyjny nr 16.
Łącznie szkoleniami objęto 496 prezesów ROD, z tego
338 osób z terenu Warszawy i okolic oraz 158 osoby z delegatur i biur zamiejscowych z Radomia, Płocka, Siedlec,

Ciechanowa i Ostrołęki. Celem narad było nie tylko przekazanie wiedzy na temat prawidłowego przygotowania
i przeprowadzenia walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych w nadchodzącej kadencji. Uczestnicy
narad otrzymali również szerokie informacje na temat aktualnej sytuacji Związku, podsumowano przebieg i znaczenie I Kongresu PZD jaki odbył się w 2009 r. W ramach
narad podjęto również problem stanu prawnego gruntów
ROD: konieczność kompletowania dokumentacji powstania ogrodów, wpisu prawa PZD do ksiąg wieczystych, ale
również problematykę i procedury odnoszące się do planów zagospodarowania przestrzennego i ujawniania
w nich ogrodów. Poruszony został również temat szeroko
rozumianego bezpieczeństwa w ogrodach. Temat bezpie107

czeństwa to nie tylko zapewnienie ochrony mienia, ale
również współpraca z policją, zabezpieczenie obiektów
i infrastruktury ogrodowej pod względem technicznym
czy przeciwpożarowym. To tylko część zagadnień, jakie
poruszane były podczas narad. Frekwencja na naradach

sięgała 97%, co świadczy o głębokim zainteresowaniu zarządów ROD zagadnieniami i problematyką przedstawianą podczas narad. Potwierdzeniem tego stwierdzenia była
również ożywiona dyskusja na przedstawione tematy.

Narada z obsługującymi walne zebrania sprawozdawczo wyborcze w ROD
Wzorem lat ubiegłych Prezydium OZM przydzieliło
opiekunów poszczególnym ogrodom. Będą oni pomagać
zarządom ROD w przygotowaniu walnych zebrań sprawozdawczo -wyborczych i wezmą w nich udział, aby służyć radą i pomocą oraz czuwać będą nad ich właściwym
przebiegiem. Zespół ten składa się z 89 osób z grona
członków: Okręgowego Zarządu Mazowieckiego, Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, ale również
Okręgowej Służby Instruktorskiej, prezesów wybranych
ROD i pracowników biura OZM. W celu kompleksowego przygotowania obsługujących do stawienia czoła
wszystkim problemom i tematom, jakie będą lub mogą
być poruszane podczas walnych zebrań, Okręgowy Zarząd zorganizował w dniach 1 i 2 lutego br. naradę szkoleniową dla tych osób. Tematy poruszane na naradzie
obejmowały: aktualną sytuację Związku, organizację
kampanii sprawozdawczo wyborczej, przestrzeganie statutu i regulaminu podczas kampanii, proces decyzyjny
i wykonawczy w inwestycji i remontów w ROD, stan
prawny gruntów, blok finansowy, współpracę z samorządami oraz wiele innych tematów istotnych dla Związku i

ogrodów. Uczestnikom narady przekazał życzenia owocnych obrad Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Z uwagi na powagę poruszanych zagadnień prelegentami byli
Prezes OZM, Skarbnik OZM, dyrektor Biura OZM, główna księgowa OZM. W naradzie uczestniczyli również
prawnicy z Krajowej Rady PZD. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu uczestnicy szkolenia mogli w sposób praktyczny rozwiązać problemy i wyjaśnić wątpliwości,
z jakimi spotykają się podczas obsługi walnych zebrań.
Warto podkreślić, że z wyjątkowym zainteresowaniem
uczestników spotkał się temat działań, jakie podejmowane są w stosunku do Związku przez NIK, Ministerstwo Infrastruktury, a w ostatnim okresie przez Rzecznika Praw
Obywatelskich. Uczestnicy z dezaprobatą odnieśli się do
działań Rzecznika, który ich zdaniem powinien w sposób
szczególny stawać w obronie prawa, a nie wdawać się
w rozgrywki polityczne. Dlatego wszyscy uczestniczący
przyjęli stanowisko w tej sprawie, przedstawiając w nim
swoje odczucia i ocenę działań podejmowanych przez
Rzecznika ale również przez Rząd i niektórych parlamentarzystów.

Narada szkoleniowo – instruktarzowa dla Księgowych ROD
Okręgowy Zarząd zakończył również serię szkoleń dla
księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych w
507 ogrodach. Organizatorami tych szkoleń był Okręgowy Zarząd i Okręgowa Komisja Rewizyjna. Uczestnicy
narady otrzymali pakiet dokumentów niezbędnych do

przygotowania sprawozdania finansowego za 2009 r.
i preliminarza na 2010r. Forma tych szkoleń miała charakter instruktarzowy, ale również w tym przypadku
przedstawiony został temat aktualnej sytuacji Związku.
GF

3. Informacja o naradach prezesów zarzàdów ROD w Okr´gu Łódzkim
W styczniu i lutym b.r. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD
był organizatorem narad dla prezesów zarządów ponad
300 rodzinnych ogrodów działkowych zlokalizowanych
w okręgu łódzkim.
Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas narad był
temat aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców
w świetle ostatnich działań organów administracji państwowej różnego szczebla.

Prezesi zarządów ROD jak i poszczególni działkowcy,
za pośrednictwem artykułów prasowych, publikacji internetowych oraz informacji zawartych w biuletynach Krajowej Rady PZD mieli możliwość zapoznania się z prowadzoną w ostatnim czasie korespondencją z Ministrem
Infrastruktury, a także z wystąpieniem Rzecznika Praw
Obywatelskich, dotyczącym rzekomego braku nadzoru
nad PZD i problemami jakie powstają na tle zapisu o dru108

delegatów ogrodów na zjazd okręgowy. Podkreślono
szczególne znaczenie kandydowania i wybierania osób
kompetentnych, cieszących się zaufaniem działkowców,
gwarantujących wypełnianie swych funkcji w sposób racjonalny i zgodny z prawem.
Sporo miejsca poświęcono informacji na temat realizacji przez ogrody uchwały nr 1/XVIII/2005 Krajowej Rady PZD z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Długofalowego i Otwartego Programu Modernizacji ROD. Przekazano prezesom zarządów wzory dokumentów planowania i realizowania inwestycji prowadzonych w ramach Programu.
Nowym, lecz w świetle nasilających się kontroli, niezwykle aktualnym punktem narad był temat przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Pracownicy
biura OZŁ PZD omówili zasady właściwego postępowania w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy narad otrzymali
dokumenty stanowiące wzór bezpiecznego przetwarzania
danych osobowych w ROD.
W ostatnim punkcie omówiono sytuację terenowo-prawną ogrodów, przypomniano prezesom o konieczności współpracy z OZŁ PZD w zakresie gromadzenia
dokumentacji niezbędnej do ujawniania praw PZD w księgach wieczystych, a także o aktywnym udziale w podejmowanych przez gminy procesach planowania przestrzennego.

gim terminie walnego zebrania. Temat wywołał gorącą
dyskusję i oburzenie prezesów. Działania Ministra Infrastruktury i RPO odebrano jako kolejny etap wydającej się
nie mieć końca kampanii przeciwko legalnej i samorządnej organizacji jaką jest PZD. Nikt nie ma złudzeń, że celem prac analitycznych podjętych przez Ministerstwo
Infrastruktury jest przygotowanie projektu takiej zmiany
obecnej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, która zaneguje sens istnienia Związku i doprowadzi do zaprzepaszczenia wielopokoleniowego dorobku działkowców. Rozczarowanie i żal wzbudził fakt, że Rzecznik
Praw Obywatelskich – organ powołany w celu obrony
praw i swobód obywatelskich również włączył się w te
działania, dodatkowo wykazując się nieznajomością praktycznych zasad funkcjonowania ogrodów.
Obawy i niepokój działaczy znalazły swój wyraz w pismach skierowanych do Ministra Cezarego Grabarczyka
i Rzecznika Janusza Kochanowskiego przez uczestników
narady prezesów, która miała miejsce w dniu 8 lutego b.r.
w Sieradzu.
Istotną kwestią narad było właściwe przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Przypomniano
o obowiązku prawidłowego powiadomienia użytkowników działek o zebraniach, o tematach jakie w porządku
każdego zebrania powinny się znaleźć. Duży nacisk położono na temat wyborów członków organów w ROD oraz

Prezes OZ Łódzkiego
/-/ Izabela Ożegalska

4. Obradowali prezesi ROD w Zielonej Górze
Okręgowy Zarząd Polskiego związku Działkowców
w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że odbyto dwie
narady (02-03.02.2010 r.) szkoleniowo instruktarzowe
z prezesami ROD. Pomimo bardzo złych warunków atmosferycznych w naradach wzięło łącznie udział 90 osób.
Tematyka obu narad dotyczyła takich spraw jak:
• Aktualna sytuacja w PZD
• Kampania sprawozdawczo wyborcza w ROD
• Inwestycje i remonty w ROD
• Gospodarka finansowa w ROD
• Bezpieczeństwo w ogrodach i na działkach
W naradach uczestniczyli Stanisław Tomczyszyn-Wicemarszałek województwa Lubuskiego, Wojciech Kozieja zastępca dyrektora wydziału rolnictwa, środowiska
i rozwoju wsi Urzędu Marszałkowskiego oraz Mariusz
Olejniczak Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Obie narady prowadził
Prezes OZ Marian Pasiński.
Zapoznano prezesów z aktualną sytuacją w PZD omawiając wystąpienie Ministra Infrastruktury do prezesa
PZD z dnia 23.12.2009 r. i pismo Rzecznika Praw Obywa-

telskich do Ministra Infrastruktury z dnia 18.01.2010 r.
Szczegółowa informacja, a także dyskusja „zaowocowała” wypracowanie dwóch stanowisk do Rzecznika Praw
Obywatelskich, które to stanowiska zostały podpisane
przez wszystkich uczestników tych narad. Wyrażono oburzenie na treści pism stwierdzając, że pismo Ministra Infrastruktury wpisuje się w projekt PiS i jest potwierdzeniem podjętych działań przez ministerstwo by zmienić ustawę o ROD, a wystąpienie Rzecznika wpisuje się w
sposób wyraźny w prowadzoną ostatnio kampanię wymierzoną w Związek i Ustawę o ROD.
Omówiono w sposób szczegółowy sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem i odbyciem zebrań sprawozdawczych i wyborczych w ROD. Wyrażano podziękowanie dla Krajowej Rady PZD za przekazany ogrodom
poradnik – „Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD
w 2010 roku”, oraz za dokumenty i druki do przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo wyborczego w ROD. Poinformowano prezesów, że prezydium Okręgowego Zarządu powołało 30 osobowy zespół do pomocy zarządom
ROD w sprawnym przygotowaniu i przebiegu zebrań.
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Osoby powołane do tego zespołu zostały przeszkolone na
naradzie w dniu 12.01.2010 r.
Uczestnicy szkolenia pozytywnie ocenili fakt przybycia
na naradę zaproszonych gości. Dużo miejsca w trakcie
dyskusji zajęła sprawa związana z bezpieczeństwem ogrodów i działek, dobrze oceniono dotychczasową współprace z policją. Przyjęto dalsze formy współpracy. Naczelnik
Wydziału Prewencji zapewnił prezesów ROD, że zwróci
się do dzielnicowych o nawiązanie bliższych kontaktów
z prezesami ROD i że w zebraniach sprawozdawczo wyborczych wezmą udział przedstawiciele policji.
W trakcie obrad poinformowano zaproszonych gościn
na jakich zasadach działa Polski Związek Działkowców,
i jakie korzyści z tego mają działkowcy. Przedstawiono
najważniejsze sprawy, którymi zajmuje się Okręgowy Zarząd – działalność inwestycyjno remontowa, oświatowa,
zaopatrzeniowa. Prezesi ROD oklaskami podziękowali

Panu Marszałkowi za szybki zwrot środków pieniężnych
(blisko 400 000 zł) z tytułu opłat za wodę gruntową. Działkowcy z Nowej Soli pytali jakie podejmowane są działania przez Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki dla
zabezpieczenia ogrodów z Nowej soli i okolic przed
ewentualną powodzią, przypominając jak duże szkody
w ROD zrobiła ostatnia powódź. Pan Marszałek Zadeklarował dalsza dobrą współpracę z Okręgowym Zarządem
PZD i zarządami ROD.
Narady przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia w trosce o zachowanie dotychczasowej ustawy
o ROD i zachowanie Polskiego Związku Działkowców.
Prezes OZ podziękował prezesom ROD oraz gościom
zaproszonym za udział w tak bardzo ważnych naradach
stwierdzając, że przybycie prezesów ROD w tak trudnych
warunkach atmosferycznych jest świadectwem dużego zaangażowania i dużej odpowiedzialności.
Prezes OZ PZD
mgr inż. Marian Pasiński

5. Obrady Komisji Bezpieczeƒstwa PZD OZ Poznaƒ
4 lutego 2010 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu ul. M. Langiewicza 23 zorganizowane zostało posiedzenie działającej
przy OZ Komisji Bezpieczeństwa. Komisja, w której
skład wchodzą członkowie PZD ściśle współpracuje
z przedstawicielami służb mundurowych oraz jednostkami zajmującymi się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Stąd na zaproszenie prezesa OZ PZD w Poznaniu
dr inż. Zdzisława Śliwy przybyła liczna grupa osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Wielkopolski.
W spotkaniu udział wzięli Waldemar Witkowski Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przedstawiciele
Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu, m.in. podinsp. Henryk Gabryelczyk – ekspert Wydziału Prewencji KW Policji w Poznaniu. W posiedzeniu komisji uczestniczył również przedstawiciel
Straży Miejskiej Miasta Poznania. Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu reprezentował st. kpt. Andrzej Wencka.
W imieniu wielkopolskich działkowców w pracach Komisji Bezpieczeństwa udział wzięli członkowie Krajowej
Rady PZD – Sylwester Chęciński i Józef Kasprzak, prezes
Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu dr inż. Zdzisław
Śliwa, wiceprezes OZ PZD Kalisz Roman Filipiak oraz
przedstawiciele Kolegium Prezesów ROD Poznań: Stare
Miasto, Nowe Miasto, Wilda i Grunwald. Obecny był także Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa OZ PZD Poznań Hieronim Mieszała. Różnorodność tematów
poruszonych na spotkaniu była dość znaczna. Począwszy

od bezpieczeństwa działkowców i ich mienia, przez problem samowoli budowlanych, po zagrożenia wynikające
z nieprzestrzegania Statutu PZD i rozbieżności obowiązujących przepisów dotyczących np. ochrony środowiska.
Patologią stało się zjawisko nielegalnego zamieszkiwania na ogrodach działkowych. DLACZEGO PRAWO ZABRANIA ZAMIESZKIWANIA NA DZIAŁKACH?
Temat ten szerzej poruszył prezes OZ PZD w Poznaniu dr
inż. Z. Śliwa, ustosunkowując się do ostatnio wyemitowanych przez stacje telewizyjne POLSAT i TVN 24
dwóch reportaży dotyczących poznańskich ogrodów
działkowych i przedstawiających problem zamieszkiwania na działkach. (cała wypowiedź prezesa Śliwy dostępna jest na stronie internetowej OZ www.ozpzdpoznan.org/akual/dlaczego).
Omówiona została bardzo szczegółowo współpraca Polskiego Związku Działkowców z Policją, Strażą Miejską
i Strażą Pożarną w poszczególnych regionach i powiatach
województwa wielkopolskiego. W znacznej większości ta
współpraca jest dobra lub bardzo dobra. Współpraca i wymierne jej efekty to owoc wieloletnich prac w ramach Komisji Bezpieczeństwa. Wymiana doświadczeń i poglądów
w różnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa wzbogaca zrozumienie tej problematyki w wielu jej płaszczyznach, dlatego też warto w przyszłości organizować takie
spotkania nawet w jeszcze szerszym gronie osób zainteresowanych tym tematem.
Maciej Kasprzak
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6. Tydzień w Elblągu z dnia 10 lutego 2010 r
Działkowcy przed kolejnym sezonem
Chociaż zima jak dotąd dobrze daje się nam we znaki,
a do wiosny jeszcze daleko, to Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców w Elblągu już myśli o zbliżającym się sezonie działkowym. W placówce Zarządu
Okręgowego przy ulicy Kościuszki spotkali się jego
członkowie reprezentujący Rodzinne Ogrody Działkowe
Elbląga, Braniewa Pasłęka, Ornety i Pieniężna
Prezes Zarządu inż. Bolesław Mikołajczyk przedstawił
zebranym aktualną sytuację Związku i zapoznał ich m. in.
z kontrolami prowadzonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli i Inspektorat Nadzoru Budowlanego na terenach
ROD w poszczególnych okręgach. Przedstawił kompleksowy zakres tych kontroli, której należy się spodziewać
również w okręgu elbląskim. Z uznaniem wypowiedział
się na temat prowadzonych inwestycji w niektórych Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zaliczając do nich:
ROD im. Henryka Sienkiewicza (doprowadzenie energii
elektrycznej do ogrodu), ROD im. R, Traugutta (doprowadzenie i rozprowadzenie wody), ROD im. 21-Października (przystąpił do budowy nowej świetlicy).
Istotnym przedsięwzięciem roku jest kampania sprawozdawczo-wyborcza na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych. Problem ten szczegółowo omówił wiceprezes OZ Antoni Dalak. Do najważniejszych tematów, jakie
należałoby poruszyć na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych wiceprezes zaliczył: wjazd samochodami na teren ogrodu, wysokość składki członkowskiej,
kradzieże, dewastacje, wandalizm, wysokość opłat, wywóz nieczystości i związane z tym opłaty, jednoosobowe
działanie zarządów, odpłatność za wodę, opieszałość
w załatwianiu skarg i zażaleń przez zarządy i komisje roz-

jemcze, wybranie nowego Zarządu ROD mając na uwadze właściwy dobór jego składu.
Bardzo ważnym zagadnieniem, które należy poruszyć
na walnym zebraniu, powiedział Antoni Dalak to prowadzenie przez Zarząd ROD zadań inwestycyjnych i remontowych a następnie rozliczenie ich z otrzymanej dotacji
OZ, Rady Krajowej PZD czy Urzędu Miejskiego. Zaproponował, ażeby wzorem lat ubiegłych, zachowując dotychczasowy klucz wyborczy, dokonać wyboru delegatów
na Zjazd Okręgowy PZD,
W trakcie posiedzenia Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu przyjął i zatwierdził plan pracy na rok 2010. Obejmuje on wszystkie najistotniejsze problemy dotyczące
właściwego funkcjonowania OZ Jak również ROD, do
których zaliczył realizację zadań, wynikających ze Statutu PZD i Regulaminu ROD.
Właściwą rangę nadano szkoleniom fachowym, obejmującym wszystkich instruktorów ogrodowych. Już w połowie stycznia br. zainaugurowano to ważne przedsięwzięcie pod kierunkiem instruktora ogrodnictwa Ryszarda Tomczyńskiego.
Przypomnę, że w Elblągu na obszarze ponad 400 ha
funkcjonuje obecnie 61 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w elbląskim okręgu 81), co w przeliczeniu na pojedyncze działki pozwala stwierdzić, że średnio co piąta
rodzina w Elblągu swój wolny czas spędza w ogródku.
Nasze ogrody to przecież nie tylko kawałek ojczystej
ziemi, to nasze serce, nasza praca, to zdrowe owoce, warzywa, kwiaty, ptaki, zieleń i czyste powietrze. Dla wielu
emerytów i rencistów to duma i wytchnienie, po latach
ciężkiej wieloletniej pracy zawodowej.
tekst Jerzy Bławat

7. Obradowała Komisja Prawna KR PZD
W styczniu 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji
Prawnej KR PZD, na którym rozpatrzono odwołania od
uchwał prezydiów okręgowych zarządów oraz analizowano pod względem prawym podania skierowane do Prezesa Związku o złożenie skargi w trybie nadzwyczajnym.
Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2010 r. rozpatrzono

9 odwołań od uchwał Prezydium OZ oraz zaopiniowano
3 podania o wniesienie skargi w trybie nadzwyczajnym
do Krajowej Komisji Rozjemczej. Wnioski Komisji Prawnej KR PZD w dniu 16 lutego br. rozpatrzyło Prezydium
Krajowej Rady PZD i przychyliło się do oceny Komisji
Prawnej.
KD
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8. Ârodki finansowe dla ROD na po˝yczki w 2010 r.
Krajowa Rada informuje, że w preliminarzu finansowym Funduszu Samopomocowego PZD, który został
utworzony na podstawie uchwały nr 4/XXIII/2002 Krajo-

wej Rady PZD z dnia 10 października 2002 r. przeznaczyła kwotę 2 450 000 zł na pożyczki udzielane dla ROD
w 2010 r.
MAK

9. Ârodki finansowe PZD dla ROD na dotacje w 2010 r.
Krajowa Rada informuje, że w budżecie oraz preliminarzu finansowym Funduszu Rozwoju ROD, który został
utworzony na podstawie uchwały nr 2/XVII/2005 Krajo-

wej Rady PZD z dnia 16 listopada 2005 r. przeznaczyła
łączną kwotę 950 000 zł na dotacje udzielane dla ROD
w 2010 r.
MAK

10. Głos Pasłęka ze stycznia 2010 r.
Samowola budowlana w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
W Polsce jest około 5 tysięcy działek. Polski Związek
Działkowców ocenia, że korzysta z nich nawet 4 mln. polaków. Powstanie polskich ogrodów działkowych prawdopodobnie datuje się od 1897 r. Pierwszy ogród założono
w Grudziądzu, który zapoczątkował więcej niż 100 lat historii ogrodów. Problemy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zawsze były znaczące, a niektóre z nich trudne
do rozwiązania. Ostatnie spotkanie przewodniczących
ROD z władzami Okręgowego Zarządu nie było pozbawione tego problemu. Jednym z nich jest wykazana samowola w budowie altanek. Niektóre z nich to nie altanki,
a domki jednorodzinne, w których można mieszkać przez
cały rok. Walkę dotychczas nieskuteczną z tym problemem, obejmującym nie tylko okręg elbląski, ale cały kraj,

prowadzą Zarządy Okręgowe i działkowcy. Mając własny
interes do nich dołączają władze urzędów miejskich w
osobach inspektorów nadzoru budowlanego. Nie ma wątpliwości, że za samowolę budowlaną winę ponoszą głównie zarządy ROD. Przecież na ich oczach przy skrytym
przyzwoleniu powstały te inwestycje. Gdzie te problemy
występują, to zarządy i ich przewodniczących nazwać
można nieudacznikami, których w zbliżających wyborach
należy wymienić na ludzi kompetentnych. W pasłęckich
ogrodach ten problem nie występuje rażąco często, czyli
jest dobrze. Dlatego Okręgowy Zarząd i prezes inż. Bolesław Mikołajczyk nie powinien mieć w zakresie samowoli budowlanej żadnych kłopotów.
Wacław Polkowski

11. Głos Pasłęka ze stycznia 2010 r.
Z życia okręgowego zarządu PZD w Elblągu
W dniu 10 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie instruktorsko-szkoleniowe przewodniczących Rodzinnych Ogrodów Działkowych okręgu elbląskiego z zarządem
Polskiego Związku Działkowców w Elblągu. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele ROD z Pasłęka. Uważam,
że krótka informacja na ten temat jest stosowna, ponieważ
Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu posiada w administracji wszystkie pasłęckie ogrody działkowe, zrzeszające kilkaset użytkowników. Dlatego w skali okręgu poważnie się

liczymy, o czym świadczy udział naszych przedstawicieli we władzach okręgu elbląskiego. Takim od wielu lat naszym przedstawicielem w zarządzie okręgu jest inż.
Wiesława Wargocka, ciesząca się dużym uznaniem. Spotkanie otworzył i doskonale prowadził w sposób dobrze
zorganizowany, doświadczony działacz naszego związku
prezes zarządu inż. Bolesław Mikołajczyk. W swoim wystąpieniu, które było interesujące i pouczające, omówił
szczegółowo działalność Okręgowego Zarządu i Rodzin112

nych Ogrodów Działkowych za okres ostatnich 2 lat. Podkreślił, że ten okres był wyjątkowo bardzo trudny. Toczyła się nierówna walka w obronie Polskiego Związku
Działkowców i ROD. Chodziło przeciwnikom głównie
o przywłaszczenie gruntów stanowiących własność PZD,
pod pozorem uwłaszczenia działkowców. Walka zakończyła się pomyślnie dla działkowców, którzy mogą spokojnie, bez obaw zgodnie z regulaminem uprawiać swoje
ogrody. Następnie prezes i jego zastępca p. Dalak wyczerpująco omówili zbliżającą się kampanię wyborczą
w ROD, jaka odbędzie się w 20l0 r. Kolejnie w wystąpieniu przewodniczący Komisji Rewizyjnej wysoko ocenił

dobro, wzorową działalność, odbywającą się w szczególnych, trudnych warunkach, w obronie praw Polskiego
Związku Działkowców i Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W odbytej dyskusji przedstawiciele ROD również
pozytywnie ocenili całość działalności Zarządu Okręgu,
podkreślając w kuluarach podczas przerw w obradach,
wysokie predyspozycje, skromność i wrodzoną kulturę
osobistą prezesa Zarządu inż. Bolesława Mikołajczyka.
Dowodem był zachowany rozsądny spokój po wystąpieniu z elbląskiego ogrodu pierwszego dyskutanta niezwiązany z tematem obrad o zabarwieniu konfliktowym.
Wiceprzewodniczący ROD „Malinka” w Pasłęku
Wacław Polkowski

12. Okr´g Poznaƒski przygotował si´ do kampanii sprawozdawczo wyborczej w ROD

Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu, przygotowując się
do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych w 313 Ogrodach zorganizował miesiącach
styczniu i lutym br. narady: prezesów, sekretarzy, skarbników oraz przewodniczących komisji rewizyjnej i rozjemczej ROD. Odbywały się one w rejonach działania
kolegiów prezesów – 10 szkoleń oraz w mieście Poznaniu
– 9 narad. Ogółem uczestniczyło w nich 851 osób z 276
ROD, co stanowi 88,2% aktywu przewidzianego do narad. Narady w Kościanie, Nowym Tomyślu, Rawiczu,
Lesznie, Szamotułach, Śremie, Gostyniu, Międzychodzie
i we Wrześni cieszyły się zainteresowaniem lokalnych
władz samorządowych i brali w nich udział burmistrzowie lub ich zastępcy, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej.
W naradzie w Gnieźnie uczestniczyli Prezydent Miasta
Pan Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miasta Pan
Czesław Kruczek oraz przedstawiciele Policji, Straży
Miejskiej oraz Straży Pożarnej. Zebrani usłyszeli z ust
Prezydenta Miasta obietnicę poparcia dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w tym rejonie oraz konkretne obietnice pomocy finansowej dla ROD. W naradach w Poznaniu dużo uwagi poświęcono problemom gromadzenia
odpadów komunalnych i ich segregacji. W naradach
uczestniczył kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami
w Urzędzie Miasta. Ustalono przeprowadzenie kontroli-pomocy na terenie wszystkich ROD w mieście w marcu
br. Kontrola ma ustalić sposób zbierania odpadów i pomóc w zawarciu umów z firmami wywożącymi odpady,
by spełnione zostały wymogi określone w uchwale Rady
Miasta. Działkowcom wydano broszury popularyzujące
właściwy sposób postępowania z odpadami komunalnymi.
Koordynatorem narad z ramienia Okręgowego Zarządu
PZD podobnie, jak w latach ubiegłych był kol. Henryk
Cieślik – członek Prezydium OZ, któremu należą się sło-

wa podziękowania za bardzo profesjonalne przygotowanie
i organizację szkolenia. Naradę każdorazowo otwierał prezes OZ PZD dr Zdzisław Śliwa lub wiceprezesi OZ PZD
Sylwester Chęciński, Janusz Nowak i Jerzy Kucznerowicz. Szkolenie Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej ROD
przeprowadzali przewodniczący okręgowych komisji lub
ich zastępcy.
Okręgowe Komisje Rewizyjna i Rozjemcza przygotowały dla uczestników opracowane materiały szkoleniowe
pomocne przy realizacji zadań statutowych organów.
Program narad obejmował między innymi następujące
zagadnienia:
• aktualna sytuacja PZD i Okręgu Poznańskiego po
I Kongresie PZD,
• problemy zamieszkiwania na działkach oraz sprawy
utrzymania czystości i porządku,
• udział działkowców w jesiennych wyborach samorządowych i współpraca z lokalnymi samorządami,
• rola instruktorów fachowych w ROD i ich szkolenie,
• szczegółowo omawiano przygotowanie walnych zebrań i ich przebieg, przypomniano o obowiązku przygotowanie materiałów które winne być wyłożone do wglądu
działkowcom na 7 dni przed zebraniem,
• przypomniano o konieczności weryfikacji aktualnej
ilości członków PZD i o ograniczeniu biernego prawa wyborczego osobom naruszającym rażąco przepisy związkowe oraz że z dwojga małżonków – członków PZD
przysługuje prawo wyboru do organu związku na szczeblu
ROD tylko jednemu z nich.
Na narady zabezpieczono druki zaproszeń na walne zebrania wydawane bezpłatnie oraz zapewniono możliwość
zakupu kalendarzy „działkowca”, bloczków KP i wydawnictw PZD. Na spotkaniach w kolegiach prezesów ustalono terminy walnych zebrań i osoby obsługujące je
z ramienia OZ PZD.
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Ogromną pomocą w przeprowadzeniu narad był poradnik wydany przez KR PZD w Warszawie pt. „Zebrania

Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD 2010” oraz przygotowany komplet dokumentów na walne zebrania.
Krajowy Instruktor SSI
Janusz Cybichowski

13. Kronika Krakowska – Reporta˝ z ROD „Nad Dłubnià”
Na antenie TVP Kraków w Kronice Krakowskiej ukazał
się 25 stycznia 2010 roku materiał filmowy z pobytu
w ROD „Nad Dłubnią”. Program poświecony był trudnej
sytuacji życiowej osób zamieszkujących zimą na działkach. Autor niestety nie potrafił zachować obiektywizmu
i przedstawił argumenty tylko jednej ze stron pomijając
wiele istotnych faktów, które w zasadniczy sposób zmieniają wydźwięk społeczny reportażu. Dziennikarze ukazali nielegalnych mieszkańców działek jako osoby ubogie,
głęboko pokrzywdzone przez los, które poddawane są dodatkowo szykanom przez Prezesa ogrodu, który aby pozbyć się nielegalnych mieszkańców odcina w okresie
zimowym prąd. Niestety w programie pominięto fakt, że
„zimujący” na działkach to w dużej mierze osoby nadużywające alkoholu, często dewastują sąsiednie działki. Program miał na celu wywołanie współczucia i cel swój
osiągnął. Tuż po jego emisji wpłynęło pismo z prośbą
o odwołanie Prezesa ROD „Nad Dłubią” i udzielenie pomocy nielegalnie zamieszkującym przez media. Pismo to
jest podpisane przez osoby niebędące działkowcami Ogrodu „Nad Dłubnią”. Niestety w programie zabrakło bardzo
istotnych faktów, z których wynika, że zamieszkujący nie-

legalnie zimą ogród nie ponoszą z tego tytułu żadnych
opłat, bardzo często dewastują i zaśmiecają teren. Koszty
nielegalnego zamieszkiwania ponoszą inni użytkownicy
działek, a nie chcą tego robić. W materiale zabrakło także
informacji o obecnej sytuacji finansowej ROD „Nad Dłubnią”. Ogród boryka się z problemami finansowymi, obecny Zarząd stara się o jak najszybsze uregulowanie zalęgłych
zobowiązań i nie może kosztami zimowych pobytów dzikich lokatorów obciążać działkowców. W sprawie wyłączenia prądu podjęta jest Uchwała Walnego Zebrania członków
ogrodu. Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przesłał do
TVP Kraków informację o faktycznym stanie spraw i zwrócił uwagę na nieobiektywizm programu.
Wszyscy mamy świadomość, że długa i mroźna zima
jest najbardziej dokuczliwa dla, ubogich i bezdomnych
jednak nie można przedstawiać argumentów tylko jednej
ze stron. Rzetelność dziennikarska nakazuje umożliwiać
wypowiedz przedstawiciela drugiej strony, który miałby
możliwość przedstawienia własnych argumentów i polemiki z przedstawianymi zarzutami.
Materiał powstał na podstawie wystąpienia OZ Małopolski do TVP Kraków
AM

14. List Posła Tomasza Grabowskiego do Prezes OZ Opolskiego w Opolu
Szanowna Pani
Antonina Boroń
Prezes
Okręgowego Zarządu Opolskiego
Polskiego Związku Działkowców

Szanowna Pani Prezes,
Ledwo zdążyliśmy zapomnieć i wspólnie przeciwstawić się realizacji kuriozalnego pomysłu PiS dotyczącego
nowelizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
a już z drugiej strony i pod innego rodzaju pretekstem pojawia się zagrożenie zniweczenia dorobku działkowców.
Tym razem w Opolu.
Z niepokojem i dezaprobatą zapoznałem się z prasowymi zapowiedziami, że już w marcu bieżącego roku opolscy radni będą głosować projekt uchwały umożliwiający
budowę wysokich budynków na terenie ogródków dział-

kowych. I znowu nie są ważni ludzie, seniorzy z ich prawem do spokoju, odpoczynku lecz jak tłumaczył prezydent Opola Ryszard Zembaczyński „biurowce, w których
mogłyby ulokować się nowoczesne centra finansowe,
księgowe czy też biura obsługi klienta”.
Mieszkam w Opolu, mieszkańcy powierzyli mi mandat
posła na Sejm i dlatego każda koncepcja czy decyzja, która niesie ze sobą krzywdę wielu ludzi naturalnie inspiruje
mnie do działania. Trudno mi też pogodzić się z przejawami urzędniczego cynizmu i bezduszności, które kryją
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się za słowami, że „działkowcy nie powinni być zaskoczeni”.
Jeśli tylko uznacie Państwo za stosowne i pomożecie
w realizacji – chętnie wezmę udział w najbliższym czasie
– w spotkaniu z reprezentantami kół Polskiego Związku

Działkowców w Opolu. Razem moglibyśmy zastanowić
się co zrobić, aby nasze miasto było wreszcie bardziej
przyjazne dla swoich mieszkańców i jak postępować
w sytuacji, gdy w mentalności ekipy rządzącej w Ratuszu
„biurowce to przyszłość a działkowcy to przeszłość”.

Podziękowanie Prezes OZ Opolskiego dla Posła Tomasza Grabowskiego
Szanowny Pan
Tomasz Garbowski
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD
w Opolu
Dziękuję serdecznie za list wyrażający gotowość poparcia wielu tysięcy działkowców uprawiających działki w rodzinnych ogrodach działkowych zlokalizowanych na
terenie miasta Opola, w walce przed grożącą ich likwidacją.
W projekcie zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Opola zostały
przeznaczone na inne cele grunty trzech rodzinnych ogrodów działkowych - są to grunty ROD im. „Henryka Sienkiewicza” i „Kolejarz” przy ul. Solskiego na cele budownictwa mieszkaniowego, a grunty ROD „Działkowiec
Opolski” pod zabudowę wysokich budynków – biurowców i pod usługi. Działkowcy miasta Opola są od kilku
lat zaskakiwani zmienianymi poglądami Prezydenta Mia-

sta Opola dotyczącymi usytuowania w planie przestrzennym ogrodów działkowych.
Biorąc powyższe pod uwagę Okręgowy Zarząd Opolski PZD jak i zarząd rodzinnego ogrodu działkowego
„Działkowiec Opolski” w Opolu zgłosili w przepisowym
terminie wnioski do projektu zmian studium zagospodarowania przestrzennego miasta Opola.
W związku z powyższym w m-cu marcu zostanie zorganizowane w siedzibie OZO PZD spotkanie z prezesami
i członkami zarządów ogrodów działkowych z terenu miasta Opola, na które Pana Posła serdecznie zapraszamy
– prosimy tylko o podanie dogodnego dla Pana terminu.
Z wyrazami szacunku i poważania
/-/ Antonina Boroń

Opole, 2 marca 2010 r.

15. Inne konsekwencje dla osób naruszajàcych przepisy o nie zamieszkiwaniu
i samowoli budowlanej na działkach
Uważam, że idąc za ciosem sprawiedliwie byłoby, żeby
te osoby nie mogły być typowane do odznaczeń PZD, czy
być jurorami w różnych konkursach ogrodowych gdzie
trzeba oceniać działkowców, którzy stosują się do regulaminu PZD. Moim zdaniem byłoby to logiczną kontynuacją tamtych uchwał i sprawiedliwe!

Witam i chciałabym podzielić się pewną refleksją!
Bardzo mi się podobają i uważam za naprawdę dawno
oczekiwane i słuszne Wasze uchwały, że osoby które mają samowolę budowlaną, lub mieszkają na działkach nie
mogą być członkami Zarządów ROD!

Pozdrawiam
Wanda Czerniejewicz z Poznania

16. Przed wyborami
W świetle zbliżających się wyborów parlamentarnych i
samorządowych wzrasta zainteresowania społecznością

działkowców. Użytkownicy działek są dużym elektoratem, który może odegrać znacząca rolę w wyborach, tak115

że sami działkowcy zaczęli interesować się bardziej polityką. Działania Rzecznika Praw Obywatelskich, prace
w Ministerstwie Infrastruktury i zeszłoroczny projekt nowelizacji Ustawy o ROD złożony przez PiS. spowodowały, że działkowcy uważniej patrzą na kandydatów i pytają
jakie są ich poglądy na temat rodzinnych ogrodów działkowych. Zainteresowanie takie wykazał prezes ROD
w Kamieniu Pomorskim Pan Jerzy Mańczak. Zwrócił się
on z pytaniem do Pana Konstantego Oświęcimskiego Po-

sła na Sejm RP jakie działania podejmuje PO i czy pojednuje nad nowelizacja Ustawy o Rodzinnych Ogrodach
Działkowych.
W odpowiedzi uzyskał informację, że w trakcie trwania
IV kadencji Sejmu PO nie przygotowywała żadnych nowelizacji ustawy o ogrodach działkowych.
Pan Poseł podkreślił, że takie prace nie mogą toczyć się
bez udziału zainteresowanych czyli działkowców.
AM

17. Narada wiceprezesów i instruktorów etatowych OZ PZD
w Warszawie 4-5 marca 2010 r.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
w dniach 4-5 marca 2010 r. zorganizowała w Warszawie
kolejną naradę wiceprezesów Okręgowych Zarządów odpowiedzialnych za sprawy ogrodnicze, a więc za zagospodarowanie i modernizację ogrodów i działek oraz promowanie i upowszechnianie oświaty ogrodniczej.
W naradzie uczestniczyli też etatowi instruktorzy OZów, których głównym zadaniem jest realizacja statutowych zadań w zakresie ogrodnictwa.
Celem narady było przedstawienie i przedyskutowanie
z uczestnikami wszystkich aktualnych problemów występujących w Związku, będących w zakresie działania społecznych i etatowych służb ogrodniczych.
Naradę otworzył prezes Krajowej Rady PZD Eugeniusz
Kondracki, który przedstawił informację o aktualnej sytuacji PZD oraz omówił najważniejsze zadania Związku
w zakresie zagospodarowania i modernizacji ROD
i udziału instruktorów SSI w planowanych na 2010 r. przeglądach zagospodarowania i funkcjonowania ogrodów.
Bardzo ważnym problemem poruszonym przez prezesa
PZD E. Kondrackiego było znaczenie szkoleń dla kandydatów na członków związku oraz analiza wyników dotyczących ilości przeszkolonych nowych działkowców
w poszczególnych okręgach w 2009 roku.
Podkreślono również wagę i znaczenie szkoleń instruktażowych i pokazów ciecia drzew. Bardzo zły stan drzew
i krzewów na działkach jest dowodem na to, że drzewa są
przycinane nieprawidłowo lub w ogóle nie są cięte. Na tej
podstawie należy sądzić, że wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne dotyczące cięcia drzew są niewystarczające. W związku z tym należy doskonalić umiejętności
praktyczne poprzez udział instruktorów SSI i działkowców w pokazach demonstrujących technikę cięcia. Podczas narady przedstawiciele wydziału prezydialnego KR
PZD –M. Pakuła i K. Dudzińska przedstawili inne ważne dla Związku tematy związane ściśle z planowanymi
przeglądami zagospodarowania i funkcjonowania ROD

– budownictwo na działkach oraz rola i zadania okręgowych zarządów OZ i zarządów ROD w zakresie budownictwa,
– zamieszkiwanie i zameldowanie na działkach, regulacje, rola OZ-ów i zarządów ROD,
– przydział działek zgodny z polityką i regulaminem
związku
Przedstawiono również projekty uchwał w sprawie
przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania i funkcjonowania ROD oraz zagospodarowania i wykorzystywania działek w ROD, w sprawie budownictwa ponadnormatywnego, zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD oraz w sprawie kryteriów przydziału działek
w rodzinnych ogrodach działkowych wynikających z ich
ustawowych funkcji.
Osobny blok tematyczny poświęcony był zagadnieniom
ściśle związanym z rolą i zadaniami służb instruktorskich.
Ta część narady miała formę wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy instruktorami. I tak:
– instruktor KR ds. ogrodnictwa Alicja Gurzyńska
przedstawiła zadania służb instruktorskich w zakresie zagospodarowania i modernizacji ogrodów i działek oraz
upowszechniania wiedzy ogrodniczej w tym metodyki
prowadzenia szkoleń, działalności konkursowej, upowszechniania literatury fachowej. Poruszono również problem weryfikacji służby instruktorskiej oraz naboru
nowych instruktorów,
– instruktor etatowy OZ Podlaskiego Czesław Kryszkiewicz podzielił swoimi doświadczeniami w zakresie
kierowania i współpracy SSI
– instruktor etatowy OZ Śląskiego Maria Gibiec przedstawiła rolę i funkcjonowanie ośrodków szkoleniowych
– instruktor etatowy OZ Mazowieckiego Zofia Ruszkowska przybliżyła temat nadzoru nad zagospodarowaniem nowych ROD i działek w tych ogrodach.
Przedstawicielki działkowca Małgorzata Majkowska
i Ewa Kowalczyk przedstawiły nowości wydawnicze, dys116

trybucję oraz znaczenie wydawnictwa w upowszechnianiu
wiedzy ogrodniczej. Wszyscy uczestnicy narady zostali wyposażeni przez KR w literaturę fachową w postaci książek
o tematyce ogrodniczej oraz kalendarze na 2010 rok.
Bardzo ważnym i wciąż aktualnym tematem zarówno dla
instruktorów jak i dla działkowców jest problem ochrony
roślin na działkach. W związku z tym z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład prof. K. Wiecha z UR w Krakowie na temat „ Ochrona roślin na działkach w 2010 r.”
Tematyka poruszana podczas narady prowadziła do wypracowania najważniejszych zadań, które powinny być realizowane przez Okręgowe Zarządy oraz służby społeczne
i etatowe Okręgowych Zarządów.
Przedstawione tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wywiązała się żywa dyskusja,
a uczestnicy narady zadawali dużo pytań.
Wnioski, które zostały wypracowane i przedstawione
przez prezesa Związku sprowadzały się do:
– wzmożenia wysiłków Okręgowych Zarządów, zarządów ROD i służb instruktorskich w zakresie przeprowadzenia przeglądów zagospodarowania, funkcjonowania
ROD i wykorzystywania działek w 2010 roku.

– zwiększenia nadzoru nad zagospodarowaniem ogrodów i działek, zwłaszcza w zakresie budownictwa na
działkach oraz przestrzegania regulaminu ROD
– znacznego rozszerzenia programu szkolenia działkowców w oparciu o porady praktyczne w ogrodach i pokazy
cięcia drzew i krzewów
– wypracowania metod prowadzących do zwiększenia
ilości przeszkalanych kandydatów na działkowców
– znacznie większych kontaktów służb instruktorskich
z zarządami ROD i działkowcami
– wzmożenie wysiłków w zakresie zwiększenia liczby
ośrodków szkoleniowych
– doskonalenia działalności Społecznej Służby Instruktorskiej poprzez zwiększanie liczby instruktorów oraz systematyczną współpracę OZ-ów ze służbą instruktorską.
Uczestnicy narady byli zgodni co do ogromnej roli służby instruktorskiej w realizacji zapisów statutowych i przestrzegania przepisów związkowych.
Narada była bardzo pracowita dla wszystkich jej uczestników, pobudzała do aktywnego udziału umożliwiając
wymianę doświadczeń i wypracowanie wniosków do dalszego działania.
A. Gurzyńska

VII. PORADY PRAWNE
Czy zarząd może przydzielić działkowcowi drugą działkę? W jaki sposób należy rozliczyć się za mienie naniesione na takiej działce?
Prawo użytkowania działki jest nierozerwalnie związane z członkostwem w Związku. Dlatego też jedna osoba
może użytkować tylko jedną działkę. Gdyby bowiem posiadała np. dwie działki, to musiałaby mieć dwa członkostwa. Taka sytuacja jest oczywiście wykluczona. Poza tym
ogrody powinny służyć jak największej liczbie osób. Jest
to uzasadnione szczególnym charakterem ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności publicznej (art. 4
ustawy o ROD). Oznacza to, że ogrody zostały uznane za
część infrastruktury, której bezpośrednim przeznaczeniem
jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych. Udostępnienie działki w ROD
jest zatem swoistym świadczeniem socjalnym, wobec czego podlega ono stosownym ograniczeniom. Dlatego też
ze statutu PZD wprost wynika, że członek zwyczajny może użytkować tylko jedną działkę w rodzinnych ogrodach
działkowych oraz nie może wraz ze swoim współmałżonkiem ubiegać się o nadanie prawa użytkowania dodatkowej działki (§ 72 ust. 1 i 2 statutu PZD). Przydział do-

datkowej działki stanowi naruszenie tego przepisu i powoduje, że taka uchwała jest nieważna z mocy prawa, co
powinien stwierdzić właściwy okręgowy zarząd.
Jeżeli zaś chodzi o kwestie odszkodowania za naniesienia znajdujące się na bezpodstawnie użytkowanej działce, to należy na wstępie stwierdzić, że – formalnie rzecz
biorąc - mienie to nie stanowi własności osoby, która
z działki korzystała na podstawie nieważnego przydziału.
Taka konstatacja wynika z treści art. 15 ust. 2 ustawy
o ROD. Przepis ten stanowi, że „nasadzenia, urządzenia
i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte
ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią
jego własność”. Z powyższego przepisu wynika zatem, że
muszą być spełnione dwa podstawowe warunki, aby dany
przedmiot mógł być uznany za własność działkowca:
1. Musi być zlokalizowany na terenie działki rodzinnej,
2. Musi być wykonany lub nabyty ze środków finansowych użytkownika działki.
Należy zaznaczyć, że w/w warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że brak choć jednego z nich jest
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równoznaczny z tym, że własność do danego przedmiotu
nie przysługuje. Taki sposób rozumienia tego przepisu podyktowany jest przede wszystkim tym, że powołany
art. 15 ust. 2 stanowi istotny wyjątek od zasady ogólnej,
która głosi, że własność wszelkich naniesień na terenie
nieruchomości przypada właścicielowi tejże nieruchomości (zasada superficies solo cedit). Wyjątki zaś należy zawsze odczytywać w sposób ścisły. W konsekwencji osoba,
która nie legitymuje się ważnym przydziałem nie posiada
statusu „użytkownika” działki, co w efekcie oznacza, że
– w świetle powyższego przepisu ustawy o ROD – nie jest
właścicielem nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących
się na działce.
Należy jednak podkreślić, że powyższy wniosek nie jest
równoznaczny z brakiem prawa zainteresowanej osoby do
stosownej rekompensaty finansowej, natomiast rzutuje na
zasady dotyczące określania istnienia prawa i ewentualnie wysokości takiej rekompensaty. Znajdą tu mianowicie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące
się do rozliczeń wynikających z nakładów poczynionych
na cudzej rzeczy (art. 226–227 KC). Z przepisów tych generalnie wynika, że osoba korzystająca z działki w dobrej
wierze (czyli nie mająca podstaw sądzić, że jej przydział
jest nieważny) może żądać zwrotu nakładów poczynionych na działkę. Natomiast korzystający w złej wierze powinien zasadniczo przywrócić stan poprzedni działki,
czyli musi zabrać przedmioty, które połączył z zajmowanym terenem.
Trzeba również zaznaczyć, że w analizowanej sytuacji
pozostanie do rozstrzygnięcia kwestia zwrotu pobranych
składek członkowskich i innych opłat statutowych wraz
z odsetkami ustawowymi, a wyliczonych od powierzchni

działki, której przydział był nieważny. Nie ma bowiem
w tym zakresie żadnych podstaw do pobierania powyższych
świadczeń. Dotyczy to w szczególności opłaty inwestycyjnej. Jeżeli zatem zarząd ogrodu zamierza przydzielić przedmiotową działkę nowemu użytkownikowi z grona bliskich
osoby dotychczas z niej korzystającej na podstawie nieważnego przydziału, to rzecz jasna nie ma statutowego tytułu do
zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty inwestycyjnej
przez osobę przyjmowaną w poczet członków Związku. Jednakże istnieje możliwość, aby – na zasadzie trójstronnego
porozumienia cywilnego (przekazu) – zarząd ogrodu zaliczył na poczet należnej opłaty inwestycyjnej odpowiednią
kwotę, podlegającą zwrotowi osobie, która ją bezpodstawnie uiściła ze względu na nieważny przydział działki.
Na zakończenie warto jeszcze zasygnalizować, że nie
sposób całkowicie wykluczyć, że w praktyce sąd powszechny – rozpatrujący omawianą sprawę – uzna, że dokonany przydział był jednak skuteczny i nie ma podstaw
do usunięcia korzystającego z zajmowanej działki. Taka
sytuacja jest możliwa, zwłaszcza w przypadku pobierania
przez zarząd ogrodu składek i innych opłat statutowych.
Sąd może bowiem wówczas dojść do przekonania, że
prawny stosunek użytkowania działki nawiązał się w sposób konkludentny, czyli za dorozumianą zgodą zarządu
ROD, natomiast błędy w stosowaniu statutu PZD nie powinny obciążać osoby działającej w dobrej wierze i zaufaniu do organów Związku. W takiej jednak sytuacji
odpowiedzialność cywilną będą ponosiły osoby działające jako członkowie zarządu, który dokonał bezprawnego
przydziału drugiej działki i tolerował taki stan rzeczy,
w szczególności poprzez pobieranie składek i innych opłat
członkowskich (zob. § 43 ust. 2 statutu PZD).
Tomasz Terlecki

Czy zarząd ROD ma prawo pobierać dodatkowe opłaty za włączenie wznowienia dostaw energii elektrycznej, gdy użytkownik działki nie zapłacił za prąd choćby jeden miesiąc?
Poruszone zagadnienie uregulowane zostało w uchwale
nr 45/2009 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach
działkowych (Biuletyn Informacyjny nr 7/2009, s. 23).
Z § 9 tej uchwały wynika bowiem, że użytkownik działki
ponosi rzeczywiste koszty w kilku przypadkach, tj.:
• ponownego podłączenia energii elektrycznej do działki wyłączonej z winy użytkownika,
• ponownego zaplombowania podlicznika rozplombowanego przez użytkownika,
• likwidacji uszkodzeń urządzeń spowodowanych przez
użytkownika działki.
Należy zaznaczyć, że powyższy przepis obejmuje sytuację, gdy użytkownik został pozbawiony możliwości ko-

rzystania z energii elektrycznej ze względu na zwłokę
w uiszczaniu opłat za zużytą energię. Taki przypadek może bowiem stanowić podstawę do zablokowania dostaw
energii przez zarząd ROD, co wówczas następuje z winy
użytkownika. Trzeba jednak pamiętać, że takie działanie
jest możliwe tylko wtedy, gdy walne zebranie członków
ROD określi wcześniej okres zwłoki w zapłacie za zużytą energię, którego przekroczenie upoważnia zarząd do
pozbawienia zainteresowanego dostaw prądu. Następnie
zarząd ROD powinien zawiadomić zainteresowanego
o zamiarze odcięcia energii elektrycznej z tytułu nieopłacenia należności za jej zużycie (§ 1 ust. 2 pkt 4 powołanej
uchwały).
Jeżeli więc nastąpiło zablokowanie dostaw energii w powyższym trybie, to ponowne jej podłączenie rodzi po stro118

nie użytkownika obowiązek zwrotu zarządowi „rzeczywistych kosztów”, czyli sum faktycznie wydatkowanych
w celu wznowienia dostaw energii. Nie może być tu mowy o jakichkolwiek dodatkowych opłatach z powyższego

tytułu, gdyż przepisy związkowe nie zawierają żadnych
podstaw umożliwiających nakładanie na działkowców tego typu obciążenia.
Tomasz Terlecki

Czy walne zebranie może uchwalać karne odsetki za zwłokę w zapłacie należności przez działkowców z danego ogrodu?
Walne zebranie członków ROD podejmuje szereg ważnych decyzji dla funkcjonowania ogrodu. Wśród nich trzeba wymienić uchwalanie stosownych opłat określonych
w § 148 ust. 1 pkt 2 i § 149 ust. 1 regulaminu ROD. W zakresie finansowego obciążania działkowców obowiązuje
zasada, że organy Związku (w tym walne zebranie) mogą
nakładać stosowne obowiązki finansowe, pod warunkiem
jednak, że statut PZD lub regulamin ROD jasno je do tego upoważniają. Musi istnieć zatem konkretna podstawa
prawna. Jeżeli zaś chodzi o ustalanie przez walne zebranie
„karnych odsetek”, to brakuje takich podstaw w obowiązujących przepisach związkowych. Oznacza to więc, że

walne nie może ustanawiać podobnych odsetek za zwłokę. Tym bardziej, że statut PZD już przesądził tę kwestię
stanowiąc, że w przypadku zwłoki w uiszczenie przez
działkowca należności obowiązany jest on do jej uregulowania wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi.
Skoro więc statut, jako najwyższy akt wewnątrzzwiązkowy, uregulował już tę sprawę w sposób stanowczy, to żaden organ Związku nie może zmieniać tej zasady. A zatem
uchwała walnego zebrania sprzeczna z tą zasadę byłaby z
mocy prawa nieważna, czyli nie miałaby mocy obowiązującej. Stwierdzenie nieważności takiej uchwały należałoby do kompetencji właściwego okręgowego zarządu.
Tomasz Terlecki

Kto stwierdza nieważność walnego zebrania?
Ocena i decyzja w tym przypadku należy tylko i wyłącznie do okręgowego zarządu. Wniosek o stwierdzenie
nieważności walnego zebrania składa prezydium okręgowego zarządu. To do okręgowego zarządu należy ocena
czy zostały naruszone przepisy formalne i czy w związku
z tym miało to wpływ na przebieg i wynik walnego zebrania. Jeżeli osoba obsługująca zebranie stwierdzi, że nastąpiło naruszenia przepisów dotyczących zwołania

i przebiegu walnych zebrań powinna niezwłocznie poinformować o tym okręgowy zarząd, a ten z kolei winien na
podstawie dokumentów, bądź przeprowadzonej kontroli
ustalić stan faktyczny i stopień naruszenia prawa związkowego. Jeżeli sytuacja tego wymaga, konieczne jest zwołanie posiedzenia okręgowego zarządu, aby podjąć decyzje
zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem
związkowym w tym ROD.
KD

Plan zagospodarowania ogrodu
W świetle § 92 regulaminu ROD podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia rodzinnego ogrodu działkowego
jest plan zagospodarowania, który zatwierdza prezydium
okręgowego zarządu. Plan zagospodarowania oparty jest
na podkładzie geodezyjnym, określa granice ogrodu, jego
podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ogrodu
działkowego. Zarząd ROD odpowiedzialny jest za zgodność zagospodarowania ogrodu z obowiązującym planem.
W efekcie wszelkie zmiany przeznaczenia terenu, zmiany
granic działek mogą się odbywać tylko i wyłącznie poprzez zmianę w planie zagospodarowania ogrodu. Taka

zmiana następuje w oparciu o uchwałę walnego zebrania
przyjętą na wniosek zarządu ogrodu, po zatwierdzeniu
przez prezydium okręgowego zarządu, który sprawuje
nadzór nad zagospodarowaniem rodzinnego ogrodu działkowego. Konsekwentnym następstwem powyższych przepisów są regulacje związkowe odnoszące się do działki.
Stanowi ona bowiem podstawową jednostkę przestrzenną w rodzinnym ogrodzie działkowym, której powierzchnia i granice winny być zgodne z planem zagospodarowania ogrodu i nie podlega podziałowi. Stąd, wyłącznym
prawem w sprawie powierzchni i granic konkretnych działek jest plan zagospodarowania ogrodu, wobec czego nie
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mają jakiegokolwiek znaczenia prawnego odmienne postanowienia w tym zakresie, wynikające zwłaszcza ze
zgody sąsiadów lub zarządu ROD. W rezultacie członek
Związku nie ma prawa naruszać granic działki (§ 15 ust.
3 statutu PZD), nie może samodzielnie wykonywać w
ogrodzeniu furtek, bram nawet wówczas gdy ogrodzenie
zewnętrzne ROD jest jednocześnie ogrodzeniem działki.

W przypadku stwierdzenia, że takie naruszenie infrastruktury ma miejsce Zarząd obowiązany jest wezwać działkowca do przywrócenia stanu zgodnego z planem
zagospodarowania ROD. W przypadku nie zastosowania
się do tego wezwania Zarząd ma prawo nałożyć na członka Związku sankcje statutowe.
KD

RPO dr Janusz Kochanowski zaniepokojony II terminem walnego zebrania w ROD
W ostatnich dniach Rzecznik Praw Obywatelskich dr
Janusz Kochanowski sporo swej uwagi poświęcił ogrodom działkowym i PZD. Jego wątpliwości budzić zaczął
§ 79 statutu PZD. Przewiduje on, że w przypadku niskiej
frekwencji na walnym zebraniu członków ROD, możliwe
jest wyznaczenie tzw. II terminu, w trakcie którego
uchwały są podejmowane niezależnie od frekwencji. Rozwiązanie to obowiązuje od dziesięcioleci i jak dotychczas
nikt, kto ma większe pojęcie o funkcjonowaniu ROD, nie
kwestionował go. Ponieważ jednak wzbudziło ono wątpliwości samego RPO, uznaliśmy, że warto je przybliżyć.
Zgodnie z § 74 Statutu walne zebranie jest najwyższym
organem samorządu PZD w ogrodzie. Prawo uczestniczenia w nim zagwarantowano każdemu członkowi danego
ROD. W ten sposób realizowana jest obowiązująca
w PZD zasada, iż każdy z działkowców ma możliwość
aktywnego uczestnictwa w funkcjonowaniu Związku.
Oczywiście, z uwagi na konieczność zapewnienia efektywnego działania organizacji, uczestnictwo to częściowo
przybiera postać udziału pośredniego, tj. poprzez reprezentantów. Jednak na najniższym szczeblu PZD (w ROD),
regułą jest bezpośredni udział działkowców w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących ogrodu. Ma
to miejsce podczas corocznych walnych zebrań, do których kompetencji należy m.in.: ustalenie liczby i wybór
członków zarządu i komisji w ROD oraz rozliczanie ich
działalności; decyzja o inwestycjach; uchwalanie rocznych preliminarzy finansowych, wysokości opłat służących finansowaniu działalności ogrodu i inwestycji;
podejmowanie decyzji o pracach na rzecz ROD.
Do zebrań należy więc rozstrzyganie o kwestiach mających bezpośrednie przełożenie na interesy działkowca.
Dlatego w PZD zawsze przywiązywano olbrzymią wagę
do jak najliczniejszego udziału w zebraniach. Wyrazem
tej troski są coroczne apele o uczestnictwo w zebraniach
wywieszane w ogrodowych gablotach, ale przede wszystkim wprowadzone w Statucie PZD (§ 78) i Regulaminie
ROD (§ 26) gwarancje prawne dostępu do informacji
o terminie i przedmiocie obrad walnego zebrania.
Przywołane przepisy obligują zarząd ROD do pisemnego zawiadomienia każdego z działkowców na co najmniej
14 dni przed terminem (za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio za pokwitowaniem) o terminie, miejscu i po-

rządku obrad. W zawiadomieniu, powinna być również
zawarta informacja o miejscu, terminie i godzinach wyłożenia materiałów sprawozdawczych.
Powyższy mechanizm stanowi zabezpieczenie prawa
działkowca do bezpośredniego udziału w podejmowaniu
decyzji dotyczących jego obowiązków związanych z użytkowaniem działki. Inną sprawą jest faktyczne korzystanie
przez działkowców z przysługujących im praw, czego
przejawem jest frekwencja. W poszczególnych ogrodach
bywa z tym różnie. W 2009 r. średnia frekwencja wyniosła zaledwie 30%. Stan ten nie jest może zadowalający,
jednak zarządy ROD nie mogą nikogo zmusić do przybycia na walne. Udział w zarządzaniu ogrodem poprzez
uczestnictwo w zebraniach ROD jest de facto prawem,
a nie obowiązkiem. Poza wykluczeniem się z podejmowania decyzji, nieobecność na nim nie niesie dla działkowca żadnych negatywnych konsekwencji. W rezultacie
w gremiach tych uczestniczy nierzadko stosunkowo niewielka część członków danego ROD.
Jak wspomniano już wcześniej, kompetencje walnego
zebrania obejmują uprawnienie do podejmowania decyzji mających znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania
ogrodu. Niemożność ich podjęcia powodowałby paraliż
decyzyjny w ROD, a co za tym idzie, zagrażałaby jego
funkcjonowaniu. Dlatego też konieczne było wprowadzenie mechanizmów, które w przypadku braku zainteresowanie ze strony działkowców (czego przejawem jest niska
frekwencja) zapewnią przebieg procesu decyzyjnego. Stąd
zawarta w § 79 Statutu PZD próba pogodzenia prawa
działkowca do współdecydowania o sprawach ogrodu,
z prawem ogółu działkowców do użytkowania działki
w sprawnie zarządzanym ROD.
Zgodnie z § 79 ust. 1, uchwały walnego są prawomocne, jeżeli podejmowano je przy obecności ponad połowy
członków ROD. Tak więc wprowadzono wymóg odpowiedniej frekwencji dla ważności uchwał zebrań. Jednak
w niektórych ROD, z uwagi na niewielkie zainteresowanie działkowców udziałem w walnych, wymóg zachowania tego warunku mógłby prowadzić do paraliżu organizacyjnego. Dlatego wprowadzono możliwość odstępstwa
od zasady. W § 79 ust. 2 Statutu przewidziano, iż w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania możliwe jest zaznaczenie, że w przypadku braku odpowiedniej frekwencji,
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wyznaczony zostaje II terminu walnego (co najmniej pół
godziny po terminie rozpoczęcia I), podczas którego mogą być podjęte uchwały obowiązujące wszystkich członków ROD, bez względu na liczbę obecnych. Należy
zaznaczyć, że warunkiem, od którego uzależniono podejmowanie uchwał niezależnie od poziomu frekwencji, jest
zawarcie informacji o takiej możliwości w zawiadomieniu
dostarczonym do ogółu działkowców. Tak więc zgodnie
z zasadą, „chcącemu nie dzieje się krzywda”, jeżeli ktoś
rezygnuje z udziału w zebraniu, to powinien się liczyć, że
inni podejmą decyzję za niego.
Rozwiązanie to jest powszechnie akceptowalne, a z próbami podważenia spotyka się jedynie sporadycznie. Krytycy zarzucają mu rzekomo niedemokratyczny charakter
– umożliwia podejmowanie wiążących dla większości decyzji przez mniejszość. Do ich grona dołączył właśnie
RPO. Sytuacja ta musi dziwić. Po pierwsze, mechanizm
wprowadzony w Statucie PZD nie jest niczym nadzwyczajnym, analogiczny funkcjonuje w innych organizacjach

społecznych, chociażby w PCK. Po drugie Statut był badany przez kompetentny sąd rejestrowy, który nie zgłosił
do niego żadnych zastrzeżeń. Po trzecie wreszcie, idąc tokiem rozumowania prezentowanym przez dr Janusza Kochanowskiego, on również został wybrany w oparciu o akt
prawny, któremu należy zarzucić, że jest nawet mniej demokratyczne niż Statutu PZD. Konstytucja RP nie stawia
żadnego wymogu frekwencji przy wyborach Prezydenta
RP, do Sejmu i Senatu. Mało tego, Konstytucja obowiązuje nas wszystkich choć przyjęto ją w referendum, w którym uczestniczyło zaledwie 42% uprawnionych obywateli.
Powstaje więc pytanie, czemu naprawdę ma służyć ta
kolejna, niezwykle „ważka” inicjatywa dr Jana Kochanowskiego? Dlaczego, posługując się autorytetem urzędu
RPO wysuwa wobec PZD bezpodstawne, wręcz bezsensowne zarzuty, przez co podważa społeczny wizerunek
ogrodów i organizacji działkowców?
r.pr. Bartłomiej Piech
Biuro KR PZD

VIII. PRZYPOMNIENIA ORGANIZACYJNE
1. Warunki w jakich powinno odbywaç si´ walne zebranie
Przepisy związkowe nie określają miejsca odbywania
walnego zebrania, a jedynie do jakiego terminu powinno
się dobyć, jest to jednak nie mniej ważny czynnik, wpływający zarówno na przebieg zebrania, ale także na jego
frekwencję.
Wiadomym jest, że nie wszystkie ogrody w Polsce posiadają świetlicę, czy dom działkowca, który mógł zostać
do tego celu wykorzystany lub też nie każdy jest dostatecznie duży. Należy zatem pamiętać, że szczególnie zebranie sprawozdawczo – wyborcze powinno być zorgani-

zowane w sposób zapewniający jego prawidłowy i sprawny przebieg. Zadaniem zarządu ROD jest organizacja
miejsca, w którym ma ono się odbyć przy braku możliwości odbycia go w ogrodzie. Jedną z możliwości jest porozumienie z zarządem innego ogrodu, który posiada tego
rodzaju infrastrukturę na swoim terenie, można również
wynająć salę, świetlicę szkolną i in. znajdujące się w okolicy lub zwrócić się do okręgowego zarządu o pomoc w
znalezieniu odpowiedniego miejsca zapewniającego odpowiednią ilość miejsc dla działkowców.
PM

2. I i II termin walnego zebrania
Na podstawie § 79 statutu PZD walne zebranie w rodzinnym ogrodzie działkowym może odbyć się w pierwszym, bądź drugim terminie. Dotyczy to walnych zebrań
sprawozdawczych, sprawozdawczo – wyborczych, a także zebrań kół, nie dotyczy natomiast konferencji delegatów, które odbywają się tylko w pierwszym terminie, a
do ważności podejmowanych uchwał konieczna jest
obecność co najmniej połowy liczby wybranych delegatów. Walne zebranie odbywające się w pierwszym termi-

nie jest ważne, gdy obecna jest co najmniej połowa członków zwyczajnych danego ogrodu. Należy przy tym pamiętać, że frekwencję na zebraniu liczy się biorąc pod
uwagę ilość członków zwyczajnych danego ROD, nie zaś
liczbę działek.
Zebranie w drugim terminie może odbyć się w przynajmniej półgodzinnym odstępie czasowym od wyznaczonej
godziny pierwszego terminu. W zawiadomieniu o walnym
zebraniu należy zawrzeć informację o możliwości odby121

cia zebrania w drugim terminie i o fakcie, iż podjęte na takim zebraniu uchwały są ważne i obowiązują wszystkich
członków zwyczajnych PZD.

Zgodnie z § 80 statutu PZD na zebraniu w drugim terminie nie jest konieczna obecności większości członków
danego ROD.
PM

3. Konferencja Delegatów
Konferencja delegatów w ROD zgodnie z § 75 ust. 1
statutu PZD może się odbyć w ogrodach posiadających
ponad 300 członków zwyczajnych PZD lub składających
się z kilku terenów. W drugim przypadku nie musi być już
spełniony pierwszy warunek (ponad 300 członków),
a więc może się odbywać konferencja delegatów bez
względu na ilość członków Związku. Decyzję o tym, czy
w ogrodzie odbywać się będzie walne zebranie, czy też
konferencja, podejmuje zarząd ROD. Jeżeli ma się odbyć
konferencja delegatów decyzję powinno się podjąć odpowiednio wcześnie, ponieważ muszą ją poprzedzić zebrania w kołach, na których zarząd przedstawi materiały
sprawozdawcze, a działkowcy wybiorą delegatów na konferencję według zasad ustalonych przez zarząd ROD. Należy pamiętać, że do zebrań kół mają odpowiednie
zastosowanie przepisy dotyczące zwoływania walnych ze-

brań, a więc należy działkowców zawiadomić na piśmie o
terminie i miejscu zebrania z podaniem informacji o I i II
terminie. Konferencja Delegatów, tak jak walne zebrania
musi odbyć się do 30 kwietnia br. Dlatego właśnie konieczne jest odpowiednio wcześniej przygotowanie materiałów sprawozdawczych, aby można było przedstawić je
na zebraniach kół. Należy również dodać, iż zgodnie
z § 17 ust. 5 regulaminu ROD do kompetencji kół należy
opiniowanie przedstawionych materiałów sprawozdawczych. Delegaci wybrani na zebraniach kół zachowują
mandat tylko na konferencję, na którą zostali wybrani,
a więc każdą konferencję delegatów muszą poprzedzać
wybory w kołach. Po odbyciu konferencji, każdy z wybranych delegatów powinien poinformować działkowców
w kołach o przebiegu konferencji, a także o podjętych
uchwałach.
KD

4. Kto ma prawo udziału w walnym zebraniu?
Walne zebranie jest organem Polskiego Związku Działkowców, a więc prawo udziału mają wszyscy członkowie
Związku z danego ogrodu. Istotne jest to, że prawa członkowskie można wykonywać tylko osobiście, dlatego nikt
nie może brać czynnego udziału w walnym zebraniu
w zastępstwie członka Związku. Aby sprawa była jasna,
zarząd ogrodu winien przed zebraniem poczynić takie
przygotowania, aby komisja mandatowa mogła ponad
wszelką wątpliwość stwierdzić, że wszyscy obecni na sa-

li, którzy podpisali listę obecności, to członkowie PZD.
Najlepszym rozwiązaniem jest powszechne używanie legitymacji członkowskich. Legitymacja oznaczona symbolem „A” uprawnia do czynnego udziału w walnym zebraniu. Powyższa zasada dotyczy także zebrań w kołach
w tych ogrodach, w których odbywają się konferencje delegatów. Konieczne jest również przygotowanie imiennych list obecności członków Polskiego Związku Działkowców w ROD.
KD

5. Kto nie mo˝e prowadziç walnego zebrania?
Zgodnie z § 47 ust. 5 statutu PZD walnego zebrania, ani
konferencji delegatów nie może prowadzić prezes zarządu ROD (także zarządu komisarycznego), ani przewodni-

czący komisji rewizyjnej oraz rozjemczej ROD. Dotyczy
to zarówno walnych zebrań sprawozdawczych ja i tym
bardziej walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.
KD

6. Bierne prawo wyborcze na walnym zebraniu w ROD
Zgodnie z § 14 pkt 2 statutu PZD każdy członek zwyczajny danego ROD ma prawo wybierać i być wybieranym do składów organów PZD w ROD, a także na prze-

wodniczącego zebrania, bądź do składu komisji uchwał
i wniosków, mandatowej i wyborczej. Od tej zasady są
jednak wyjątki, mianowicie na podstawie § 50 ust. 6 sta122

tutu PZD członkowie odwołanego organu nie mogą wchodzić w skład organów pochodzących z wyboru do końca
następnej kadencji.
Małżonkowie, którzy oboje są członkami Związku nie
mogą być wybrani do składu tego samego organu, a ponadto na podstawie § 42 ust. 3 statutu PZD współmałżonek członka organu PZD nie może być członkiem organu
w tej samej jednostce organizacyjnej PZD.
Podczas walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego wybierana jest komisja uchwał i wniosków, mandatowa i wyborcza, a w sytuacji przyjęcia do regulaminu obrad

możliwości tajnych wyborów – komisja skrutacyjna.
Z wyjątkiem komisji skrutacyjnej członkowie pozostałych
mogą również korzystać z biernego prawa wyborczego
i kandydować w wyborach.
Dodatkowo zgodnie z Uchwała KR PZD Nr 3/V/2008
w sprawie interpretacji statutu PZD uznaje się, że osoba
rażąco naruszająca statutowe obowiązki członka PZD nie
może sprawować mandatu w organie Związku, a więc nie
powinna kandydować w wyborach, bo ewentualny jej wybór może być unieważniony przez okręgowy zarząd.
PM

7. Jakich uchwał nie mo˝e podejmowaç walne zebranie?
Walne zebranie może podejmować tylko uchwały
w sprawach, do których posiada statutowe kompetencje.
Nie może zatem podejmować uchwał zastrzeżonych dla
innych organów Związku, takich jak:
• wysokość składki członkowskiej – uchwala Krajowa
Rada PZD,
• wysokość wpisowego – uchwala okręgowy zarząd
w granicach określonych przez Krajową Radę,
• wysokość opłaty inwestycyjnej dla nowych członków
Związku – uchwala zarząd ROD,
• nie może podejmować uchwał w sprawach członkowskich (pozbawienie członkostwa, kary porządkowe, przyjęcie w poczet członków PZD) to są sprawy zastrzeżone
dla zarządu ROD, a w szczególnych przypadkach wskaza-

nych w statucie PZD dla prezydium okręgowego zarządu.
Walne zebranie nie może także podejmować uchwał
w sprawie:
• wysokości odsetek od zaległości w opłatach – obowiązują odsetki ustawowe,
• nakładania kar finansowych na działkowców,
• legalizujących rażące naruszenia prawa np. zgoda na
budownictwo ponadnormatywne, zamieszkiwanie i zameldowanie,
• obciążać działkowców opłatami niemającymi podstaw
w przepisach związkowych, np. opłata za wjazd i parkowanie na terenie ROD, opłata za korespondencję, za wyłączenie i włączenie dopływu energii elektrycznej do
działki.
MP

8. Głosowanie
O ile walne zebranie nie stanowi inaczej (musi to być
zawarte w przyjętym regulaminie obrad) wszystkie głosowania odbywają się jawnie. Wybory przewodniczącego, prezydium, komisji, a następnie zarządu, komisji
rewizyjnej, komisji rozjemczej oraz delegatów na okręgowy zjazd, a także wszystkie uchwały i wnioski przychodzą
zwykła większością głosów. Zwykła większość głosów
oznacza, że „za” oddano więcej głosów niż „przeciw”. Dla
ważności wyborów, podjęcia uchwał, nie mają znaczenia
wstrzymujący się od głosu. Wszystkie głosowania prze-

prowadza przewodniczący walnego zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba do pomocy w liczeniu głosów może wyznaczyć uczestniczących w zebraniu członków Związku.
Prawo do głosowania na walnym zebraniu ma każdy
uczestniczący w nim członek Związku z danego ogrodu
i ma jeden głos – dotyczy to także małżonków, jeśli oboje są członkami związku, każdy z nich ma prawo głosu.
Natomiast na konferencji delegatów prawo głosu maja
wyłącznie delegaci wybrani na zebraniach kół.
KD

9. Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego
Protokolant wyznaczany jest na walnym zebraniu przez
wybranego wcześniej przewodniczącego zebrania. Protokolantów może być dwóch. Protokół z walnego zebrania
jest dokumentem, który ma bardzo duże znaczenie infor-

macyjne, z tego powodu jest oznaczany symbolem „A”,
czyli jako dokument wieczysty, nie podlega zniszczeniu
bez zgody archiwum państwowego i konieczne jest, aby
był przechowywany zgodnie ze wskazaniami instrukcji
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kancelaryjnej ROD. Bardzo istotnym jest, aby protokół
z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego był jasny przejrzysty i oddawał wszelkie informacje, o których
była na nim mowa. Protokół stanowi podstawę do potwierdzenia wszelkich decyzji i ustaleń podjętych na zebraniu, które ma największą władze w ogrodzie. Protokół
powinien odzwierciedlać przebieg walnego zebrania,
w szczególności stwierdzać, czy zebranie odbyło się
w I czy II terminie, ilość obecnych na zebraniu członków

zwyczajnych danego ROD, składy powołanych komisji,
sprawy nad którymi obradowano, przebieg dyskusji, wyniki głosowań, przebieg i wyniki wyborów, sformułowane wnioski i wyniki głosowań nad wnioskami. Zgodnie
z § 30 regulaminu ROD protokolant podpisuje protokół
po zakończeniu zebrania wraz z jego przewodniczącym,
a następnie przekazywany jest do zarządu ROD. Dokumentacja z walnego zebrania w tym szczególnie protokół
powinien być przechowywany ze szczególną starannością.
PM

10. Archiwizacja dokumentów z walnych zebraƒ
Podstawowym aktem dotyczącym tego zagadnienia jest
instrukcja kancelaryjna rodzinnego ogrodu działkowego,
stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 33/2001 Prezydium
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia
26 kwietnia 2001 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej rodzinnego ogrodu działkowego (Biuletyn nr 3 z 2001 r.).
Instrukcja kancelaryjna ROD stanowi, iż dokumenty pochodzące z walnego zebrania: zawiadomienia, lista obecności, materiały sprawozdawcze, plan pracy, wnioski,
uchwały, protokół, wyniki wyborów, a w przypadku kon-

ferencji delegatów także ankiety delegatów na konferencję, listy obecności z zebrań kół, protokoły z zebrań kół
należą do kategorii archiwalnej „A”.
Powyższe dokumenty mają znaczenie historyczne
i oznaczane są symbolem „A”. Dokumenty te, jako akta
wieczyste, nie podlegają zniszczeniu bez zgody archiwum
państwowego i konieczne jest, aby były uporządkowane
i przechowywane zgodnie ze wskazaniami instrukcji kancelaryjnej ROD.
PM

11. Po˝yczki dla ROD na zadania inwestycyjne i remontowe
W związku ze zbliżającym się okresem walnych zebrań
warto dokonać oceny potrzeb remontowych w ROD i zaplanowań nowe zadania inwestycyjne i remontowe.
Biorąc pod uwagę, niekiedy ograniczone możliwości finansowe ogrodów, Krajowa Rada PZD udziela pomocy
w realizacji zadań inwestycyjno -remontowych m.in.
w formie pożyczek.
Pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD udzielane są na podstawie wniosków Zarządów ROD, zaopiniowanych przez Okręgowe Zarządy PZD, właściwe na
miejsce położenia ogrodu.
Wnioski o pożyczkę powinny spełniać określone warunki, wynikające z uchwały nr 15/2006 Prezydium Krajowej
Rady PZD z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie kryteriów
udzielania dotacji i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych objętych Otwartym i Długofalowym Programem Rozwoju i Modernizacji ROD (Biuletyn
Informacyjny KR PZD nr 6/2006), jak również z uchwały
nr 4/XXIII/2002 Prezydium KR PZD z dnia 10.10.2002 r.
w sprawie utworzenia w Polskim Związku Działkowców
Funduszu Samopomocowego (Biuletyn Informacyjny KR
PZD nr 9/2002) i uchwały nr 80/2003 Prezydium KR PZD
z dnia 2.07.2003 r. w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Samopomocowego Polskiego Związku Działkowców (Biuletyn Informacyjny KR PZD nr 5/2003).

W celu otrzymania pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD, walne zebranie musi podjąć uchwałę w sprawie zadania inwestycyjno - remontowego oraz uchwałę
w sprawie zaciągnięcia pożyczki, która winna określać
kwotę pożyczki, źródła jej spłaty oraz propozycję okresu
czasu, na jaki ma być zaciągnięta.
Krajowa Rada PZD zachęca wszystkie ROD do korzystania z tej formy pomocy finansowej, w szczególności,
że pożyczka z Funduszu Samopomocowego PZD jest bardzo nisko oprocentowana (w 2010 r. 3% w skali roku),
a okres jej spłaty może wynieść nawet do 5 lat (począwszy od roku następnego po roku otrzymania pożyczki). Ponadto jest ono przyznawana niezależnie od otrzymanych
przez ROD dotacji z Funduszu Rozwoju PZD i nie ma
żadnych ograniczeń co do jej wysokości.
Oprocentowanie pożyczek udzielanych ROD uwzględnia przewidywaną inflację, aby realna wartość środków
zgromadzonych na Funduszu Samopomocowym PZD nie
malała. Dlatego też nie występuje tu oprocentowanie typu
bankowego, czy też odsetki karne. Jednocześnie nie ma
możliwości umorzenia spłaty całości czy części pożyczki.
Należy również pamiętać, że Fundusz Samopomocowy
PZD pochodzi z części składki członkowskiej wszystkich
działkowców, z którego mogą korzystać wszystkie rodzinne ogrody działkowe.
MAK
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IX. Z PRAC PREZYDIUM
1. Posiedzenie Prezydium KR:
– w dniu 16 lutego 2010 r.
• przyjęło materiały na XIV Posiedzenie Krajowej Rady
PZD, w tym sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
2009 r., plan pracy na 2010 r., preliminarz finansowy
jednostki krajowej na 2010 r., i in.,
• przyznało dotacje na inwestycje i remonty dla 12 ROD
– łączna kwota 56.850 zł,
•
podjęło uchwały w sprawie stwierdzenia likwidacji częściowej sześciu ROD w Jarosławiu: „Kolejarz”,
„Zdrowie”, „Hutnik I”, „ Malina”, „1000-lecia”, „Słoneczne”,
• podjęło uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
częściową likwidację ROD „Stokrotka” w Świdnicy,
„Wspólnota” w Gorzowie Wlkp., „Marchlewskiego”
w Krotoszynie,
• podjęło Uchwałę Nr 19/2010 w sprawie wygaszenia
prawa użytkowania niektórych działek w ROD „Podzamcze” w Lublinie,
• podjęło Uchwałę Nr 20/2010 i 21/2010 w sprawie
odpłatnego nabycia przez PZD prawa użytkowania
wieczystego działki w ROD „Otowo” w Otowie i działki,
która stanowi teren zamienny za zlikwidowaną część
ROD im. E. Gierczak w Kołobrzegu,

• podjęło Uchwałę Nr 22/2010 w sprawie skreślenia
z Rejestru ROD ogrodu „Energetyk” w Chojnicach,
• podjęło Uchwałę Nr 23/2010 w sprawie ustalenia
powierzchni działek użytkowanych, stanowiących
podstawę przygotowania preliminarzy finansowych OZ
i jednostki krajowej PZD na rok 2010,
• przyjęło Uchwałę nr 25/2010 w sprawie zasad
użytkowania programu obsługującego Rejestr ROD
i Uchwalę Nr 26/2010 w sprawie zasad wdrożenia nowego
programu obsługującego Rejestr ROD,
• przyjęło Uchwały Nr 27/2010 i 28/2010 w sprawie
ogłoszenia konkursu krajowego „Wzorowa Działka Roku
2010” i „Rodzinny ogród Działkowy Roku 2010”,
• podjęło decyzję w sprawie wydania nieruchomości
zajmowanych przez ROD im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku w statusie czasowym,
• rozpatrzyło dziewięć odwołań od uchwał prezydiów
OZ – nie uwzględniło siedmiu odwołań utrzymując
w mocy rozstrzygnięcie prezydium OZ, w pozostałych
przypadkach uchyliło uchwałę prezydium OZ i przekazało
sprawę do ponownego rozpatrzenia.

2. Uchwały Prezydium KR PZD:
UCHWAŁA NR 24/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie przyznania dotacji na inwestycje i remonty środków trwałych w Rodzinnych Ogrodach
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 pkt 17 i § 172 ust.1
pkt 2 statutu Polskiego Związku Działkowców oraz
realizując zapisy uchwał Krajowej Rady PZD nr
1/XVIII/05 w sprawie Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji ROD i nr 2/XVIII/05
w sprawie zasad finansowania Otwartego Długofalowego
Programu Rozwoju i Modernizacji ROD- obie z dnia
8.12.05 r. oraz uchwały Prezydium Krajowej Rady PZD nr

15/2006 z dnia 9.02.06 r. w sprawie kryteriów udzielania
dotacji i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych
i remontowych objętych Otwartym Długofalowym
Programem Rozwoju i Modernizacji ROD, postanawia:
1. Przyznać ze środków Funduszu Rozwoju Krajowej
Rady PZD, w ramach Otwartego i Długofalowego
Programu Rozwoju i Modernizacji ROD, dotację
w kwocie 56 850 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy
osiemset pięćdziesiąt złotych) dla następujących ROD:
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Lp. OZ PZD ROD

Miejscowość

ZADANIE

Dotacja
przyznana

BYDGOSZCZ
1

im. Kasprowicza

Inowrocław

modernizacja sieci wodociągowej

6 000

2

Chemik

Bydgoszcz

remont sanitariatu przy świetlicy

5 000

3

Olszynka

Osielsko

naprawa dróg wewnętrznych ogrodu

2 850

4

Formet

Bydgoszcz

modernizacja hydroforni

4 000

5

Pelikan

Szubin

modernizacja sieci elektrycznej

5 000

6

Przylesie

Srebnica

remony szafek energetycznych

2 000

Słupca

rozbudowa domu działkowca

6 000

Bełchatów

wymiana ogrodzenia

6 000

Kraków

elektryfikacja ogrodu

4 000

KALISZ
7

Róża
ŁÓDZKI

8

Stokrotka
ŁÓDZKI

9

Paproć
PODLASKI

10

Pietrasze

Wasilków

budowa domu działkowca

5 000

11

Borówka

Suwałki

elektryfikacja ogrodu

6 000

Koziegłowy

remont świetlicy ogrodowej

5 000

POZNAŃ
12

Karolin

RAZEM

56 850

2. Termin rozliczenia dotacji ustalić do 30.09.2010 r.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SKARBNIK
Marian PASIŃSKI

PREZES
Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 16 lutego 2010 r.
Opr. M. Pakuła

X. Z ˚YCIA ROD
1. Jubileusz 30-lecia ROD „Stokrotka” w Wieluniu
Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka” w Wieluniu,
zlokalizowany przy ul. Stodolnianej 40, zaczął funkcjonować w 1979 r. Powstał na gruntach przekazanych przez
Urząd Miasta w Wieluniu na rzecz PZD w Sieradzu. Ogród
powstawał w bardzo trudnych czasach. Działkowcy musie-

li pokonać wiele trudności, aby „zdobyć” materiały niezbędne do zagospodarowania wylosowanych działek,
a w szczególności materiały budowlane i ogrodzeniowe.
Dlatego na naszej jubileuszowej wystawie nie zabrakło
planszy ze skserowanymi kartkami żywnościowymi.
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Dzięki determinacji ówczesnych Zarządów i wysiłkowi
wszystkich działkowców, udało się pokonać przeciwności losu i pięknie zagospodarować działki z uwzględnieniem kwater warzywno-sadowniczych, ozdobnych i rekreacyjnych.
Ze środków własnych wybudowano altankę spełniającą
funkcję Domku Działkowca, który jest siedzibą Zarządu
i miejscem przechowywania dokumentacji. W dobudowanej części gospodarczej zapewnione zostało miejsce na
kosiarkę i inne urządzenia wykorzystywane głównie przez
gospodarza do utrzymania porządku i estetyki na ternach
ogólnych przeznaczonych do wspólnego użytkowania.
Obecny zarząd ogrodu w szczególny sposób dba o prawidłowe zagospodarowanie i estetykę poszczególnych
działek. Służą temu coroczne przeglądy działek, rozmowy z osobami czasowo zaniedbującymi działki oraz konkursy na „wzorową działkę” i „najpiękniejszą działkę”.
W naszym ogrodzie każda działka urzeka swoją oryginalnością. Wybudowano na nich piękne altany, urządzono
ciekawe kąciki rekreacyjne, zadbano o różnorodność nasadzeń i upraw. Dobrze, ze nasi działkowcy nie zrezygnowali dotychczas z uprawy warzyw ziół, roślin ozdobnych,
krzewów i drzew owocowych. Dzięki temu nasz ogród zachował swój tradycyjny charakter, w którym tradycja
pięknie łączy się z nowoczesnością i modą.
Organizowane Dni Działkowca i imprezy okolicznościowe o charakterze otwartym przyciągają coraz więcej
mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych, którzy
chętnie przychodzą obejrzeć wystawy plonów, galerie fotograficzne, uczestniczyć wspólnie z działkowcami we
Mszy Świętej, tańczyć na trawiastej nawierzchni przy dobrej muzyce. Brać udział w organizowanych konkursach
(także dla dzieci), degustować potrawy i wypieki przygotowane na tę okoliczność przez działkowców.
Nasz ogród rozwija się i pięknieje z każdym rokiem.
Dzięki przeprowadzanym corocznie przeglądom i upowszechnianym w gablotach informacjom, w coraz większym stopniu spełnia wymogi regulaminowe. Cieszymy
się, że nie ma w nim żadnej wolnej działki, a na liście

oczekujących znajduje się zawsze kilka nazwisk. W roku
jubileuszowym udało nam się „zdobyć” nieodpłatnie drzewo na taras i kosztem społecznym „złotych rączek” dobudować go do Domku Działkowca. Trzeba jeszcze tylko
z pozostałych elementów wykonać meble na taras. Nasz
Zarząd jest otwarty na różne inicjatywy społeczne. Dlatego w naszym kalendarium na trwałe wpisały się Dni działkowca, Pikniki Dożynkowo -jubileuszowe, zielone lekcje
dla przedszkolaków i młodszych uczniów szkoły podstawowej, udział delegacji z koszem dożynkowym na gminnych dożynkach, pomoc Społecznej Służby Instruktorskiej, itp. Szkoda tylko, że w realizacji tych wszystkich
inicjatyw czynnie uczestniczy nieliczna grupa działkowców. Mamy nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem to się
zmieni na lepsze.
Zarząd ogrodu potrafi docenić każde działanie na rzecz
społeczności ogrodowej. Z okazji jubileuszu, na Pikniku
Dożynkowo – jubileuszowym w dniu 28 sierpnia wręczono zasłużonym działkowcom 3 złote odznaki, 6 srebrnych
i 27 brązowych.
Ponadto Burmistrz Wielunia Mieczysław Majcher ufundował nam 40 dyplomów i 10 pięknych książek na nagrody za prace społeczne. Dzięki życzliwości i hojności
sponsorów w osobach prezesów wieluńskich instytucji,
sklepów i zakładów pracy, mogliśmy wręczyć 30 osobom
nagrody rzeczowe oraz wyróżnić zwycięzców jubileuszowych konkursów. Wspomógł nas w tym wydatnie Okręgowy Zarząd Łódzki. Serdecznie za to dziękujemy.
Dla upamiętnienia naszego jubileuszu posadziliśmy przy
Domku działkowca drzewko kongresowe i drzewko jubileuszowe, a 27 listopada uczestniczyliśmy we Mszy Świętej
odprawianej przez ks. kan. Leszka Dębskiego w intencji
zmarłych działkowców, których nazwiska w czasie tego nabożeństwa zostały wyczytane. Uroczystości jubileuszowe
zakończy wiosenne Walne Zebranie i uroczyste powitanie
wiosny, przypominające losowanie działek.
Nasz apel kierowany do działkowców jest wciąż aktualny – poczujmy się w Stokrotce jak w prawdziwej rodzinie
albo przynajmniej jak w dobrym sąsiedztwie.
Sekretarz Zarządu
/-/ Maria Skał

2. Noworoczne spotkanie
W dniu 14.01.2010 r. w świetlicy Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Miejski” w Pyrzycach
/OZ Szczecin/ odbyło się noworoczne spotkanie aktywu
ROD z przedstawicielami samorządu lokalnego Spotkanie
to przygotowane zostało przez zarząd ROD pod przewodnictwem prezes zarządu Pani Genowefy Nowickiej.
Celem spotkania było podsumowanie pracy zarządu
w roku ubiegłym, oraz tradycyjne przekazanie sobie życzeń noworocznych.

W spotkaniu udział wzięli:
Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce –
Pan Kazimierz LIPIŃSKI,
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce –
Pani Teresa JASIŃSKA,
Radny –
Pan Walenty DARCZUK,
Członek Prezydium PZD OZ Szczecin –
Pan Czesław SKONECKI,
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Członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, rozjemczej
i gospodarze ROD „Miejski” w Pyrzycach.
Prezes Zarządu ROD Pani Genowefa Nowicka
Złożyła wszystkim życzenia noworoczne, oraz podziękowanie dla samorządu lokalnego za dotychczasową
współpracę.
Bardzo mocno podkreśliła zaangażowanie i pomoc Pana burmistrza i Pana radnego w rozwiązaniu niektórych
problemów w ogrodzie.
Pan Burmistrz Kazimierz Lipiński
Przekazał życzenia noworoczne całej społeczności
działkowców i ich rodzinom. Jako uczestnik I Kongresu
PZD omówił to zagadnienie, podkreślając konieczność
utrzymania struktur PZD, co jest gwarantem utrzymania
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Pan Radny Walenty Marczuk
Życzył Pani Prezes Zarządu ROD wytrwałości i reelekcji pracy zarządu w następnej kadencji. Bardzo wysoko
oceniona została praca zarządu pod przewodnictwem pani prezes i dlatego też uzasadnionym jest kontynuacja tego dzieła w tym gronie.

Pan Czesław Skonecki
W imieniu Prezydium PZD OZ w Szczecinie podziękował zarządowi ROD za zaproszenie na to spotkanie i złożył wszystkim życzenia noworoczne. Z wielkim szacunkiem dla Pana Burmistrza uczestnika I Kongresu PZD,
w imieniu Prezydium OZ w Szczecinie, złożył podziękowanie za zaangażowanie i poparcie dla PZD określając jego osobę jako, „Przyjaciel działkowców”.
Omówił też zagadnienie zbliżającej się kampanii wyborów do samorządów, życząc całej społeczności takiego
„gospodarza” miasta, jakim jest Pan Burmistrz Kazimierz
Lipiński.
Pani wiceburmistrz Teresa Jasińska
Wszystkim działkowcom i ich rodzinom złożyła życzenia noworoczne, podkreślając dużą rolę funkcjonowania
ogrodów działkowych na terenie miasta Pyrzyce.
Spotkanie odbyło się przy poczęstunku kawą, herbatą
owocami i słodyczami.
Opracował:
/-/ Czesław Skonecki

3. Szkolenie aktywu ROD
W sobotę 16 stycznia 2010 r. do Nowego Tomyśla na
szkolenie zorganizowane przez OZ PZD w Poznaniu,
przyjechało 100 aktywnie działających na rzecz PZD osób
z 23 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z powiatu grodziskiego, wolsztyńskiego, nowotomyskiego i z Buku.
Gościem szkolenia, które odbyło się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących był burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing.
Głównymi tematami szkolenia było:
1. aktualna sytuacja w Polskim Związku Działkowym
i Okręgu Poznańskim, nowe zagrożenia oraz nowe zadania
struktur związku wynikające z uchwał KR PZD i OZ PZD.

2. przygotowanie i przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD .
Szkolenie w grupie prezesów i sekretarzy przeprowadzili członkowie Krajowej Rady PZD w Warszawie Sylwester Chęciński i Józef Kasprzak, w grupie Komisji
Rewizyjnych i skarbników członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Dorota Zerba, a w grupie Komisji Rozjemczych
przewodniczący OKR Kazimierz Stokłosa.
W dyskusji poruszono wiele problemów ogrodów działkowych, takich jak samowole budowlane, zamieszkiwanie
na działkach w altanach, czy też nowy projekt ustawy
o ogrodach działkowych.
Maciej Kasprzak

4. Działkowcy z OZ Âlàskiego PZD u posłanki B. Kotkowskiej
W dniu 14 – go stycznia b.r. w Biurze Poselskim posłanki Bożeny Kotkowskiej w Bielsku –Białej odbyło się spotkanie noworoczne z udziałem działkowców reprezentujących Okręg Śląski – Delegaturę Rejonową w Bielsku
– Białej. Delegacji działkowców przewodniczył Prezes
OZ Śl. PZD Jerzy Leśniak. Spotkanie otworzyła posłanka
B. Kotkowska, która w serdecznych słowach powitała zebranych, a następnie krótko, choć w sposób wskazujący
na głęboką znajomość problemu, omówiła ubiegłoroczną

batalię w parlamencie, o utrzymanie praw działkowców
i naszego związku. W odpowiedzi Prezes OZ Śl. Jerzy Leśniak podziękował p. poseł za jej osobiste zaangażowanie
w obronę praw działkowców i poprosił o dalsze wsparcie,
gdyż Polski Związek Działkowców nadal jest atakowany
przez różne ugrupowania, a nasze środowisko jest zaniepokojone informacjami o kolejnych próbach „poprawienia” Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dalsza część spotkania upłynęła na swobodnej wymianie
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zdań, poświęconej zarówno bieżącym wydarzeniom, jak
też przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego na Podbeskidziu i w całym kraju. Na zakończenie prezes J. Leśniak zaprosił p. poseł do udziału w zaplanowanym na

25-go lutego posiedzeniu Okręgowego Zarządu Śląskiego
PZD.
Zaproszenie zostało przyjęte, zaś zebrani złożyli sobie
wzajemnie życzenia z okazji Nowego Roku.
Prezes OZ Śl. PZD
/-/ Jerzy Leśniak

5. Działkowcy w konkursie „Zielony Poznaƒ 2009”
XVI edycja konkursu „Zielony Poznań 2009” zorganizowanego przez Urząd Miasta pod patronatem prezydenta Ryszarda Grobelnego, przy współudziale OZ PZD,
zastała zakończona. Tegoroczny konkurs przebiegał pod
hasłem „Poznań miastem zieleni i kwiatów”. Zieleń
i kwiaty nie tylko nadają miastu piękno, ale tworzą swoisty mikroklimat, a także pozwalają lepiej zrozumieć naturę. Chronią powietrze przed zanieczyszczeniami, tłumią
hałas, niwelują przykre zapachy, chronią zasoby wodne,
a w okresie letnim obniżają także temperaturę otoczenia.
W Poznaniu tereny zielone zajmują powierzchnię 75 km2,
co stanowi około 30% całego obszaru miasta. Bardzo ważnym składnikiem zieleni miejskiej, zajmującym 12% powierzchni, są tereny wypoczynkowo-rekreacyjne w 90
Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
W 2009 roku konkurs „Zielony Poznań” rozpoczął się
w maju na terenie Parku Wilsona kiermaszem wielu wystawców, którzy oferowali sprzęt i akcesoria ogrodnicze,
nawozy, nasiona oraz rośliny do upiększenia ogrodów,
działek i balkonów. Stoisko kiermaszowe Polskiego
Związku Działkowców zorganizowane pod hasłem
„Chcesz działkę przyjdź do nas” obsługiwali instruktorzy
działający przy Okręgowym Zarządzie PZD w Poznaniu.
W czasie trwania imprezy udzielano fachowych porad dotyczących działek na terenach ROD oraz informacji o aktualnej sytuacji Związku.
Obiekty konkursowe były zgłaszane i oceniane w pięciu
kategoriach; ogrody przydomowe, zieleńce, pasy zieleni,
balkony i działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Konkurs zgodnie z regulaminem odbywał się w dwóch
etapach. Wyjątkowo w kategorii działek na terenie ROD
ze względu na bardzo dużą ilość zgłoszeń przeprowadzono wcześniejsze eliminacje. Do pierwszego etapu zakwalifikowano 2-5 działek w zależności od ilości zgłoszeń
z poszczególnych ROD, a przeglądy – lustracje na tym
etapie dokonywały zespoły złożone z instruktorów OZ
PZD. Do drugiego etapu wybrano 17 najładniejszych działek, z których laureatów konkursu wyłaniali przedstawiciele Urzędu Miasta, Katedry Terenów Zieleni i Katedry
Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, a także Polskiego Związku Działkowców. Należy dodać, że w tym doborowym gronie uczestniczyła również nasza koleżanka

Agnieszka Krzymińska z Kolegium Redakcyjnego „działkowca”.
Laureatami XVI edycji konkursu „Zielony Poznań
2009” w kategorii działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zostali:
– I miejsce – Aleksandra i Marian Matuszewscy z ROD
im. A. Paszkowiaka,
– II miejsce – Halina i Stanisław Paterkowie z ROD
„Sypniewo”,
– III miejsce – Barbara Francuszkiewicz w ROD „Relaks – Umultowo”.
Popularna i ceniona przez mieszkańców Poznania impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem,
o czym niech świadczą poniższe liczby. W XIV edycji
w 2007 roku udział wzięło 2744 działkowców z 56 ROD,
w XV edycji w 2008 roku 3171 działkowców z 56 ROD,
a w XVI edycji w 2009 roku uczestniczyło 3524 działkowców z 55 ROD.
Uroczyste zakończenie i podsumowanie XVI edycji konkursu „Zielony Poznań 2009” odbyło się w Sali Białej
Urzędu Miasta. Swą obecnością zaszczycili je Prezydent
Tomasz Kayser oraz senator Jadwiga Rotnicka, którzy wręczyli laureatom nagrody, upominki oraz okolicznościowe
dyplomy. Prezydent jako gospodarz imprezy podsumował
przebieg konkursu i podziękował jego, licznie biorącym
udział, uczestnikom, a w szczególności działkowcom
z Polskiego Związku Działkowców. Przedstawił korzyści
wynikające dla miasta i jego mieszkańców z konkursu
„Zielony Poznań”, po czym zaprosił gości na poczęstunek
do Sali Błękitnej Urzędu Miasta. W części artystycznej wystąpili soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu.
Spotkanie Prezesów ROD, w którym również uczestniczył Prezydent Tomasz Kayser, oraz zaproszonych gości
celem podsumowania udziału działkowców w konkursie
odbyło się w Domu Działkowca ROD im. J. Mazurka.
Część artystyczną uświetnił, dając uczestnikom uroczystości duchową ucztę, zespół muzyczny seniorów „Łazarski Krąg” pod kierownictwem Lidii Domichowskiej
i Winicjusza Chudzińskiego. Wykonanie przez byłych zawodowych artystów znanych i lubianych melodii z naszych młodych lat na długo pozostanie w pamięci
działkowców. W obu uroczystościach udział wzięli: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Jan Marek Stachowiak, przedstawiciele Urzędu Miasta
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w osobach: Ewelina Murzydło, Elżbieta Łaś-Łochyńska,
Barbara Woźniak, Małgorzata Porwisz, Agnieszka Czubała i Magdalena Mikołajczak, członek Krajowej Rady
PZD Zdzisław Śliwa, Henryk Sobański, Magdalena Klessa, laureaci oraz licznie zaproszeni goście.
Należy podkreślić, że dzięki wsparciu sponsorów w tym
konkursie nie było przegranych. Każdy uczestnik konkursu za włożony trud codziennej dbałości o własne otoczenie uhonorowany został nagrodami rzeczowymi w postaci
sprzętu ogrodniczego, nawozów lub literatury fachowej.
Warte odnotowania jest, że wzorem poznańskich samorządowców podobne imprezy, choć na mniejszą skalę, są
organizowane w gminach Pobiedziska – o nazwie „Najładniejsza Zielona Zagroda” oraz w Czerwonaku pod nazwą „Piękna Zielona Gmina”. Również ważny odnotowania jest fakt, że Przewodniczący Związku Miast Polskich, a jednocześnie Prezydent Miasta Poznania Ryszard
Grobelny oraz Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Jan Marek Stachowiak to znani i lubia-

ni przez działkowców samorządowcy, którzy są z nami na
wszystkich ważniejszych uroczystościach organizowanych przez PZD. Wspomnieć można choćby I Kongres
Polskiego Związku Działkowców, gdzie Prezydent Ryszard Grobelny był owacyjnie na stojąco witany i oklaskiwany. Wymienieni samorządowcy byli również z nami na
uroczystym sadzeniu Drzewka Kongresowego.
Konkurs „Zielony Poznań” to impreza godna naśladowania. Jest to wzorcowy przykład współpracy i integracji
władz samorządowych ze społecznością lokalną, w tym
z działkowcami. Powyższa impreza nie tylko upiększa
miasto, ogrody i działki dając wymierne efekty, ale także
pobudza i mobilizuje świadomość społeczną. Dzięki pracowitości i aktywności działkowców konkurs „Zielony
Poznań” ma pozytywny wpływ na rzecz utrzymania dotychczasowych i tworzenia nowych terenów zielonych
w naszym mieście. Coraz liczniejszy udział działkowców
w konkursie to efekt poprawy warunków życia, rekreacji
i wypoczynku społeczeństwa.
Z poważaniem,
Instruktor krajowy SSI PZD
/-/ Stanisław Frohmberg

6. Wymarzony dom działkowca w ROD „Lotnisko” w Warszawie
Na 25-lecie naszego ogrodu ROD „Lotnisko” w Warszawie ul. Piastów Śląskich 23 nareszcie mamy wymarzony, wyśniony budynek świetlicy. Chcielibyśmy serdecznie
podziękować KR PZD i złożyć na ręce p. Prezesa podziękowania za udzieloną ogrodowi pożyczkę.
Nareszcie mamy gdzie się spotkać. Otwarcie nastąpiło
w grudniu 2009 roku. Wstęgę przecinali: p. Dyrektor Grażyna Franke, Prezes OZM p. Antoni Kostrzewa oraz V-ce
Prezes OZM.
Jesteśmy bardzo szczęśliwymi ludźmi, budynek będzie
służył braci działkowej. Mieścić się w nim będą koła zainteresowań np. brydżowe, będą również odbywać się pogadanki na nurtujące działkowców tematy. Utrzymujemy

kontakty z mieszkańcami naszej dzielnicy. Szerzymy ideę
działkową. Mamy także p. Antoniego, który pisze piękne
wiersze. Jeden z nich napisany z okazji otwarcia budynku
zamieszczamy poniżej. Chcemy pochwalić się swoim
szczęściem z całą bracią działkową. Na lekcje biologii
i środowiska przychodzą do nas uczniowie ze szkół z Bemowa. Ogród nasz jest ogrodem otwartym dla całej społeczności dzielnicy. Wiosną 2010 roku będziemy hucznie
obchodzić nasze 25-lecie. Chcielibyśmy, aby p. Prezes zaszczycił nas swoją obecnością z tej okazji. Pragniemy
jeszcze raz serdecznie podziękować za pomoc i złożyć serdeczne życzenia.
Z pozdrowieniami Zarząd ROD „Lotnisko”
Prezes Zarządu ROD
/-/ Anna Chmielak

Pałac nam wyrósł w listopadzie,
Jak kwiat przepiękny, krzew lub sosna,
Więc pomyślałem-cud natury?
A może przyszła wczesna wiosna?
Ale przyczyna była inna
I nic nie zmieni mego zdania
Królową działek jest przemiła
I bardzo mądra pani Ania
Ona oblekła w czyn marzenia
I zbudowała super lokum,

Które nam wszystkim będzie służyć.
Och, łza się kręci w moim oku
Jej prawą ręką jest pan Zdzisław,
Który z brygadą dzielnych ludzi,
Całość wypieścił, wyszlifował
I całe dnie się dla nas trudził
Za wszystko dzisiaj im dziękuję,
Będziemy długo ich pamiętać,
A pani Ani prorokuję,
Przed panią urząd prezydenta.
Antoni B.
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7. Nagroda dla ROD „Jutrzenka” w Słubicach
Podczas pierwszej tegorocznej sesji Rady Miejskiej,
14 stycznia, wręczono nagrody dla osób i organizacji, które wyjątkowo zasłużyły się dla gminy poprzez swoją działalność sportową, kulturalną i społeczną.
Nagrody i tytuły, zgodnie z uchwałami podjętymi
w 2005 roku, nadaje Rada Miejska w Słubicach na wniosek Kapituły oceniającej zgłoszone wcześniej kandydatury. Podczas sesji w dniu 14 stycznia Burmistrz Ryszard
Bodziacki wraz z Piotrem Kiedrowiczem przewodniczącym RM oraz Przewodniczącą Kapituły Katarzyną Mintus – Trojan wręczyli nagrody dla osób i organizacji szcze-

gólnie wyróżniających się. Nagrody w dziedzinie sportu
otrzymali: Jakub Trząsalski, Jakub Dobrowolski oraz Maciej Lepiato, a wyróżnienia w tej dziedzinie również ich
trenerzy: Wojciech Szymaniak i Krzysztof Borek. Natomiast nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania kultury przyznano Annie Dec, Mariuszowi Konopka, Piotrowi Kiedrowiczowi i Leonowi Timofiejczykowi. Kapituła przyznała również nagrody dla
organizacji pozarządowej, które wręczono: ROD Jutrzenka, Kołu Gospodyń Wiejskich w Drzecinie oraz LKS
„Lubusz”.

8. Jubileusz 20-lecia działalnoÊci koła MiłoÊników Kwiatów w Bydgoszczy
Jak piękne są wspomnienia!
Zaczęło się dawno temu.
Bogusia Małek zabrała mnie do Warszawy na spotkanie Krajowej Komisji Socjalnej PZD, aby pokazać kolorowe slajdy z mojej działki. Zainteresowanie roślinami
ozdobnymi okazało się wśród uczestniczek tak wielkie, że
po zajęciach cała noc minęła nam na rozmowach, pytaniach, wymianie doświadczeń i adresów.
Była wśród nas p. red. Barbara Czarnecka z redakcji
wiejskiej TVP-l, która zaprosiła mnie do audycji „Tydzień
na działce” i w ten sposób kwiaty z mojej działki zobaczyli telewidzowie z całej Polski. Szybko napływały do
mnie listy, telefony, zaczęły się również odwiedziny miłośników kwiatów z różnych stron kraju, a także zaproszenia niektórych WZ PZD na szkolenia instruktorów
fachowych (np. WZD PZD Olsztyn, Elbląg). Proszono
mnie o projektowanie ogrodów i modernizację działek.
Wraz z Bogusią zrozumiałyśmy, że tak duże zainteresowanie roślinami i działką ozdobną stało się wielką potrzebą chwili i koniecznością.
I tak zrodził się pomysł, aby przy WZ PZD w ramach
Wojewódzkiej Komisji Socjalnej powołać Koło Miłośników Kwiatów.
Powstało 25 stycznia 1989 roku. Rolę założycielki
i przewodniczącej powierzono Alicji Doleckiej.
Koło przyjęło luźną formę organizacyjną. Do Koła mógł
należeć każdy, kto interesował się roślinami ozdobnymi.
Mógł odejść i wrócić, i tak jest do dziś. Przez okres 20 lat
w pracach Koła uczestniczyło 121 osób. Dziś liczy 42
członków, są wśród nas 4 małżeństwa. Ideą naszą było
pragnienie, aby przynależność do Koła stała się aktywnym „sposobem na życie. W programie postawiliśmy
głównie na aktywność ludzi trzeciego wieku, zdobywanie
wiedzy, modernizację własnych działek i działalność so-

cjalną w ogrodach, później wyszliśmy z propozycjami dla
mieszkańców Bydgoszczy i nawiązaliśmy szeroką współpracę z mediami.
Zaczynaliśmy od zera. Nie było przykładów, które moglibyśmy podglądać i naśladować, nie było czasopism
i książek o roślinach ozdobnych. To był czas, kiedy Działkowca zdobywało się spod lady za paczkę kawy. A mimo
to po latach doszliśmy do szerokiej wiedzy.
Najpierw sami zdobywaliśmy ją poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne w terenie. Jako prelegentów zapraszaliśmy znanych w kraju i rejonie hobbystów, miłośników kwiatów, ogrodników, producentów roślin, przedstawicieli wielkich zakładów hodowli roślin ozdobnych,
pracowników naukowych różnych uczelni oraz instytutów. Uczyliśmy się nazw łacińskich, stąd nasze wojaże do
ogrodów botanicznych, by poznać rośliny i zweryfikować
ich nazewnictwo. Zwiedziliśmy wszystkie ogrody botaniczne w Polsce (w niektórych byliśmy kilka razy), arboreta i znane ogrody prywatne. Odwiedziliśmy liczne
szkółki, centra ogrodnicze, kiermasze roślin, szukaliśmy
nowości do naszych kolekcji.
Odwiedzaliśmy ogrody działkowe, by dzielić się wiedzą,
wymieniać doświadczenia i rośliny. Wspólnie z zarządami ogrodów organizowaliśmy dla działkowiczów wielkie
imprezy plenerowe, by pokazać dobre przykłady i pobudzić społeczność ogrodu do twórczej aktywności, że wspomnę takie imprezy jak „Powitanie wiosny” w POD Polana,
„Świętojanki” POD Wiarus, „Pożegnanie lata” w stylu country w POD Kruszynka. Doceniając wpływ Koła na propagowanie wiedzy o roślinach ozdobnych i nowoczesne
zagospodarowanie przestrzeni działki, prezesi POD Olszewka, Na Zakolu, Sadremo i Leśne Polanki ufundowali
nam piękną wycieczkę szlakiem ogrodów działkowych
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nad Zalewem Koronowskim. W sumie przez te lata odwiedziliśmy 24 ogrody, w których byliśmy 42 razy.
Koło organizowało także imprezy dla mieszkańców
Bydgoszczy. Przygotowaliśmy trzy kiermasze roślin
ozdobnych, wyhodowanych na swoich działkach, by pokazać nowości i ułatwić ich nabycie (to były lata posuchy
na rynku roślin ozdobnych). Wielkim wydarzeniem był
przygotowany przez nas Festyn Lipcowy z bogatą ofertą
rozrywki dla mieszkańców Bydgoszczy. Prawdziwym hitem stała się wystawa suchych bukietów pod nazwą „Poezja w kwiatach zaklęta”. To było dla nas wielkie
wyzwanie organizacyjne. Trud się opłacił. W czasie trzech
dni wystawy przez Pałac Młodzieży przetoczyły się tłumy zwiedzających. Przeprowadzono szkolenie tematyczne dla młodzieży.
Wszędzie budziliśmy swoją wiedzą i pasją ogromne zainteresowanie, stąd podjęliśmy kolejną akcję dla mieszkańców Bydgoszczy. Przez dwa lata 2 razy w miesiącu
prowadziłam w Pałacu Młodzieży „Kwiatowe spotkania”
dla osób zainteresowanych uprawą roślin ozdobnych. Frekwencja była wysoka, uczestniczyły w nich także osoby
spoza Bydgoszczy.
Nawiązaliśmy współpracę z Ogrodem Botanicznym
oraz IHAR-em w Myślęcinku, Arboretum Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przekazując do nasadzeń rośliny z własnych działek. Zaprzyjaźniliśmy się
z organizacją „Rodzina Wojskowa”, Klubem Miłośników

Kwiatów w Gdańsku. Spotykamy się, jeździmy razem na
wycieczki.
Na zaproszenie różnych Redakcji gazet podjęłam
współpracę z mediami. Przez 20 lat w każdą sobotę udzielam porad ogrodniczych (społecznie) w Polskim Radiu
Pomorza i Kujaw (PiK). Przez kilka lat współpracowałam
z TVP-l, Telewizją Bydgoską, telewizją kablową i miesięcznikiem Działkowiec. Na zaproszenie dziennikarzy
pisałam do Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego,
Ilustrowanego Kuriera Polskiego, a nawet toruńskich Nowości o kwiatach, architekturze ogrodowej, stylach ogrodów i zagospodarowaniu przestrzeni działki. Udzielałam
także porad ogrodniczych.
To zaledwie część naszych dokonań. Nie sposób powiedzieć o wszystkim. To materiał na książkę, a nie skromny
artykuł.
Koło zawdzięcza swój rozwój i rozmach w działaniu poparciu, jakiego udzielali nam wszyscy prezesi OZ PZD.
Szczególnie prezesowi W. Deręgowskiemu, dla którego
Koło było wizytówką WZ PZD, oczkiem w głowie i ambasadorem w szlachetnej sprawie. To był dobry, szczęśliwy czas. Czuliśmy się potrzebni i doceniani. To nas
uskrzydlało i mobilizowało do nowych zadań. Chcielibyśmy, aby ten czas powrócił.
Chociaż działamy już 20 lat, nie brakuje nam pomysłów
ani chęci. Koło wciąż istnieje, rozwija się i zaskakuje energią. Nadal spełnia swą misję. Promuje Polski Związek
Działkowców nie tylko w bydgoskim środowisku.
Przewodnicząca Koła
/-/ Alicja Dolecka

9. ROD im. Powstaƒców Wielkopolskich w Szczecinie
W tym roku Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, obchodzi swoje 30-lecie, 12 kwietnia 1979 roku, oraz 16 października 1979
roku, Urząd Miejski w Szczecinie podjął decyzję o przekazaniu dla Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych
Ogrodów Działkowych w Szczecinie, trzech parcel położonych w Szczecinie przy ulicy Wąsowskiego 12 na okres
stały, z przeznaczeniem na założenie pracowniczego ogrodu działkowego, jako teren zamienny, za mające ulec likwidacji innych pracowniczych ogrodów działkowych z
terenu Szczecina. Konkretnie ogród powstał przy udziale
Klubu Sportowego „Pogoń” oraz zakładu patronackiego
„Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście”, jako teren zastępczy za częściowo zlikwidowany pracowniczy ogród działkowy im. Tadeusza Kościuszki, ogród zlokalizowany
został w północno-zachodniej części Szczecina, pomiędzy ulicami Wąsowskiego od strony wschodniej i Łukasińskiego od północnej. Przekazanie terenu odbyło się w

dniach: 30.04.1979 oraz 30.10.1979 roku, całość przekazanego terenu obejmowała obszar 14,4 hektara, terenem
pod działki było niezagospodarowane pole, porosłe chwastami i kawałek bardzo zaniedbanego sadu w wieku 8-12
lat z zarośniętą chwastami i plantacją truskawek, przez
część ogrodu przebiegał rów przeciw czołgowy.
29.10.1979 roku na zebraniu ogólnym wytypowano Tymczasowy Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego im.
Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie. W latach1984
- 1987 zrekultywowano teren obok istniejących już działek i powstał ogród liczący 360 działek, wraz z zbiornikiem wodnym.
Dotychczasowymi prezesami Zarządów byli:
29.10. 1979 kolega
Władysław Rożniatowski
10.04.1980 kolega
Wiktor Kuryłek
31.07.1981 kolega
Jerzy Michalak
1.07.1983
kolega
Zbigniew Zarecki
17.12.1985 kolega
Kazimierz Hyliński
132

7.05.1988
kolega
Andrzej Kołodziejczyk
5.06.1993
kolega
Bronisław Zajma
9.04.1994
kolega
Jan Dudziak
12.05.2001 kolega
Leopold Czerkasow
3.06.2001
kolega
Tomasz Wołoszczuk
11. 05.2002 kolega
Andrzej Kołodziejczyk
W dniu 22.08.2009 roku, użytkownicy działek wraz z
swoimi rodzinami spotkali się na placu przy świetlicy żeby świętować swój jubileusz, były wyróżnienia, występ

artysty operetki szczecińskiej, oglądanie wystawy plonów,
pokaz sprzętu bojowego straży pożarnej, instruktaż dla
najmłodszych o zasadach ruchu drogowego przygotowany przez przedstawicieli policji, konkurs rysunkowy a po
tym wszystkim przy miłej muzyce można było się posilić
smaczną zupą grochową, wszyscy uczestnicy imprezy
zgodnie stwierdzili, że impreza była świetna i umówili się
na spotkanie w przyszłym roku.
Prezes Zarządu
Andrzej Kołodziejczyk

10. Kolegium Prezesów ROD w Gnieênie
Przygotowania do kampanii sprawozdawczo - wyborczej na terenie działania
Kolegium Prezesów w Gnieźnie
Narada Działkowców w Gnieźnie
Kolegium Prezesów w Gnieźnie swym zasięgiem obejmuje 28 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Gnieźnie – 21, Witkowie – 2, Trzemesznie – 2,
Kłecku l, Czerniejewie l oraz w Kalinie na terenie gminy
Gniezno l ogród.
Na zorganizowane na dzień 2 lutego br. przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu spotkanie szkoleniowe dotyczące przygotowań przez ustępujące zarządy materiałów
do sprawozdań oraz przeprowadzenia samych zebrań
sprawozdawczo wyborczych Kolegium Prezesów zaprosiło Prezydenta Miasta Gniezna – Jacka Kowalskiego oraz
zastępcę Przewodniczącego Rady Miasta Gniezna – Czesława Kruczka.
W otwarciu i wprowadzeniu zapoznano zebranych z tematyką spotkania a zaproszonych gości z osiągnięciami
ogrodnictwa działkowego w minionym roku. Podziękowano Prezydentowi i Przewodniczącemu Rady za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, za przychylny klimat do
wszelkich poczynań poszczególnych ogrodów. Zabezpieczana w budżecie Miasta na wniosek Prezydenta dotacja na
poparcie działań w zakresie budowy nowych urządzeń oraz
utrzymania infrastruktury ogrodowej jest przez Radę Miasta zatwierdzana. W nowych planach zagospodarowania zabezpieczono nowe tereny na potrzeby ogrodnictwa działkowego. Za to wszystko obecni na zebraniu oklaskami podziękowali zaproszonym gościom. W tym miejscu dodać

należy, że również przyjaciół mamy w innych miejscowościach – Burmistrz Witkowa za pomoc przy realizacji modernizacji świetlicy ogrodowej w ROD Świerczewskiego, za udział we wszystkich spotkaniach i zebraniach
organizowanych na terenie ogrodu uchwałą walnego zebrania otrzymał tytuł „Honorowego Członka Ogrodu”. Zabierając głos Prezydent Kowalski podziękował za wspaniale
przygotowaną w 2009 roku imprezę pod nazwą „I Gnieźnieńskie Dożynki Działkowe”, zaproponował dalszą kontynuację takiej propagandy ruchu działkowego. Oświadczył, że dla dobra miasta jest zdecydowanym zwolennikiem
utrzymania ogrodów działkowych według dotychczasowych rozwiązań. Podkreślił, że tylko w tych schematach
ogrody będą nadał zielonymi płucami miasta i miejscami
rekreacji i wypoczynku dla najuboższych. Dla działkowców otwarte są również pomieszczenia i organizowane spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury. Takie zaproszenie na
9 i 20 lutego na warsztaty dla działkowiczów przekazano
obecnym na spotkaniu.
W podobnym tonie wypowiadał się Przewodniczący
Rady Miasta.
Na tak podatny grunt padła propozycja zorganizowania
w Gnieźnie Okręgowych Dni Działkowca w 2010 roku.
Oczywiście z wielkim zadowoleniem Prezydenta i aktywistów gnieźnieńskich została przyjęta.
Członek OZ PZD w Poznaniu
/-/ Zdzisław Stankowiak

11. Kanalizacja w ogrodach w MyÊl´cinku
Jak donosiły w ubiegłym roku media lokalne, lokalizacja w odległości ok. 1 km od ujęcia wody dla Bydgoszczy

oraz względy sanitarne spowodowały, iż władze miasta
zażądały skanalizowania ogrodów działkowych w Myślę133

cinku. Jak na warunki ogrodowe jest to bardzo poważna
inwestycja, tak więc w przygotowanie inwestycji zaangażowany jest również OZ PZD w Bydgoszczy. W ostatnim
czasie pod przewodnictwem prezesa OZ PZD w Bydgoszczy obyło się czwarte wyjazdowe posiedzenie Prezydium
OZ, którego gospodarzem był ROD „Transportowiec”
w Myślęcinku. W posiedzeniu uczestniczyli prezesi
i członkowie zarządów z ROD w Myślęcinku (Transportowiec, Ustronie, Podgórze, Zacisze, Zalesie i Prasa ). Tematem wiodącym obrad był zaś projekt budowy kanalizacji dla tego kompleksu ogrodów.
Prezes OZ przedstawił stanowisko i terminarz poszczególnych etapów tego projektu jakie zaproponował związkowi Wydział Ochrony Środowiska UM. Przedstawiciele
zarządów dyskutowali nad koncepcją planów i ewentualnych propozycji do przygotowywanego projektu budowy.

Przygotowanie kosztorysu inwestycji ( I półrocze 2009 r.)
pozwoli na określenie dokładnych kosztów dla tej prestiżowej inwestycji.
Na podstawie wstępnych wyliczeń mówimy o kwocie
około 5 mln zł. Związek otrzymał zapewnienie ze strony
UM w Bydgoszczy na otrzymanie pomocy finansowej
w formie pożyczki do 75% wartości zadania i możliwości
częściowego jej umorzenia po zakończeniu realizacji.
Działkowcy będą jednak musieli zebrać część przypadającej kwoty we własnym zakresie.
Wykonanie inwestycji pozwoli na poprawę ekologicznego otoczenia ogrodu, zaś wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy będą mieli czystsze środowisko i wodę pitną.
Ponadto pośrednio inwestycja pozwoli na uzyskanie gwarancji, iż teren ten nie zostanie przeznaczony na inny cel.

12. Nowy Âwiat działkowców
Jednym z tegorocznych laureatów nagrody Burmistrza
Miasta Kłodzka „As Kłodzka 2010” jest Krystyn Fajkowski, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nowy
Świat”. Na pytania dotyczące pracy na rzecz działkowców w Kłodzku oraz zbliżających się wyborów na prezesa zarządu Krystian Fajkowski odpowiada radnej Zdzisławie Górskiej.
Funkcje prezesa ROD pełni Pan od 2005 roku. Co od
tego czasu zmieniło się na korzyść działkowców?
Rozpocznę od tego, że bardzo dziękuję burmistrzowi
Bogusławowi Szpytnie za przyznane mi wyróżnienie. Jestem mile zaskoczony i cieszę się, że moje działania na
rzecz działkowców zostały dostrzeżone przez władze
Kłodzka. Co do Pani pytania – od czasu objęcia przeze
mnie funkcji prezesa za priorytet postawiłem sobie poprawę stanu technicznego naszej świetlicy. Od dawna bowiem wymagała ona wielu poprawek natury budowlanej.
Dlatego tez moje pierwsze kroki skupiły się właśnie na
sprawach remontowych. Warto tu wymienić m. In. Naprawę dachu, położenie kafli w kuchni, ocieplenie i pomalowanie ścian zewnętrznych, wymianę rynien, wyremontowanie podłogi. Oprócz świetlicy naprawione zostały
także bramy ogrodowe, odrestaurowano plac zabaw dla
dzieci. Wspólnie z działkowcami zajęliśmy się wymianą
siatki ogrodzeniowej przy świetlicy i od strony osiedla św.
Wojciecha. Dodatkowo nasza świetlica wzbogaciła się
o nowe wyposażenie. Kupiliśmy krzesła, obrusy, termosy,
kuchenkę gazową oraz inne niezbędne sprzęty.
Zmieniło się zatem sporo. Skąd pochodziły środki na
zakupy i remonty?
Głównie pokrywaliśmy je ze swoich składek działkowych. Dostaliśmy również tysiąc złotych z PZD Sudec-

kiego Okręgu Szczawna Zdrój, hojni okazali się także nasi sponsorzy i darczyńcy.
Często odwiedzam ogrody „Nowy Świat” i przyznaję
– tylko pozazdrościć tak pięknie utrzymanych działek.
Nieskromnie potwierdzam tę opinię, ale muszę dodać,
że aby te ogrody wyglądały tak dobrze, niezbędna jest
zgoda całego zespołu ludzi, za co im serdecznie dziękuję.
To dzięki ich pracy i zaangażowaniu wycięte zostały drzewa owocowe starej generacji, wykoszono hektary traw od
strony ul. Noworudzkiej. Bardzo pomocnym i usprawniającym poruszanie się po terenie było nadanie numerów
każdej alejce i działce. Za dbałość o swoje ogrody działkowcy wciąż otrzymują dyplomy, odznaczenia oraz słowa
pochwały od zarządu oraz osób odwiedzających nasze
działki. W sezonie wiosenno-letnim organizujemy zabawy
w świetlicy oraz ogniska na Świerzym powietrzu. Zawsze
towarzyszy tym spotkaniom wspaniała rodzinna atmosfera, często zapraszamy na nie samorządowców z naszego
miasta.
Wiosną tego roku odbędą się wybory na prezesa ROD
„Nowy Świat”. Czy będzie Pan kandydował? Jeżeli tak
i jeśli zostanie Pan wybrany ponownie, co zamierza Pan
jeszcze zrobić?
Jeżeli członkowie ogrodów zdecydują, to będę kandydował. Jeżeli wygram, będę starał się zrobić wszystko, co
w mojej mocy, aby ogrody „Nowy Świat” jeszcze lepiej
niż do tej pory służyły właścicielom działek. Chciałbym
rozbudować świetlicę, zamontować w niej klimatyzację,
położyć tynk strukturalny na zewnętrznych ścianach oraz
dobudować krytą pergolę.
Dziękuję za rozmowę. Myślę że działkowcy docenią Pana starania.
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13. Gazeta Słupecka z dniz 22 grudnia 2009 r.
Pożyteczne przedsięwzięcie słupeckiego ROD „RÓŻA”. Powstał Klub HDK – PCK „ RÓŻYCZKA”
W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Róża” w Słupcu z inicjatywy grypy działkowców – 16 osób, w tym
3 kobiet (28.11) utworzono Klub Honorowych Dawców
Krwi „Różyczka”. Zadaniem Klubu jest promocja wśród
działkowców oddawania krwi oraz pomocy rodzinom
działkowców w zakresie potrzeb pozyskiwania krwi w nagłych wypadkach. Ważnym zadaniem jest również powiększanie szeregów dawców krwi w ROD, w którym jest
412 rodzin, uprawniających działki. Z zaproszonych gości
udział wzięli: Eugeniusz Krajewski-sekretarz Rady Okręgowej HDK-PCK Poznań, Jerzy Kalecki-sekretarz Zarzą-

du Rejonowego HDK-PCK w Słupcy. Wybrano Zarząd
Klubu: prezes-Anna Leońska, sekretarz Jadwiga Kozłowska, skarbnik-Stefan Bartecki, członkowie Zarzadu – Joanna Zych i Zenon Gratunik. W skład Komisji Rewizyjnej
powołano Ireneusza Bąkowskiego-przewodniczący oraz
Zofię Parus i Małgorzatę Chruscielę.
Klub HDK, który został powołany – jest dziesiątym
w rejonie słupeckim, a pierwszym w Polskim Związku
działkowców na Ogrodzie. Zadaniem „Różyczki” będzie
także rozszerzenie działalności HDK wśród działkowców
(a jest ich w kraju ok. 1 mln.).
WF

XI. UCHWAŁY PREZYDIUM KR
W SPRAWIE ODWOŁA¡
UCHWAŁA Nr 9/2010
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie odwołania Zarządu ROD „(…)” od uchwały Prezydium Okręgowego Zarządu PZD.
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 50 ust. 1, § 56 ust.1,2 i ust. 6
pkt 1, w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 statutu PZD postanawia:
1. Odwołania nie uwzględnić i utrzymać w mocy zaskarżoną uchwałę Nr x/2009 Prezydium Okręgowego Za-

rządu PZD z dnia 8 września 2009 r.:
2. Odpisem niniejszej uchwały powiadomić:
a) Członków odwołanego Zarządu ROD „(…)”,
b) Okręgowy Zarząd PZD,
b) Zarząd ROD „(…)”,

UZASADNIENIE
Uchwałą nr x/2009 Prezydium Okręgowego Zarządu
PZD z dnia 8 września 2009 r. odwołało Zarząd ROD
„(…)”. Prezydium OZ PZD postawiło Zarządowi ROD
zarzut nie wykonywania przyjętych obowiązków i działania na szkodę PZD.
Prezydium Krajowej Rady PZD po analizie zgromadzonej dokumentacji w sprawie zauważyło co następuje:
Zarząd ROD „(…)” podjął się trudnych i kosztownych
zadań inwestycyjnych wywołanych okolicznościami i koniecznością przebudowy ogrodu w związku z inwestycjami melioracyjnymi. Z zażalenia złożonego przez Zarząd
ROD „(…)” wynika, że oczekiwał on na przekazanie
środków wpłaconych na konto Funduszu Rozwoju OZ

PZD z tytułu odszkodowania za czasowe zajęcie terenu
ROD przez MPGK w kwocie 48 600 zł oraz 102 000 zł
z tytułu odszkodowania za budynek po hydroforni i sieci
wodociągowej utraconej w związku z częściową likwidacją ROD.
W działaniu Prezydium OZ PZD występuje szereg niekonsekwencji i uchybień rzutujących na rozwój sytuacji.
Prezydium OZ PZD zaniechało na etapie wyrażania zgody na inwestycje szczegółowego i zgodnego z przepisami
postępowania i to w konsekwencji zrodziło dalsze nieprawidłowości. Pierwszą wątpliwość budzi sposób realizacji
zapisu § 123 p. 14 statutu PZD. Prezydium OZ wyrażając
zgodę na prowadzenie inwestycji w ROD winno analizo135

wać możliwości jej wykonania oraz środki potrzebne na
wykonanie. Z materiałów źródłowych nie wynika, że Prezydium analizowało sytuację finansową ogrodu podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na prowadzenie inwestycji. Udzielone przez OZ PZD pełnomocnictwo prezesowi zarządu ROD (jednoosobowo – przez prezesa OZ
PZD i tylko jednej osobie, co jest sprzeczne z § 92 ust. 3
statutu PZD), świadczy, że temat inwestycji był znany OZ
PZD. Brak rzetelnej analizy finansowej ROD przed podjęciem przez Prezydium OZ PZD uchwały o wyrażeniu
zgody na prowadzenie inwestycji zaowocował nieporozumieniem w sprawie wykorzystania środków z likwidacji
majątku PZD w ROD i za czasowe zajecie terenu ogrodu.
Wątpliwości budzi też przyjęta przez OZ PZD zasada, że
środki przekazane na konto OZ PZD z likwidacji i za zajecie terenu nie mogą być wykorzystane na odtworzenie
majątku ogrodu, jeśli nie w całości to w dużej jego części
szczególnie, gdy to dotyczy majątku konkretnego ogrodu.
Środki w ten sposób uzyskane winny w pierwszej kolejności być przeznaczone na odtworzenie infrastruktury ogrodu, który ją utracił. Powinno to jednak odbywać się
z poszanowaniem przepisów o wykorzystywaniu środków
Funduszu Rozwoju OZ PZD. Nie jest więc właściwe także twierdzenie Zarządu ROD o zdeponowaniu na koncie
OZ PZD ich środków. Pozyskanie tych środków powinno odbyć się w oparciu o stosowny wniosek do Prezydium
OZ PZD o dotacje na prowadzone inwestycje. Zarząd
ROD miał jednak podstawy by liczyć, że środki takie zostaną przez Okręg przekazane ogrodowi. OZ PZD powinien już przy wyrażaniu zgody na inwestycje szczegółowo
te kwestie wyjaśnić i ustalić sposoby oraz zakres korzystania przez ROD ze środków przekazanych na konto
FR OZ.
Zauważyć należy, że szukanie środków przez Zarząd
ROD „(…)” na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
mogło zaowocować podjęciem nagannych i niezgodnych
z prawem działań zarządu ROD, jak zaciągnięcie pożyczek w ogrodach miasta (…) i od osób fizycznych. To
działania naganne, ale podejmowane w obliczu trudności
finansowych.
Gdyby przyjąć powyższe zdarzenia i oceny, należałoby
uchylić uchwałę Prezydium OZ, bowiem z tych działań
Zarządu ROD wynikałoby, że postępował zgodnie ze swoimi obowiązkami popełniając błędy, które ta wyjątkowa
sytuacja mogłaby usprawiedliwiać. Ponadto trzeba byłoby uwzględnić fakt, że Zarząd ROD dokładał wielu starań w prowadzeniu zadań inwestycyjnych mających
przywrócić w ogrodzie stan powstały po likwidacji, oraz
pomnażał majątek PZD w postaci nowo wybudowanej
świetlicy.
Taka ocena byłaby właściwa, tym bardziej, że w działaniu OZ PZD wystąpiło wiele niedociągnięć wynikających
z braku nadzoru nad działalnością Zarządu ROD, a szczególne wątpliwości budzi polityka OZ w zakresie wykorzystywania środków Funduszu Rozwoju OZ PZD

uzyskiwanych z likwidacji ogrodu lub czasowego zajęcia
terenu.
Jednak takiej oceny nie można przyjąć za podstawę rozstrzygnięcia odwołania, bowiem odwołany Zarząd ROD
„(…)” dopuścił się rażącego naruszenia prawa, którego w
żaden sposób nie można wytłumaczyć, a tym bardziej legitymizować. Odwołany Zarząd ROD „(…)” dopuścił się
sfałszowania uchwały walnego zebrania sprawozdawczego ROD. Uchwała Nr 10/2008 walnego zebrania sprawozdawczego ROD „(…)” a dnia 16 marca 2008 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego,
mocą której działkowcy zobowiązali się do spłacania pożyczki po 42 zł rocznie od działkowca – nigdy nie została podjęta. Uchwałę tę sporządził sam Zarząd ROD po
walnym zebraniu, choć należałoby wyjaśnić udział
wszystkich osób w jej sfałszowaniu, gdyż widnieją na niej
podpisy przewodniczącego komisji uchwał i wniosków
i przewodniczącego walnego zebrania. Ta uchwała była
podstawą do pozytywnego zaopiniowania wniosku o pożyczkę przez Prezydium OZ, a następnie podstawą do
przyznania tej pożyczki przez Prezydium KR PZD, pożyczki, której odwołany Zarząd ROD nie spłacał, bo nie
miał na to środków. Ponieważ uchwała o partycypacji
działkowców w spłacie pożyczki była sfałszowana, działkowcy nie wpłacali środków na jej spłatę.
Zarząd ROD naraził także OZ na nieprzewidziane wydatki, bowiem musiał zapłacić za ROD „(…)” faktury na
ponad 18 tys. zł i spłacił pożyczki od ogrodów i osób fizycznych na łączną kwotę 22.5 tys. zł, a więc działania
odwołanego Zarządu mogły doprowadzić do zachwiania
płynności finansowej Okręgu. W tym kontekście kwalifikuje się ten czyn do działania na szkodę Związku.
Odwołany Zarząd ROD dopuścił się fałszerstwa w pełni świadomie, bowiem otwarcie przyznał to na nadzwyczajnym walnym zebraniu, gdy zaistniała konieczność
zapewnienia odpowiednich wpłat działkowców, aby móc
spłacać pożyczkę. Problem nie został rozwiązany, gdyż
nadzwyczajne walne zebranie uchwaliło partycypację
działkowców w wysokości o wiele niższej niż proponował
Zarząd, a więc nadal nie ma w ROD środków na realizowanie tego zobowiązania w wyznaczonym terminie.
Ten czyn całkowicie dyskwalifikuje wszelkie pozytywne działania Zarządu, bowiem nic nie może tłumaczyć fałszowania dokumentów, w tym woli działkowców wyrażanej podczas walnego zebrania w ROD. Walne zebranie
jest najwyższym organem Związku w ogrodzie, a zarząd
funkcjonuje z woli i wyboru działkowców z danego ogrodu. Obowiązkiem zarządu ROD jest realizowanie uchwał
walnego zebrania, ale zarząd ROD w żadnej sprawie nie
może wchodzić w kompetencje walnego zebrania.
Zaakceptowanie fałszerstwa dokumentu organu Polskiego Związku Działkowców okolicznościami sprawy, stanowiłoby niebezpieczny precedens i dałoby sygnał do
dowolnego wręcz sporządzania dokumentów organów
Związku, tylko ze względu na okoliczności „łagodzące”.
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Do takiego pojmowania zarządzania Związkiem nie można dopuścić, bowiem byłoby to naruszenie legalności
działania organów Związku o tak znaczącej roli, że mogłoby zagrozić dalszemu istnieniu PZD. Wszystkie organy
PZD działają w oparciu o ustawę o ROD i uchwalony na
jej podstawie statut PZD określający kompetencje poszczególnych organów Związku. Statut stanowił jedną
z najistotniejszych podstaw prawnych rejestracji PZD
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Legitymizowanie działań, do jakich dopuścił się odwołany Zarząd ROD „(…)”

podważyłby wiarygodność i prawomocność działania całego Związku i podstawowej jego zasady – Związek działkowców i wszystkie jego organy działają z woli działkowców. Z tego powodu fałszerstwo uchwały walnego zebrania wyczerpuje w pełni działanie na szkodę Związku
i ocena Prezydium OZ tego czynu była w pełni właściwa.
Prezydium Krajowej Rady PZD, biorąc pod uwagę powyższą ocenę, zadecydowało jak na wstępie.

WICEPREZES
/-/Stanisław CHODAK

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia 16 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr 154/2009
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie odwołania Pana G. H. od Uchwały Nr (…) Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców w (…)
Prezydium Krajowej Rady PZD, działając na podstawie
§ 56 ust. 6 pkt 2 statutu PZD postanawia:
1) Uchylić zaskarżoną uchwałę nr (…) Prezydium Okręgowego Zarządu PZD (…)
2) Przekazać sprawę do Okręgowej Komisji Rozjemczej w (…) w celu przekazania do kompetentnego organu,
jakim jest komisja rozjemcza ROD

3) Odpisem niniejszej uchwały powiadomić:
a) Pana G. H.
b) Zarząd ROD (…)
c) Okręgowy Zarząd PZD w (…)
d) Okręgową Komisję Rozjemczą w (…)

UZASADNIENIE
Pan (…) złożył do Prezydium Krajowej Rady PZD odwołanie od Uchwały Nr (…) Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w (…) z dnia (…) r., mocą której nie
uwzględniono Jego odwołania od Uchwały Nr (…) Zarządu ROD (…) w (…) z dnia (…), nakładającej na Niego karę nagany z ostrzeżeniem.
Skarżący w dniu (...) odwołał się od uchwały Zarządu
ROD nakładającej na Niego karę porządkową do komisji
rozjemczej ROD (…), ta jednak postanowieniem z dnia
(…) uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia w/w sprawy i przekazała sprawę do rozparzenia przez Prezydium
Okręgowego Zarządu w (…).
Powyższe postanowienie oparte było jednak na argumentach nie znajdujących potwierdzenia w przepisach
prawa związkowego, które stanowią, iż członkowi PZD
przysługuje prawo odwołania się do komisji rozjemczej
ROD w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały nakładającej na niego karę porządkową. Komisja rozjemcza

uzasadniła swoją decyzję faktem, iż nałożenie kary na
skarżącego było wynikiem postępowania dotyczącego
dwojga członków Zarządu ROD i uznała się za niekompetentną przekazując tym samym sprawę ponownie do Zarządu ROD, aby przekazał ją według właściwości do
Prezydium OZ.
Najistotniejsze w tej sprawie jest to, że rozstrzyganie
przez komisję rozjemczą ROD w odniesieniu do osób pełniących funkcje w organach ogrodu jest wyłączone jedynie na podstawie § 102 ust. 1 pkt 1 statutu PZD, który
stanowi, że komisja rozjemcza ROD nie rozpoznaje spraw
o pozbawienie członkostwa w związku ze sprawowaniem
mandatu w organach PZD.
Z przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego (§ 27 statutu PZD) wynika, iż odwołanie od uchwały nakładającej
na członka Związku karę porządkową rozpatrywane są
przez komisję rozjemczą ROD, jako jedyny kompetentny
do tego organ. Przy tym nie ma znaczenia fakt pełnienia
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funkcji przez daną osobę w organie ROD. W związku z
powyższym Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło
jak na wstępie, nie rozstrzygając przy tym o meritum spra-

wy, ze względu na fakt błędnej procedury odwoławczej
przeprowadzonej w sprawie.

WICEPREZES
/-/Stanisław CHODAK

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI

Warszawa, dnia (…)

XII. Z DZIAŁALNOÂCI KRAJOWEJ
KOMISJI ROZJEMCZEJ
PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKI DZIAŁKOWCÓW
w WARSZAWIE
Warszawa dnia (...)
Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego PZD
(…)
Sygn. akt: KKR (…)
Działając na podstawie § 162 ust. l statutu PZD:
odmawiam złożenia skargi w trybie nadzwyczajnym
na prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej (…) z dnia (…) sygn. akt: (…) utrzymujące w mocy
orzeczenie komisji rozjemczej ROD (…) z dnia (…) uchylające uchwałę zarządu ROD z dnia (…) treścią której było
pozbawienie Państwa AB członkostwa i prawa użytkowania działki
UZASADNIENIE
Zgodnie z § 162 ust. l statutu Polskiego Związku DziałSzczegółowa analiza dokumentacji zgromadzonej
kowców, Przewodniczący Krajowej Komisji Rozjemczej
w sprawie oraz podania o wniesienie skargi w trybie nadmoże złożyć skargę w trybie nadzwyczajnym do Krajozwyczajnym, nie daje podstaw do stwierdzenia, że którawej Komisji Rozjemczej na orzeczenie komisji rozjemkolwiek z wymaganych przesłanek określonych w powoczej kończące postępowanie w sprawie, jeżeli:
łanym wyżej § 162 ust. l statutu PZD, mogących mieć
1/ rażąco narusza postanowienia statutu PZD lub przeistotny wpływ na wynik sprawy, została spełniona.
pisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przez
Zarząd ROD (...) w (...) podaniem z dnia (...), skierowaich błędna wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
nym do Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej,
2/ narusza postanowienia Regulaminu Postępowania
zwrócił się z prośbą o wniesienie skargi w trybie nadzwyKomisji Rozjemczych, jeżeli uchybienie to miało istotny
czajnym na prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji
Wpływ na wynik sprawy.
Rozjemczej w (...) z dnia (...). utrzymujące w mocy orzeZ powyższego przepisu wynika, że Przewodniczący
czenie ogrodowej komisji rozjemczej uchylające uchwaKKR może zaskarżyć prawomocne orzeczenie komisji
łę zarządu z dnia (...) o pozbawieniu Państwa AB
rozjemczej jedynie w sytuacji, gdy którakolwiek z wyżej
członkostwa Związku i prawa użytkowania działki.
wskazanych przesłanek została spełniona, przy czym poW uzasadnieniu podania zarząd ROD twierdził, że bezdanie o złożenie skargi powinno zawierać takie zarzuty
podstawne pobieranie przez AB kaucji od wynajmujących
wobec prawomocnego orzeczenia komisji rozjemczej,
Dom Działkowca, nie rozliczenie zainkasowanych kwot
które dotyczą naruszenia statutu PZD, przepisów ustawy
z tego tytułu oraz nie rozliczenie się z dokumentacji za
o rodzinnych ogrodach działkowych, bądź też Regulamiokres sprawowania funkcji gospodarzy ROD, stanowi
nu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD.
o zasadności zastosowania wobec ich kary, jaką jest po138

zbawienie członkostwa i prawa użytkowania działki,
a tym samym uzasadnia wniesienie skargi w trybie nadzwyczajnym na ostateczne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej w tej sprawie.
Analizując dokumentację zgromadzoną w sprawie należy stwierdzić, że w konkretnej sprawie zarząd ROD, podejmując decyzję o pozbawieniu małż. AB członkostwa
Związku i prawa użytkowania działki, w sposób rażący
naruszył obowiązującą w Związku procedurę podejmowania uchwał, stanowiącą o bezskuteczności podjętej
uchwały. Mimo bowiem wymogu zawiadomienia stron
o terminie posiedzenia, zarząd ROD podjął skarżoną
uchwałę w nieobecności zainteresowanych. Obok braku
dowodu potwierdzającego zawiadomienie zainteresowanych o terminie posiedzenia zarządu, na którym była rozpatrywana ich sprawa (wymóg określony w § 25 statutu
PZD), zarząd ROD nie legitymuje się również protokołem z posiedzenia zarządu, na którym została podjęta sporna uchwała (wymóg określony w § 40 ust. 1 regulaminu
ROD w związku z § 25 statutu PZD), a nadto nie zabezpieczył dowodu potwierdzającego doręczenie Państwu AB
podjętej uchwały (§ 26 ust. 2 w związku z § 36 ust. 3 statutu PZD i § 40 ust. 4 regulaminu ROD). Nie sposób przy
tym nie zwrócić uwagi na zignorowanie przez zarząd
ROD § 40 ust 4 regulaminu ROD, stanowiącego o tym,
że uchwały zarządu ROD bezpośrednio dotyczące indywidualnego członka Związku winne być sporządzane jako
odrębne dokumenty dla każdej sprawy.
Pismem datowanym (...) Państwo AB zaskarżyli przedmiotową uchwałę, kierując odwołanie do komisji rozjemczej ogrodu. Niestety dokumentacja sprawy nie pozwala
na ustalenie daty wpływu odwołania do komisji rozjemczej ogrodu (brak daty wpływu), a tym samym na ustalenie czy został dotrzymany przez skarżących termin
przypisany na złożenie odwołania (§ 38 statutu PZD oraz
§ 14 ust. l regulaminu postępowania komisji rozjemczych). W tych okolicznościach należy przyjąć, że termin
na zaskarżenie przedmiotowej uchwały do komisji rozjemczej ogrodu został dotrzymany. Ogrodowa komisja
rozjemcza orzeczeniem z dnia (...) uwzględniła odwołanie skarżących i uchyliła skarżoną uchwałę zarządu ROD.
Orzeczenie przedmiotowe, w sytuacji wskazanego wyżej
rażącego naruszenia przez zarząd ROD przepisów procedury wewnątrzzwiązkowej, nie budzi zastrzeżeń. Należy
jednakże zwrócić uwagę na dość lakoniczne, dziwne
w treści, uzasadnienie orzeczenia, a przede wszystkim, pominięcie faktu rażącego naruszenia, przez zarząd ROD
przy podejmowaniu skarżonej uchwały, przepisów procedury obowiązującej w PZD, które to naruszenie już w momencie podjęcia uchwały, stanowiło o jej bezskuteczności.
Wskazując na lakoniczność przedmiotowego uzasadnienia
należy przypomnieć, że uzasadnienie orzeczenia winne

być zgodne z wymogami określonymi w § 30 ust. 2 Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych i powinno
zawierać wskazanie podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia, a w szczególności wskazanie faktów, które
komisja uznała za udowodnione oraz dowodów, na których się oparła wydając orzeczenie. Uzasadnienie winne
również zawierać ocenę postępowania zarządu ROD
w sprawie oraz wskazanie, czy skarżona uchwała spełnia
wymogi tak formalne jak i materialne określone w statucie PZD i regulaminie rodzinnego ogrodu działkowego.
Rozpoznając odwołanie zarządu ROD od orzeczenia
ogrodowej komisji rozjemczej, Okręgowa Komisja Rozjemcza w (...) utrzymała w mocy skarżone orzeczenie,
orzekając tym samym o bezskuteczności objętej odwołaniem uchwały zarządu ROD. Orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej nie budzi zastrzeżeń. Zastrzeżenie budzi
natomiast uzasadnienie tegoż orzeczenia. Okręgowa Komisja Rozjemcza, podobnie jak i I instancja rozjemcza,
w dość lakoniczny sposób uzasadniła sentencję orzeczenia, a przede wszystkim nie wskazała w uzasadnieniu na
wadę proceduralną skarżonej uchwały zarządu ROD, stanowiącej o jej bezskuteczności.
W tym miejscu należy stwierdzić, że uchybienia wskazywane wyżej, dotyczące uzasadnienia orzeczenia, tak
I jak i II instancji rozjemczej, nie mają istotnego wpływu
na treść skarżonego orzeczenia Okręgowej Komisji Rozjemczej i nie stanowią podstawy do jego zmiany.
W związku z wadą proceduralną skarżonej uchwały
ROD, stanowiącą o bezskuteczności uchwały, a tym samym potwierdzającym prawidłowość orzeczenia Okręgowej Komisji Rozjemczej, pozostawiłam bez merytorycznej oceny jej zasadności. Aczkolwiek, pragnę zwrócić
uwagę, że w konkretnym przypadku, nie można wykluczyć istnienia wskazywanych przez zarząd ROD nieprawidłowości w przyjmowaniu i rozliczaniu przez małż.
AB pobieranych kaucji, a wręcz nadużyć finansowych,
stanowiących o rażącym naruszeniu obowiązującego prawa w PZD, a tym samym uzasadniającym wymierzenie
tak dotkliwej kary, jaką jest pozbawienie członkostwa
i prawa użytkowania działki. Jednakże, aby przyszłościowa, ewentualna uchwała zarządu ROD pozbawiająca Państwa AB członkostwa i prawa użytkowania działki, była
skuteczna, obok zachowania obowiązującej procedury,
winno być wykazane rażące naruszenie prawa wewnątrzzwiązkowego, poprzedzone ewentualnym skierowaniem
sprawy na drogę postępowania dochodzeniowo-śledczego. Mając powyższe na względzie, uznaję, że w niniejszym przypadku nie zachodzą podstawy do złożenia
skargi w trybie nadzwyczajnej do Krajowej Komisji
Rozjemczej na ostateczne orzeczenie Okręgowej Komisji
Rozjemczej w (...) z dnia (...) (sygn. akt: ...).
Przewodnicząca
Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
/-/ mgr Olga Ochrymiuk
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PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ KOMISJI ROZJEMCZEJ
POLSKIEGO ZWIĄZKI DZIAŁKOWCÓW
Warszawa ul. Towarowa 7a

Warszawa dnia (…).

Sygn. akt: KKR – (…)
Działając na podstawie § 162 ust. l statutu PZD
odmawiam złożenia skargi w trybie nadzwyczajnym
na prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej w (…) z dnia (…) (sygn. Akt …) utrzymujące w mocy
orzeczenie komisji rozjemczej ROD (…) w (…) oddalające odwołanie AD od uchwały nr Zarządu ROD z dnia (…)
pozbawiającej członkostwa zwyczajnego i prawa użytkowania działki nr (…).
UZASADNIENIE
Zgodnie z § 162 ust. l statutu PZD, Przewodniczący
zaprzestanie hodowli warunkowała „likwidacją zwierząt
Krajowej Komisji Rozjemczej może złożyć skargę w tryutrzymywanych przez innych użytkowników „(cyt: ,jak
bie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej na
inni użytkownicy działek zlikwidują swoje zwierzęta”).
orzeczenie komisji rozjemczej kończące postępowanie
Stałe utrzymywanie psów na działce jest – wbrew twierw sprawie jeżeli:
dzeniom skarżącej – rażącym naruszeniem regulaminu
• rażąco narusza postanowienia statutu PZD lub przepiROD, o którym mowa w § 36 ust. l statutu PZD. W myśl
sy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez ich
bowiem § 133 pkt 10 regulaminu PZD, członkowi PZD
błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,
zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ogro• narusza postanowienia regulaminu postępowania kodu psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywamisji rozjemczych jeżeli uchybienie to mogło mieć istotnia kotów i psów. Nie stosowanie się do przedmiony wpływ na wynik sprawy.
towego, rygorystycznego zakazu jest rażącym łamaniem
Z powyższego przepisu wynika, że przewodniczący
obowiązującego prawa i stanowi uzasadnioną podstawę
KKR nie może zaskarżyć prawomocnego orzeczenia
do zastosowania kary określonej w cyt.§ 36 ust. l statutu
Okręgowej Komisji Rozjemczej w sytuacji gdy żadna
PZD. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż zarząd ROD już
z tych przesłanek nie została spełniona.
w 2005 r. (pismo z dnia 9.XI. 2005 r.) zakazał skarżącej
Dokonując analizy materiału dowodowego zgromadzostałej hodowli psów i ustalił termin zaprzestania hodowli
nego w sprawie, dokonałam na wstępie oceny prawidłona dzień (…). Mimo upływu terminu skarżąca nadal upowości stosowania obowiązującej procedury rozjemczej.
rczywie nie stosowała się do nakazu zarządu ROD i nadal
Szczegółowa analiza dokumentacji rozjemczej pod tym
utrzymywała psy na działce. Zarząd ROD dość długi okres
kątem daje podstawy do stwierdzenia, że tryb podjęcia
tolerował przedmiotową działalność skarżącej, bowiem
skarżonej uchwały, jak też stosowanie przepisów obowiądopiero decyzją z dnia 24.VII. 2008 r. udzielił skarżącej
zującej procedury w postępowaniu rozjemczym, tak przez
upomnienie, a następnie decyzją z dnia 27.X.2008 r. wyI instancję rozjemczą (komisję rozjemczą ROD) jak tez
mierzył karę porządkową – naganę za stałe utrzymywanie
II instancję rozjemczą (Okręgową Komisję Rozjemczą)
działce 3 psów, ostrzegając jednocześnie, że w przypadku
– nie budzi zastrzeżeń. Obowiązujące przepisy wewnątrzdalszego utrzymywania psów na działce zostanie zastosozwiązkowe, określone w statucie PZD oraz w Regulamiwania kara pozbawienia członkostwa i prawa użytkowanie Postępowania Komisji Rozjemczych PZD. nie zostały
nia działki. Mimo tych ostrzeżeń skarżąca nadal upornaruszone. Nie budzi również zastrzeżeń podstawa prawczywie ignorowała zakaz i nadal hodowała psy na działna i zasadność zastosowania przez podmiotowy zarząd
ce. Wskazywanie przez skarżącą na szczególną miłość do
ROD, wobec skarżącej, szczególnie dolegliwej kary, jaką
zwierząt i chęć zapewnienia bezdomnym psom „dachu
jest pozbawienie członkostwa i prawa użytkowania działnad głową” nie może stanowić uzasadnienia do wniesieki. Z treści skarżonej uchwały wynika, że podstawą zastonia skargi w trybie nadzwyczajnym, w sytuacji gdy cyt.
sowania tej szczególnej kary jest stałe utrzymywanie psów
wyżej § 133 regulaminu PZD zabrania stałego utrzymyna użytkowanej działce.
wanie psów na działce. Rodzinny Ogród Działkowy nie
Poza sporem jest, że skarżąca od co najmniej 2005 rojest i nie może być schroniskiem dla bezdomnych psów.
ku stale utrzymuje psy na działce, której jest użytkowniTaką działalnością zajmują się inne, do tego powołane, inkiem w ROD (…). W piśmie skierowanym do zarządu
stytucje.
ROD w dniu (…), a następnie w dniu (…) skarżąca poUporczywe łamanie przez skarżącą bezwzględnie obotwierdziła stałą hodowlę psów na działce, zaś ewentualne
wiązującej normy wewnątrzzwiązkowej, jaką jest przepis
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§ 133 pkt. 10 regulaminu ROD, jest rażącym naruszeniem
obowiązującego w PZD prawa i stanowi o zasadności zastosowania wobec skarżącej § 36 ust. l statutu PZD i pozbawienia jej członkostwa i prawa użytkowania działki.
Na marginesie tej sprawy koniecznym jest zwrócenie
uwagi na informację zawartą w piśmie z dnia 8.XII. 2009 r.
o użytkowaniu przez męża skarżącej i jej syna 2 działek
(nr 9 i 10) w innym ogrodzie tj. w ROD (…) aczkolwiek
ta kwestia nie była przedmiotem rozpoznania rozjemczego i nie stanowiła podstawy do pozbawienia skarżącej

przez zarząd ROD (…) członkostwa i prawa użytkowania
działki.
Reasumując powyższe, w świetle powołanych wyżej
norm prawa wewnątrzzwiązkowego uznaję, że w niniejszym przypadku nie została spełniona żadna z przesłanek
określonych w cyt. na wstępie § 162 ust. l statutu PZD
w związku z czym brak jest podstaw do złożenia skargi
w trybie nadzwyczajnym do Krajowej Komisji Rozjemczej na skarżone, prawomocne orzeczenie Okręgowej Komisji Rozjemczej w (…) z dnia (…) (sygn. akt …)).
Przewodnicząca
Krajowej Komisji Rozjemczej PZD
/-/ mgr Olga Ochrymiuk

XIII. ROK 2009 W DZIAŁALNOÂCI ZWIÑZKU,
KR I OZ
Najważniejsze dokonania i osiągnięcia Krajowej Rady PZD w 2009 roku
I Kongres PZD
W dniu 14 lipca 2009 roku odbył się po raz pierwszy
w 110-letniej historii polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego I Kongres PZD. Został zwołany w związku ze
złożeniem do Sejmu projektu ustawy o ogrodach działkowych przez grupę posłów PiS. Pod hasłem „uwłaszczenia
działkowców”, dokument ten zmierzał do uchylenia powszechnie popieranej ustawy o ROD oraz likwidacji organizacji działkowców i nacjonalizacji społecznego majątku.
Dlatego też Kongres odbył się pod hasłami „Nasza ustawa – tradycja i przyszłość ogrodów” oraz „Związek to my
– milion polskich działkowców”. W Kongresie udział
wzięło blisko 2600 działkowców wybranych na regionalnych konferencjach w całym kraju. Wśród 300 zaproszo-

nych gości pojawili się Wicemarszałek Sejmu, Wicepremier Rządu, kilkudziesięciu posłów i senatorów, a także
liczna grupa samorządowców z całej Polski. Licznie reprezentowane były też media centralne oraz lokalne. Głosy wyrażane podczas dyskusji świadczyły o jedności
polskich działkowców i ich trosce o przyszłość ruchu
działkowego. W efekcie Kongres przyjął dziesięć stanowisk i innych dokumentów, które wyrażają poglądy działkowców na najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania ogrodów i Związku. I Kongres PZD okazał się
ogromnym sukcesem oraz świadectwem integracji i siły
środowiska polskich działkowców.

Powszechna obrona praw działkowców
Kiedy 23 marca 2009 r. posłowie z Klubu Parlamentarnego PiS złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy
o ogrodach działkowych, z całego kraju zaczęły lawinowo
płynąć stanowiska i protesty od indywidualnych działkowców, zarządów ogrodów i walnych zebrań członków
ROD. Ich ilość wzrosła jeszcze bardziej, gdy dokumentowi nadano numer druku sejmowego i stało się jasne, że
Parlament będzie nad nim debatował. Działkowcy oczekiwali natychmiastowej reakcji w obronie swych praw i istnienia ogrodów. Domagali się działań adekwatnych do

skali zagrożenia, jakie zawisło nad ich prawami. Wśród
propozycji pojawiało się żądanie zwołania manifestacji,
która pójdzie pod Parlament i budynki rządowe, aby
przedstawić stanowisko działkowców w sprawie niszczycielskich propozycji PiS. Domagali się tego działkowcy
z całego kraju. Wyrażali swoje poglądy w tysiącach stanowisk i protestów przesłanych do posłów i senatorów, pod
którymi zbiorowo podpisywali się działkowcy. Swoje
oczekiwania wykazali składając 619 000 podpisów
w obronie ustawy o ROD. Zagrożeni działkowcy zjedno141

czyli się i pokazali, że idea ogrodnictwa działkowego jest
wspierana przez potężny ruch społeczny, który powinien

być traktowany przez władze w sposób podmiotowy, a nie
przedmiotowy.

Odrzucenie projektu ustawy PiS
Powszechna obrona ogrodów i Związku, która została
zwieńczona I Kongresem PZD, walnie przyczyniła się do
tego, że już dwa dni po obradach Kongresu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu szkodliwy projekt ustawy au-

torstwa PiS o ogrodach działkowych. Fakt ten wzbudził
ogromne zadowolenie całego środowiska działkowego, co
wynika z licznych wypowiedzi struktur Związku oraz indywidualnych działkowców.

Zmiana specustawy drogowej
Zmagania w obronie ogrodów i działkowców nie sprowadzały się jedynie do zwalczania szkodliwego projektu
PiS. Ostatni rok to również batalia o zmianę wyjątkowo
krzywdzących przepisów tzw. specustawy drogowej, która pozbawiała działkowców prawa do odszkodowania
i działek zastępczych w razie likwidacji ogrodów na cele

drogowe. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich
struktur PZD, na czele z Krajową Radą, odnieśliśmy sukces i przekonaliśmy parlamentarzystów do przyjęcia naszej propozycji zmiany niekorzystnych przepisów. Tym
samym działkowcom przywrócono ich podstawowe
prawa.

Obrona korzystnych zapisów w Prawie Budowlanym
W 2009 roku podjęto próbę wprowadzenia szkodliwych
przepisów w Prawie budowlanym, które miały nałożyć na
działkowców niezrozumiałe obowiązki i ograniczyć możliwość stawiania altan na działkach. Również i w tej sytu-

acji reakcja Związku była błyskawiczna i skuteczna. Dzięki interwencji PZD Senat przegłosował odpowiednią poprawkę, która przywróciła korzystne dla działkowców
przepisy.

Wywalczenie zwolnienia z opłaty za pobór wód podziemnych
W mijającym roku zakończyła się wieloletnia batalia
o zwolnienie ogrodów z opłat za pobór wód podziemnych.
Od lat Krajowa Rada, okręgi i ogrody walczyły o uznanie, że - na mocy ustawy o ROD – działkowcy nie muszą
płacić wysokich sum za własną wodę pobieraną ze studni
głębinowych. Nie udało się przekonać licznych marszałków województw oraz Ministerstwo Środowiska. Wreszcie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

który podzielił nasze argumenty i uznał, że ogrody nie muszą wnosić tych opłat. Tym samym sumy już wpłacone
z tego tytułu będą zwracane i posłużą ogrodom do realizacji celów remontowych i inwestycyjnych. Po raz kolejny
okazało się, że zaangażowani działacze oraz fachowe służby zorganizowane w naszym Związku potrafią wygrywać
trudne i skomplikowane sprawy w imieniu i na korzyść
działkowców.

Dotacje i pożyczki udzielone przez Krajową Radę PZD dla ROD
Od początku 2009 r. Krajowa Rada PZD udzieliła dotacji dla 74 ROD na łączną kwotę 394 900 zł. Ponadto
w mijającym roku Krajowa Rada PZD udzieliła pożyczek
dla 22 ROD na łączną kwotę 778 000 zł. Dotacje i pożyczki zostały udzielone na realizację zadań inwestycyjnych

i remontowych. Najwięcej środków przeznaczono na budowę i modernizację sieci energetycznej i wodociągowej,
budowę i remont domów działkowca, usunięcie skutków
powodzi, wymianę ogrodzeń oraz na inne cele.

Fundusz Obrony ROD
Ostatni rok był kolejnym okresem, w którym Związek
był zmuszony borykać się z narastającym problemem

roszczeń do terenów ROD. Są to sprawy niezwykle trudne, nie tylko z powodu zawiłości prawnych, ale również ze
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względów finansowych. Skala zobowiązań może skutkować zakłóceniami w funkcjonowaniu nie tylko ogrodu, ale
i okręgu, a wręcz całego Związku. Dlatego Krajowa Rada wprowadziła rozwiązania, które pozwolą na przygotowanie Związku do takich sytuacji. Powołał Fundusz
Obrony ROD, którego środki posłużą na sfinansowanie
kosztów postępowań sądowych i administracyjnych zwią-

zanych z roszczeniami do gruntów ROD oraz ewentualnych odszkodowań, jakie są zasądzane wobec Związku
z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Źródłem finansowania tego funduszu jest odpis dokonywany
z części składki, jaka przypada okręgom oraz jednostce
krajowej PZD.

Ustalanie stanu prawnego gruntów ROD
W mijającym roku Krajowa Rada po raz kolejny podjęła niezwykle istotny temat stanu prawnego gruntów zajętych przez ogrody. Jest to zadanie priorytetowe, gdyż
pozwala określić sytuację prawną poszczególnych ogrodów odnośnie zajmowanych gruntów. Rzutuje to na perspektywy istnienia i dalszego rozwoju konkretnych ROD

oraz ułatwia organom Związku podjęcie odpowiednich
działań w zakresie regulowania stanu prawnego ogrodów.
Dlatego Krajowa Rada wraz z okręgowymi zarządami
prowadzi badania i ustala sytuację prawną gruntów ROD,
obejmujących niemal 44 tys. ha.

Nowy program obsługujący Rejestr ROD
W mijającym roku Krajowa Rada PZD podpisała umowę na wykonanie nowego programu Rejestr ROD, który
ma zostać wykonany do dnia 15 stycznia 2010 r. Nowy
program będzie zawierał więcej informacji dotyczących
ogrodów i zostanie rozbudowany o nowe funkcje. Dzięki
niemu będzie można w łatwy sposób zapoznać się w nim
ze stanem prawnym ogrodu, z wykazem roszczeń, ograniczeniami w rozporządzaniu prawem PZD w postaci usta-

nowionych służebności, jak i zasięgnąć informacji, które
działki ogrodowe uległy likwidacji. W nowym programie
będzie istniała również możliwość obliczenia podatku rolnego i od nieruchomości oraz zapoznania się z infrastrukturą poszczególnych ogrodów. Poza tym, w przejrzysty
sposób będzie można się dowiedzieć, jaka jest powierzchnia, liczba ROD i działek na terenie okręgu, konkretnej
gminy oraz województwa.

Krajowe Dni Działkowca w Warszawie
W tym roku święto działkowców, jakim są Krajowe Dni
Działkowca, odbyło się w ROD „Rakowiec” w Warszawie. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą, którą
odprawił biskup Tadeusz Pikus w Bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie.
Miała ona bardzo uroczysty charakter i zgromadziła wielu działkowców. Oficjalna część Krajowych Dni Działkowca rozpoczęła się galą sztandarową i wystąpieniem
prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego. Jak zawsze

ważną częścią Krajowych Dni Działkowca było uroczyste
wręczenie odznaczeń związkowych, a także wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursów „ROD Roku
2009” i „Wzorowa Działka Roku 2009”. Nie zabrakło
również imprez towarzyszących, jak konkurs koszy dożynkowych, wystawa plonów i wystawy fotograficzne,
a także kiermaszu ogrodniczego. W Krajowych Dniach
Działkowca 2009 wzięło udział 400 osób reprezentujących ogrody działkowe z całej Polski.

Nowy Zakładowy Plan Kont
Prezydium Krajowej Rady PZD zatwierdziło nowy Zakładowy Plan Kont dla wszystkich struktur Związku. Zawiera on podstawowe zasady księgowania oraz prowadzenia polityki finansowej i kontrolnej obowiązujące
w każdej jednostce PZD, a w szczególności w rodzinnych
ogrodach działkowych. Zakładowy Plan Kont jest więc
zasadniczym prawem finansowym dla ogrodów; jest swoistą „konstytucją” finansową obowiązującą w ROD. Na
podstawie tego dokumentu prowadzone są m.in. kontrole

finansowe, dzięki czemu gospodarka finansowa w ogrodach i całym Związku jest transparentna i pozwala racjonalnie zarządzać społecznymi pieniędzmi. Nowy Zakładowy Plan Kont został dostosowany m.in. do ustawy
o ROD i statutu PZD. Krajowa Rada wyposażyła wszystkie jednostki PZD w ten dokument, który trafił również
do każdego ogrodu działkowego. Dzięki temu Zakładowy Plan Kont zostanie szybko wdrożony w życie i zacznie
w pełni służyć działkowcom i ich Związkowi.
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Polepszenie warunków do funkcjonowania ROD
Krajowa Rada podjęła działania zmierzające do poprawy warunków dla działalności ogrodów oraz ich organów.
W tym celu przyjęto szereg uchwał, m.in. wprowadzającą nowe zasady korzystania z energii elektrycznej w ROD.
Uregulowano także kwestię przyznawania nagród przez

walne zebrania. Ponadto uproszczono możliwości w zakresie świadczeń pieniężnych rekompensujących społeczne zaangażowanie członków władz ROD, a także wprowadzono kompleksową uchwałę określającą zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników w ogrodzie.

Przygotowanie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD
Kontynuując dobrą i sprawdzoną praktykę Prezydium
Krajowej Rady przyjęło wytyczne w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w rodzinnych ogrodach działkowych. Oprócz tych wytycznych
przygotowano również komplet wzorów dokumentów
niezbędnych do odbycia przyszłorocznych walnych zebrań i konferencji delegatów. Ponadto Krajowa Rada wy-

dała specjalny poradnik, który zawiera komplet materiałów potrzebnych do prawidłowego odbycia walnych zebrań w 2010 roku, a także porady praktyczne i stanowiska
I Kongresu PZD. W ten sposób Krajowa Rada pragnie
maksymalnie ułatwić zarządom ROD i okręgowym zarządom trudną pracę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Szkolenia dla instruktorów ogrodowych
Wzorem lat poprzednich Krajowa Rada zorganizowała
dziesięć rejonowych konferencji szkoleniowych dla instruktorów krajowych i okręgowych. Na tych konferen-

cjach przeszkolono trzystu inspektorów, zajmujących się
sprawami ogrodniczymi w rodzinnych ogrodach działkowych.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Zielonej Górze w 2009 roku
W Okręgu są 123 Rodzinne Ogrody Działkowe, które
zajmują łączną powierzchni ponad 1388ha. Znajduje się
w nich 29177 działek z czego 25803 jest użytkowanych.
Lokalizacja naszych ogrodów to południowa część województwa Lubuskiego, od Świebodzina na północy po

Szprotawę i Wschowę na południowym wschodzie. Okręgowy Zarząd liczy sobie 30 osób, z czego 8 osób działa
w prezydium OZ. W biurze Okręgowego Zarządu zatrudnionych jest 5 osób.

Działania OZ w obronie ustawy o Rodzinnych ogrodach działkowych
Okręg zielonogórski, tak jak wszystkie okręgi w kraju,
włączył się bardzo aktywnie w działania na rzecz obrony
praw działkowców, obrony ustawy o ROD i obrony PZD.
Zadanie to było traktowane jako najważniejsze zadanie
w pracy Okręgowego Zarządu, w pracy prezydium OZ
i samorządów ogrodowych. Okręgowy Zarząd, podjął działania mające na celu uświadomić zarządom ROD i działkowcom zagrożenie, jakie niesie za sobą projekt zmiany
ustawy o ROD autorstwa PiS. W wyniku tych działań wypracowano ponad 250 stanowisk, opinii i listów, które zostały wysłane do prezydenta RP, premiera RP, do posłów,
senatorów i przewodniczących klubów parlamentarnych.
Były to stanowiska, Okręgowego Zarządu, Prezydium,
Walnych Zebrań w ROD i samych działkowców. Okręgowa organizacja również aktywnie włączała się w przywracanie praw działkowców, które zostały zabrane w „Spe-

custawie Drogowej” oraz w ustawie „Prawo Budowlane”
W powyższych sprawach w ciągu 2009 roku odbyło się
łącznie ponad 60 różnego rodzaju spotkań i narad z aktywem samorządu okręgowego i ogrodowego.
Podjęto bezpośrednie interwencje u parlamentarzystów.
Odbyły się wielokrotne spotkania z parlamentarzystami
i przedstawicielami władz samorządowych, w tym: z posłami: Józefem Zychem, Bogusławem Wontorem, Bożenną Bukiewicz, Jerzym Materną, Stanisławem Bojko,
Markiem Cebulą; z `Prezydentem Miasta Zielonej Góry i
burmistrzami Żar, Żagania, Krosna, Świebodzina, Sulechowa, Lubska, Kożuchowa i ze starostami zielonogórskim, żarskim, krośnieńskim.
W Konferencji przedkongresowej (15 czerwiec 2009)
wziął udział poseł RP Józef Zych (PSL), poseł Bogusława
Wontor (SLD) i poseł Jerzy Materna (PiS). W konferencji
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udział wzięli także przedstawiciele władz samorządowych
gmin (burmistrz Żar – Roman Pogorzelec, Starosta Zielonogórski – Edwin Łazicki, Wicestarosta Żarski – Piotr Palcat) oraz przedstawiciele mediów (Zbigniew RoszczykRadio Zachód, Lech Malinowski – Gazety Powiatowej
z Żar).
Konferencja wyłoniła siedemdziesięcioosobową grupę
uczestników na I Kongresu PZD. Z naszego zaproszenia do
wzięcia udziału w kongresie skorzystał również poseł Bogusław Wontor oraz poseł Józef Zych, który w trakcie obrad Kongresu wyraził swój głos poparcia dla PZD. Poparcie
w pisemnych stanowiskach skierowanych do I Kongresu
udzielili także: Roman Pogorzelec – burmistrz Żar, Janusz
Kubicki – Prezydent Zielonej Góry, Jacek Hoffman – Starosta Krośnieński, Andrzej Chinalski – Burmistzr Krosna
Odrzańskiego, Ignacy Odważny – Burmistrz Sulechowa,
Dariusz Bekisz – Burmistrz Świebodzina. Zdaniem Działkowców i aktywu Kongres był wielkim wydarzeniem w ży-

ciu Związku, pokazał siłę i jedność Związku. Przyjęte dokumenty dotyczące przyszłości ogrodów i rozwiązywania
nurtujących Związek problemów odbiły się głośnym echem
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Na wszystkich
25 uroczystościach (które odbyły się ROD bezpośrednio po
Kongresie) związanych z obchodami Dni Działkowca prezentowano dorobek Kongresu. W uroczystościach tych
czynnie brał udział Prezes OZ Marian Pasiński, członkowie prezydium i Plenum OZ, a także burmistrzowie miast
(Krosno Odrzańskie, Gubin, Żary, Lubsko) oraz starosta powiatu (Krosno Odrzańskie). W uroczystościach w ROD
„Jedynka” w Nowej Soli, ROD „Związkowiec” w Żarach,
ROD „100 Lecia Ogrodnictwa Działkowego” w Krośnie
Odrzańskim i ROD „35 Lecia” w Zielonej Górze wziął
udział poseł Bogusław Wontor oraz członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn i zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju
Wsi Wojciech Kozieja.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz jednostkami samorządu terytorialnego gmin
Okręgowy Zarząd w Zielonej Górze może poszczycić
się bardzo dobrą współpracą z Urzędem Marszałkowskim
i jednostkami samorządu terytorialnego gmin. Jednym z
ważniejszych efektów tej współpracy jest to, że wszystkie ogrody posiadają pełną dokumentacją prawną i prawo
wieczystego użytkowania gruntów ujawnione w księdze
wieczystej. Jedynie w 20 ROD istnieje inny zapis w planach miejscowego zagospodarowania niż ogród. W tej
sprawie Okręgowy Zarząd i Zarządy ROD prowadzą z
Urzędami miast intensywne rozmowy, które już zaczynają przynosić wymierne efekty.
Dużą uwagę w 2009 roku przywiązywało prezydium
do pozytywnego wyroku NSA dotyczącego zwolnienia
PZD z opłat z tytułu poboru wód podziemnych. W krótkim okresie czasu prawie wszystkie tj. 50 ROD otrzymało zwrot poniesionych opłat na łączną kwotę 321.422 zł.
Prezydium zwróciło się do zarządów ROD by środki te
poprzez uchwałę Walnych zebrań zostały przeznaczone

na remonty i inwestycję. Innym aspektem dobrej współpracy w 2009 z samorządami gmin jest przeprowadzenie
likwidacji części ROD Zastal I w Zielonej Górze pod budowę drogi publicznej. Likwidacja przeprowadzona została na zasadach nowych przepisów (tzw. Specustawy
Drogowej). Dobra współpraca Okręgowego Zarządu z
Urzędem Miasta w Zielonej Górze przyniosła korzyści dla
obu stron. Działkowcy i Związek otrzymali należne odszkodowanie.
Prezydium OZ zawsze z dużą życzliwością odnosiło
i odnosi się do propozycji zainteresowanych samorządów
lokalnych o przekazanie terenu potrzebnego do realizacji
ważnego zadania w gminie, bo rozumie w pełni potrzeby
miast, a także jest przekonana, że z tych inwestycji będą
korzystać również działkowcy. Na ważne społecznie cele
przekazano w omawianym okresie 19, 8123 ha terenów
ROD w Żaganiu, Sulechowie, Świebodzinie, Żarach, Babimoście.

Osiągnięcia Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze w realizacji zadań inwestycjo-remontowych
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych
OZ Przywiązuje bardzo dużą uwagę do unowocześniania infrastruktury ogrodowej. Priorytetowo traktuje zadania inwestycyjno remontowe w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych. W ciągu ostatnich 3 lat wykonano w ogro-

dach 140 zadań inwestycyjno-remontowych na łączną
kwotę 2.453.219zł w tym dotacja Okręgowego Zarządu
wynosi 819.400zł i stanowi to 33,6% ogólnej kwoty przeznaczonej na te zadania.
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Tab.
Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjno-remontowych w latach 2007–2009
wg stanu na dzień 18.01.2010 r.

Lp.

Nazwa zadania

2007 r.

2008 r.

2009 r.

Razem

1

nowa sieć wodociągowa

2927 mb

7995 mb

3380 mb

14.302 mb

2

Remont sieci wodociągowej

225 mb

52 mb

0

277 mb

3

Remont studni wodociągowej

0

2

2

4 szt

4

Remont zbiorników retencyjnych

0

4

1

5 szt.

5

Nowe studnie głębinowe

0

0

2

2 szt.

– pompy wodne

4

3

7 szt.

6

Remonty pomp wodociągowych

0

0

2

2 szt.

7

Nowa sieć energetyczna

791 mb

2055 mb

4324 mb

7.170 mb

8

Wyprowadzenie skrzynek licznikowych
w alejach

93 szt.

26 szt.

115 szt.

234 szt.

9

Remont sieci energetycznej

0

500 mb

620 mb

1120 mb

10

Nowe ogrodzenie zewnętrzne

390 mb

3.055 mb

750 mb

4.195 mb

11

Remont ogrodzenia

2.051 mb

450 mb

475 mb

2.976 mb

12

Nowe obiekty administr-gospodarcze

6

5

1

12 szt

13

Remont istniejących obiekty
administr-gospodarcze

22

5

5

32 szt.

14

Drogi utwardzone i wjazdy na ogrody

0

200 m2

4.266 m2

4.466 m2

15

Prace melioracyjne – drenaż

0

0

240

240 mb

Praca okręgowego zarządu w dziedzinie szerzenia
oświaty i wiedzy ogrodniczej.
W roku 2009 w rozpoczęto pracę szkoleniową w 12 nowopowstałych ośrodkach szkoleniowych. Przeprowadzono szkolenie dla instruktorów okręgowych i krajowych
z terenu okręgowych zarządów w Wrocławiu, Szczawnie
Zdroju, Legnicy, Opola i Zielonej Góry.
Przyjęto system i program szkolenia kandydatów na
działkowców. W 25 szkoleniach kandydatów na działkowców odbywających się na przestrzeni roku 2009 kandydaci zdobywali podstawową wiedze z dziedzin ogrodniczych, a przede wszystkim zostali zapoznani z prawem
obowiązującym w PZD.
Poza szkoleniami dla kandydatów na działkowców
okręgowy zarząd przeprowadzał również pokazy cięcia
drzew i krzewów jagodowych dla służy ogrodniczej ROD
i działkowców. W 12 ośrodkach szkoleniowych odbywa-

ły się takie pokazy. W miesiącach wiosennych-przeszkolono 169 osób.
W miesiącu czerwcu odbyła się narada Społecznej Służby Instruktorskiej z ROD. Dokonano jej weryfikacji oraz
możliwości lepszego wykorzystywania funduszu oświatowego ROD. W trakcie narady wygłosił wykład pt.
„Ochrona Roślin na Działkach” prof. Tadeusz Baranowski
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Na wniosek Krajowej Rady PZD zorganizowano konferencję dla instruktorów krajowych i okręgowych. Konferencja taka odbyła się w Lubuskim Ośrodku Doractwa
Rolniczego w Kalsku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ochrony roślin prowadzone przez prof. Kazimierza Wiecha, a także zajęcia terenowe w Zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym oraz wizyta w ROD
35-Lecia w Zielonej Górze. W naradzie brał udział prezes
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarzy – Roman
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Grad, który wygłosił wykład na temat uprawy winorośli
w ogrodach działkowych. Temat ten przypadł do gustu
uczestnikom narady. Poza działalnością szkoleniową
Okręgowy Zarząd organizował przeglądy ogrodów oraz
konkursy na najlepszy ROD i wzorową działkę. Uczestnicy konkursów otrzymali puchary i nagrody pieniężne,
a działkowcy nagrody rzeczowe.

Działkowiec z ROD „Dozamet” w Nowej Soli został
laureatem krajowego konkursu na „Wzorową Działkę Roku 2009”, a ROD „100 Lecia Ogrodnictwa Działkowego”
w Krośnie Odrzańskim zyskał w konkursie krajowym
miano „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy roku 2009
w działalności na rzecz ochrony środowiska”

Działalność statutowo-gospodarcza
Biuro Okręgowego Zarządu od wielu lat zaopatruje
ROD w środki do produkcji ogrodniczej takie jak obornik
bydlęcy i kurzy, wapno magnezowe, podłoża i korę do
ściółkowania. Wśród działkowców cieszy się to ogromnym uznaniem, jest to dla nich duże ułatwienie, gdyż
wszystkie potrzebne nawozy organiczne mogą zakupić w
swoich ROD po bardzo atrakcyjnej cenie. W roku 2009
Okręgowy Zarząd rozprowadził takich środków produkcji
do 40 ROD na łączną kwotę 75 tyś zł. Poza sprzedażą
środków do produkcji OZ rozprowadza wśród działkowców literaturę fachową wydawaną przez Krajową Radę

PZD, w którą to w ubiegłym roku zaopatrzyli się działkowcy na łączną kwotę 23 tyś zł.
Zakres prac podejmowanych przez okręgowy zarząd
i Zarządy ogrodów był o wiele większy i bogatszy niż pokazano w powyższej informacji, w której to przedstawiono najważniejsze zagadnienia realizowane w 2009 roku.
Okręgowy Zarząd PZD w Zielonej Górze wysoko sobie ceni systematyczną i bieżąca pomoc Krajowej Rady
PZD i jej biura i za tą pomoc składa serdeczne podziękowania.
Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Gdańsku w 2009 roku
1. Likwidacja stowarzyszenia pozazwiązkowego, które
usiłowało organizować swoją działalność na bazie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana III Sobieskiego
w Gniewie.
2. Przejęcie z wybudowaną infrastrukturą w użytkowanie od miasta Gdańska terenów zamiennych za przekazane miastu pod budowę stadionu ROD ,,Narwik”
i ,,Waryński”. Działania i współpraca w powyższej sprawie zarówno władz Okręgowych i Krajowych i Miasta
Gdańska należałoby uznać, jako wzorowe w skali kraju.
3. Porządkowanie stanów prawnych ogrodów i wprowadzaniu ich do planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.
4. Współpraca z władzami miasta Gdańska w sprawie
dalszego użytkowania ogrodów słabo, bądź w ogóle nie
zagospodarowanych.

5. Prowadzenie akcji szkoleń aktywu Związkowego,
władz ogrodowych oraz nowo wstępujących do PZD i Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej.
6. Nadzór nad pracą Zarządów ROD w zakresie przestrzegania praw obowiązujących w PZD, a szczególnie w
kwestii zagospodarowania indywidualnej działki, budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania w ogrodach.
7. Udzielanie pomocy finansowej dla ROD w formie
dotacji z Funduszu Rozwoju na budowę i modernizację
infrastruktury ogrodowej.
8. Bieżące i terminowe rozpatrywanie skarg i zażaleń
członków związku napływających do Okręgowego Zarządu PZD i ścisła współpraca w tym zakresie z Komisjami
Statutowymi.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Lublinie w 2009 r.
Intensywne działania w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych.
Miniony rok obfitował w szereg istotnych wydarzeń dla
członków PZD:
• Specustawa drogowa wraz z jej art.11, który wyłączał
zastosowanie art. 17-22 ustawy o ROD a w konsekwencji
pozbawienie związku i działkowców prawa do odszkodo-

wań za majątek na terenach ogrodów przeznaczonych pod
budowę dróg. Przywrócenie tego prawa nastąpiło w kwietniu po nowelizacji ww. ustawy przez Sejm RP.
• Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane nakładająca
na działkowców szereg nowych obowiązków podczas remontów lub budowy altan. Po fali protestów, korekty
ustawy dokonane przez Senat RP przyjął Sejm a dział147

kowcy zachowali dotychczasowe prawa bez dodatkowych obciążeń.
• Największym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania Związku stał się projekt ustawy o ogródkach działkowych autorstwa PiS, który mamił wszystkich działkowców uwłaszczeniem i zakładał likwidację PZD wraz
z nacjonalizacją majątku związku. Przeciwko temu niesprawiedliwemu społecznie projektowi sprzeciwiły się
wszystkie struktury Związku oraz indywidualni członkowie poszczególnych ogrodów podczas Konferencji Przed-

kongresowych organizowanych z parlamentarzystami
i władzami samorządowymi. W I Kongresie PZD w Warszawie uczestniczyła również 80 osobowa delegacja działkowców z Lubelszczyzny.
Wśród gości I Kongresu PZD licznie uczestniczyli
przedstawiciele najwyższych organów państwowych
i partyjnych a także przedstawiciele wielu organizacji samorządowych i społecznych, którzy otwarcie wyrażali poparcie dla słusznej walki Związku, jego roli dla społeczeństwa i ponad wiekowego dziedzictwa.

Uroczystości Okręgowych Dni Działkowca
Corocznie w OZ Lublin przy pomocy członków Okręgowej Komisji Konkursowej wraz z Władzami Samorządowymi organizowane są konkursy na najładniej
zagospodarowany ROD oraz najładniejszą działkę w miastach Biała Podlaska i Kraśnik oraz w rejonie Zamojskim.
Konkursy służą podniesieniu estetyki ogrodów oraz
działek. Podsumowanie konkursów odbywa się podczas
uroczystości z okazji Dni Działkowca, w których aktyw-

nie uczestniczą zawsze Władze Samorządowe. Okręgowe
Dni Działkowca w bieżącym roku odbyły się w ROD „im.
T. Kościuszki” w Lublinie i były połączone z podsumowaniem roli I Kongresu PZD.
Drzewko kongresowe zostało posadzone w największym ogrodzie w naszym okręgu – w ROD „Słonecznik”
w Lublinie, jako trwały „świadek” trudnej historii PZD
w 2009 roku.

Stan prawny ROD w naszym Okręgu
W naszym okręgu 50% ogrodów ma uregulowany stan
prawny, grunty pozostałych ogrodów wymagają uregulowania poprzez umieszczenie ich w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i wpisów do ksiąg wie-

czystych. Najtrudniejsza sytuacja prawna jest ogrodów
położonych na gruntach MON oraz gruntach, do których
roszczenia wnosi PKP oraz osoby fizyczne.

Remonty i modernizacja infrastruktury ROD
W 2009 roku 17 ogrodów prowadziły remonty istniejących budynków administracyjnych, ogrodzeń i sieci wo-

dociągowych oraz budowały sieci elektryczne.

Działalność szkoleniowa OZ
Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszą się zimowe szkolenia otwarte dla działkowców i miłośników
ogrodnictwa amatorskiego. Dobra i wieloletnia współpraca z kadrą naukową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-

blinie oraz z kadrą doradczą Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przynosi wymierne
korzyści zainteresowanym uczestnikom szkoleń.
Prezes OZ w Lublinie
mgr Stanisław Chodak

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Sudeckiego PZD w Szczawnie Zdroju w 2009 roku.
Obrona praw działkowców
Okręgowy Zarząd Sudecki PZD wraz z działkowcami
rodzinnych ogrodów działkowych okręgu sudeckiego sku-

tecznie bronił interesów działkowców wynikających z zagrożeń uchwalenia tzw. „specustawy drogowej” oraz
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zmian w ustawie prawo budowlane. Liczne pisma w powyższych sprawach kierowane m.in. do Ministra Infrastruktury i Rzecznika Praw Obywatelskich przyczyniły się
do odrzucenia niekorzystnych zmian.
Kolejną sprawą, która zaktywizowała działkowców do
obrony był projekt ustawy PIS o ogrodach działkowych.
Działkowcy obawiali się utraty swoich działek. W związku z tym masowo występowali na Walnych Zebraniach
Sprawozdawczych i Konferencjach Delegatów w obronie
popieranej ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych
ogrodach działkowych odrzucając szkodliwy projekt ustawy autorstwa PiS. W tej sprawie Okręgowy Zarząd aktywizował działkowców poprzez wyjaśnianie i nagłaśnianie
zagrożeń, jakie niósł projekt ustawy. W dniach od 4 do 7
maja 2009 r. odbyły się narady z Prezesami ROD okręgu
sudeckiego. Tematem zebrania była obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, badanie i analiza projektu ustawy. W wyniku powyższych działań wystosowano
od działkowców i Ogrodów około 140 wystąpień w formie protestów, apeli, stanowisk i uchwał skierowanych do
Premiera RP, Marszałków Sejmu RP i Senatu RP, Przewodniczących Klubów PO, SLD, PSL oraz posłów i sena-

torów okręgu sudeckiego. Ponadto, odbyły się liczne spotkania działkowców i działaczy okręgu sudeckiego z posłami, na których przedstawiano ocenę Związku i działkowców oraz obawy związane z projektem ustawy. Dzięki dobrej współpracy Okręgowego Zarządu i organów statutowych rodzinnych ogrodów działkowych do Ogrodów
docierały rzetelne i właściwe informacje. Na uwagę zasługuje spotkanie z Posłem PO ziemi kłodzkiej Panem Jakubem Szulcem, który przekazał stanowisko zastępcy
Klubu PO z którego wynikało, że Klub jest przeciwny projektowi ustawy. Było to jednio z pierwszych tak wyraźnie
sformułowanych stanowisk PO.
Podsumowaniem obrony ROD przed zagrożeniem, jakie
niósł projekt PiS była Okręgowa Konferencja Przedkongresowa która odbyła się w dniu 9 czerwca 2009 r. Wśród
zaproszonych gości był m.in. Pan Zbigniew Chlebowski
ówczesny Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej. Niezwykle cenną i ważną okazała się jego deklaracja, która podkreślała że Klub PO jest przeciwny projektowi ustawy PIS o ogrodach działkowych. Konferencja
wyłoniła 150 osobowy skład delegacji okręgu która aktywnie uczestniczyła w pracach I Kongresu PZD.

I Kongres PZD
W dniu 14 lipca 2009r. odbył się pierwszy w historii ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce Kongres PZD.
Zwołanie Kongresu podyktowane było potrzebą oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska przez PZD w związku ze
złożeniem projektu ustawy o ogrodach działkowych przez
Posłów Prawa i Sprawiedliwości. Uczestnicy Kongresu
oraz wszyscy działkowcy okręgu sudeckiego uznali w pełni za dobrą i słuszną decyzję o zwołaniu Kongresu.
W Kongresie uczestniczyło 150 przedstawicieli wszyst-

kich rodzinnych ogrodów działkowych z terenu naszego
okręgu. Głos w dyskusji zabrał jeden delegat Pan Marian
Rosiński a ponadto, 8 delegatów Okręgu Sudeckiego złożyło swoje głosy do protokołu I Kongresu. I Kongres PZD
okazał się ogromnym sukcesem, w którym skromny
wkład miał okręg sudecki. I Kongres upamiętnia w naszym okręgu drzewko kongresowe które posadzone zostało w największym ogrodzie naszego okręgu i jednocześnie największym w Polsce.

Szkolenie i narady
Okręgowy Zarząd Sudecki PZD na początku miesiąca
grudnia 2009 r. zorganizował 5 narad z prezesami ROD.
Tematem narad była aktualna sytuacja Związku i organizacja Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych.
Okręgowy Zarząd Sudecki PZD przeprowadził w 2009
r. 8 narad szkoleniowych z księgowymi ROD. Narady odbyły się w dniach 12–19 stycznia 2009 r. Tematem narad
było: sporządzanie sprawozdania finansowego za 2008 r.,
sporządzanie preliminarzy finansowych na 2009 r., omówienie nowego zakładowego planu kont PZD.
Natomiast pozostałe narady odbyły się w dniach od
17.11.2009 r. do 20.11.2009 r. Tematem szkolenia było:

sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych za 2009 r.
zgodnie z zakładowym planem kont PZD, sporządzanie
preliminarzy finansowych na 2010r. zgodnie z zakładowym planem kont PZD, ewidencja księgowo – finansowa
gruntów PZD zgodna z nowym zakładowym planem kont,
wpisowe w okręgu sudeckim wraz z informacją dotyczącą finansowania miesięcznika „działkowiec” dla nowo
przyjętych członków PZD, rozrachunki wewnątrz organizacyjne dotyczące składki członkowskiej i zakupionych
towarów. Frekwencja w powyższych naradach wynosiła
98 %. Narady te prowadziła Główna Księgowa Okręgu
Sudeckiego.
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Walne Zebrania Sprawozdawcze
Okręg sudecki udzielał wsparcia, pomocy organizacyjnej, prawnej, finansowej przez cały rok wszystkim zarządom ogrodów działkowych. Pomoc ta realizowana była w
trakcie spotkań w terenie oraz w toku bieżącej pracy biura Okręgowego Zarządu. Ponadto, Ogrodowe Zarządy na
przestrzeni całego roku zaopatrywane były w druki i wy-

dawnictwa związkowe. Okręgowy Zarząd koordynował
i nadzorował Walne Zebrania Sprawozdawcze. Ponadto,
wszystkie materiały spływające z powyższych zebrań
poddawane były szczegółowej analizie pod kątem ich
zgodności z prawem związkowym.

Najlepsze działki i ogrody
W miesiącu lipcu i sierpniu 2009 r. zostały przeprowadzone przeglądy ROD okręgu sudeckiego. Ogółem przeglądem objęto 81 Ogrodów. Prezydium OZS PZD wyróżniło 10 ogrodów działkowych, jako najaktywniejszych
w okręgu sudeckim. Każdy z wyróżnionych Ogrodów
otrzymał nagrodę pieniężną.

Wraz z przeglądem przeprowadzono konkurs na najładniejsze działki w naszym okręgu. Zarządy Ogrodów wraz
z działkowcami dbają o porządek, wygląd i estetykę ogrodów. Wyróżnionym działkowcom przyznano dyplomy
i nagrody rzeczowe w postaci literatury związkowej.

Sprawy prawne
OZS PZD udziela bieżącej i niezbędnej pomocy prawnej ROD okręgu sudeckiego. Przykładem takiej pomocy
są sprawy sądowe następujących Rodzinnych Ogrodów
Działkowych:
– ROD „Jaśmin” w Nowej Rudzie: wieloletnia sprawa
sądowa w sprawie likwidacji hodowli baranów i drobiu
jednej z działkowiczek zakończyła się nakazem likwida-

cji hodowli i eksmisji zwierząt z terenu Ogrodu.
– ROD „Staropolanka” w Polanicy Zdroju również została zakończona pomyślnie. Pomoc prawna okazała się
skuteczna, bowiem Ogród obronił się przed roszczeniami
z powodu strat wody podczas awarii sieci wodociągowej.
Ogród został zwolniony z zapłaty 30 tys. złotych.

Stan prawny gruntów ROD
W sprawach prawnych prowadzone w ubiegłym roku
były prace zmierzające do uregulowania stanu prawnego
trzech Rodzinnych Ogrodów Działkowych:
1. ROD „Semafor” w Międzylesiu
2. ROD „Kolejarz” w Jeleniej Górze
3. ROD „Zachód” w Jeleniej Górze

Ponadto, OZS PZD na bieżąco analizuje wszelkie zmiany planów zagospodarowania miast i gmin celem zabezpieczenia trwałości Rodzinnych Ogrodów Działkowych
w tych planach.
Prezes OZS PZD
Wincenty Kulik

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Łódzkiego PZD w 2009 r.
Konferencja przedkongresowa i udział reprezentantów OZŁ w I Kongresie PZD
Bezdyskusyjnie najważniejszym w 2009 roku wydarzeniem dla członków i wszystkich struktur Związku był
I Kongres PZD. Kongres zwołany został w sytuacji nadzwyczajnej, a taka powstała po złożeniu w Sejmie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych, który pod
pozorem uwłaszczenia działkowców zakładał likwidację
PZD i nacjonalizację jego majątku. W Kongresie uczest-

niczyła 120 osobowa reprezentacja okręgu łódzkiego PZD
wyłoniona na konferencji przedkongresowej. W odbytej
w Łodzi w dniu 6 czerwca ub.r. konferencji przedkongresowej, obok członków organów okręgowych Związku
uczestniczyło 161 przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów
Działkowych. Na konferencję przybył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Spośród zaproszonych posłów przybyli
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pani Jolanta Szymanek – Deresz oraz pan Artur Ostrowski, a z samorządowców – przedstawiciel Prezydenta Miasta Łodzi oraz Prezydenta Miasta Radomska. Organizacyjnie konferencja była bardzo dobrze przygotowana,
była zapewniona oprawa graficzna i medialna. W dyskusji głos zabrało 13 przedstawicieli ROD. Wszyscy oni jednoznacznie potępili inicjatywę PiS oraz dobitnie wyrazili
wsparcie dla Związku, chęć zjednoczenia w walce przeciwko atakom na ogrody i PZD. Posłowie wyrazili bardzo
rzeczowe opinie i poglądy i wypowiedzieli się w obronie
działkowców i ogrodów, a samorządowcy wypowiedzieli się za dalszym istnieniem ogrodów oraz docenili fakt, iż
dla gmin jest to najtańsza zieleń, bo utrzymywana przez
działkowców i ich Związek. Bardzo ważne było wystąpienie Prezesa Kondrackiego, w którym odniósł się do
wszystkich wątków dyskusji oraz przybliżył zagrożenia
dla działkowców i Związku wynikające z projektu ustawy PiS. Konferencja przyjęła trzy stanowiska: w sprawie
projektu posłów PiS, w sprawie dalszego rozwoju ogrodów działkowych, w sprawie działalności tzw. stowarzy-

szeń; odezwę w sprawie obrony ogrodów działkowych,
ustawy o ROD i PZD; apel do samorządów terytorialnych
o zajęcie stanowiska w sprawie projektu posłów PiS o
ogrodach działkowych; list otwarty do parlamentarzystów.
Wyrażone na konferencji poglądy oraz przyjęte dokumenty znalazły swój wyraz w udziale delegacji okręgu
łódzkiego w I Kongresie PZD, w tym aż sześciu osób zabierających głos, bezpośrednio w debacie jak i złożony do
protokołu. Wszyscy delegaci wykazali się wyjątkową dyscypliną i odpowiedzialnością. Znaczącym łódzkim akcentem Kongresu było wystąpienie poseł Zdzisławy
Janowskiej, która wykazała się dużą znajomością problemów polskiego ogrodnictwa działkowego, przedstawiła
szkodliwość proponowanych przez posłów PiS rozwiązań
prawnych. Zwróciła uwagę, że działkowcy po latach pracy muszą mieć zapewnioną oazę spokoju w ogrodach.
W imieniu kolegów po lewej stronie Sejmu zapewniła, że
nie zostawią działkowców bez opieki, a batalia w Sejmie
zostanie wygrana.

W obronie praw działkowców, ogrodów i Związku
Podobnie jak w latach poprzednich tak i rok 2009 nie
był wolny od ataków wymierzonych w ruch ogrodnictwa
działkowego w Polsce. W obronę ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, praw działkowców i Związku włączył się także Okręgowy Zarząd Łódzki i jego Prezydium.
W dniu 28 lutego 2009 r. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD
oraz statutowe komisje: rewizyjna i rozjemcza przyjęły
trzy ważne dokumenty, tj. stanowisko w sprawie zmiany
przepisów tzw. specustawy drogowej dotyczących gruntów rodzinnych ogrodów działkowych, apel w sprawie
zmian do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
stanowisko w sprawie artykułu pt. „Pan na ogródkach” zamieszczonego w dniu 1 lutego 2009 r. w tygodniku
„Wprost”.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu OZŁ w dniu 22 kwietnia 2009 r. członkowie struktur okręgowych odnieśli się
do propozycji posłów PiS projektu ustawy o ogrodach
działkowych. W tej sprawie zostało przyjęte stanowisko.
Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2009 r., w oparciu
o przekazane wiadomości o podjęciu przez Ministerstwo
Infrastruktury prac nad zmianą ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych OZŁ i okręgowe komisje: rewizyjna
i rozjemcza przyjęły w tej sprawie stanowisko.

Prezydium OZŁ PZD w dniu 12 marca 2009r. uchwaliło apel w sprawie utrzymania poprawki Senatu RP dotyczącej budowy altan i obiektów gospodarczych na działkach w ROD w znowelizowanej ustawie Prawo Budowlane.
W związku z wyemitowaną na żywo w TVP INFO konferencją prasową Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą złożonego do laski marszałkowskiej przez posłów tej partii
projektu ustawy o ogrodach działkowych oraz po wnikliwym zapoznaniu się z tym dokumentem i jego uzasadnieniem Prezydium OZŁ w dniu 2 kwietnia 2009 r. w tej
sprawie w przyjętym stanowisku wyraziło negatywny pogląd.
Podobnie w dniu 14 maja 2009 r., Prezydium OZŁ przyjęło stanowisko w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu
13 maja 2009 r. na łamach gazety „Polska Dziennik Łódzki” artykułu pt.„Ogródki działkowe będą już na własność”.
Wszystkie w/w dokumenty zostały wykorzystane
w walce w obronie praw działkowców, ogrodów i Związku. Były przekazywane bezpośrednio na spotkaniach lub
za pośrednictwem poczty na ręce osób mających wpływ na
podejmowane decyzje, najczęściej posłom ziemi łódzkiej.

Działania dotyczące sytuacji terenowo-prawnej ROD
Ponieważ regulacja sytuacji prawnej gruntów ROD i zabezpieczenie interesów prawnych działkowców traktowane są w Związku, jako jedno z najważniejszych zadań,
dlatego zagadnienia te są ciągle monitorowane a uzyska-

ne wyniki analizowane. Przeprowadzone w 2009 r. kompleksowe badania unaoczniły, że w okręgu łódzkim sytuacja jest zła. Stan prawny nieuregulowany wykazano
w stosunku do ponad 1/3 powierzchni terenów zagospoda151

rowanych przez ROD. Sytuacja ta powoduje, że OZŁ jest
uczestnikiem licznych postępowań administracyjnych
i procesów sądowych.
W minionym roku kilka z nich udało się zakończyć sukcesem.
Wśród najważniejszych osiągnięć na tym polu należy
wymienić sprawę ROD „Relaks” z Łodzi, która znalazła
swoje zakończenie po trwającej od 1998 roku batalii
w obronie terenu ogrodu, zagrożonego roszczeniami prywatnych właścicieli, którzy odzyskali go na mocy postanowienia sądowego.
Po 11 latach postępowań administracyjnych i sądowych
stwierdzone zostało zasiedzenie przez Skarb Państwa
7,17 ha terenu i tym samym ponad 100 rodzin zachowało
prawo do dalszego użytkowania działek.
Kolejną, którą OZŁ PZD wygrał w ubiegłym roku, była sprawa ROD im. Reymonta w Łodzi. W tym wypadku
sąd oddalił skierowane przeciw Związkowi powództwo
o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu.
Rok 2009 to również dalszy ciąg spraw dotyczących

ROD „Demeter” w Łodzi. Mimo wygranej przez OZŁ PZD
w procesie o wydanie spornej części ogrodu, właścicielka
gruntu skierowała kolejne roszczenia wobec działkowców.
Działając w obronie interesów blisko 190 rodzin działkowych OZŁ rozpoczął negocjacje w sprawie wykupu nieruchomości, dążąc do polubownego załatwienia sprawy.
OZŁ na bieżąco śledzi podejmowane przez gminy kroki w zakresie przygotowania i uchwalania studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz bierze
czynny udział w tych procedurach.
W roku 2009 w związku z podjętymi w tym zakresie
pracami, występowaliśmy m.in. do gmin: Zgierz, Skierniewice, Łęczyca, Tomaszów Mazowiecki o zachowanie
w planach istniejących terenów ogrodów oraz o zabezpieczenie obszarów zieleni działkowej. W grudniu ub. r.
przedstawiciele OZŁ brali udział w publicznej dyskusji
nad opracowanym przez Gminę Łódź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.Dalsze działania w tej sprawie będą kontynuowane
w roku bieżącym.

Pomoc finansowa na realizowane w ROD inwestycje i remonty infrastruktury ogrodowej
Rodzinne Ogrody Działkowe realizujące zadania inwestycyjne i remontowe w 2009 r. otrzymały w formie dotacji ogółem kwotę 54 tys. 350 zł, w tym kwotę 24.350, – zł.
ze środków Funduszu Rozwoju OZŁ PZD. Ponadto decyzją Prezydium KR PZD udzielono 20 tys. zł. tytułem

pożyczki z Funduszu Samopomocowego KR PZD. Najwięcej środków przeznaczono na budowę i modernizację
sieci energetycznej i wodociągowej oraz budowę i remonty budynków administracyjnych i świetlic ogrodowych.

Dni Działkowca i jubileusze ROD
Na miejsce obchodów Okręgowych Dni Działkowca
w 2009 r. wybrano ROD „Pienista” w Łodzi, który powstał jako zamienny za likwidowane pod przebudowę
układu drogowego w rejonie dworca kolejowego Łódź
Kaliska. Użytkownicy działek w tym ogrodzie doświadczyli na własnym przykładzie, że przynależność do PZD
i obowiązująca ustawa, wówczas o pracowniczych ogrodach działkowych pomogła w dalszym korzystaniu z dobrodziejstwa ogrodu i działki. W uroczystości tej, w dniu
12 września obok 120 uczestników I Kongresu PZD
udział wzięli poseł Zdzisława Janowska i poseł Artur
Ostrowski. Miasto Łódź reprezentował Wiceprezydent
Włodzimierz Tomaszewski. Podczas uroczystości, w ramach podziękowania za wsparcie działkowców i włączenie się w obronę ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych posłom zostały wręczone wygrawerowane ta-

bliczki pamiątkowe z okazji I Kongresu PZD. Także posadzono drzewko kongresowe, które zostało ufundowane
przez KR PZD i przekazane w dniu I Kongresu PZD. Obchodom Dni Działkowca towarzyszyło wiele atrakcji: wystawa działkowych plonów, wystawa fotograficzna
z I Kongresu PZD, kiermasz roślin i środków do produkcji ogrodniczej. Uroczystość połączono ze zwiedzaniem
ogrodu i wspólnym grillowaniem przy dźwiękach Kapeli
Bałuckiej. W tym szczególnym dla członków PZD dniu
nie zabrakło przedstawicieli świata mediów – dziennikarzy prasy, radia i telewizji.
Idea sadzenia symbolicznego drzewka kongresowego
przeniesiona została do ogrodów, na obchody Dni Działkowca oraz jubileusze ROD. Miniony rok był jubileuszowym dla blisko dwudziestu ROD, które z tej okazji OZŁ
uhonorował okolicznościowymi pucharami.

Szkolenia dla instruktorów SSI i działkowców
W ramach działalności oświatowo – szkoleniowej OZŁ
PZD był organizatorem wiosennej rejonowej konferencji

szkoleniowej dla instruktorów krajowych i okręgowych SSI
PZD. W trzydniowej konferencji ogrodniczej uczestniczy152

ło 50 osób z okręgów: Lublin, Łódź, Rzeszów i Warszawa.
Program merytoryczny obejmował sześć tematów do których zapewniono wykładowców z Instytutu Sadownictwa i
Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Również zorganizowano
szkoleniowy wyjazd autokarem do Nowego Dworu celem
zwiedzenia szkółki roślin ozdobnych i sadu ekologicznego.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał wydawnictwa
PZD: Terminarz ochrony roślin na 2009 r., „Uprawę warzyw i owoców pod osłonami” oraz „Uprawę ziół”.
Ponadto dla społecznej służby instruktorskiej OZŁ zorganizowane zostały dwa szkolenia, w których łącznie
uczestniczyło 69 osób. Jedno z nich to seminarium szkoleniowe przeprowadzone w Stacji Doświadczalnej SGGW
w Skierniewicach, na którym wykładowcy przybliżyli słuchaczom zagadnienia dotyczące upraw roślin mało znanych. Szkoleniem dla osób ubiegających się o przydział
działki objęto łącznie 591 osób. Tematyka tych wszystkich szkoleń obejmowała poznanie obowiązujących

w Związku przepisów, zarówno w zakresie funkcjonowania jego organów, praw i obowiązków działkowca jak
i zasad współżycia społecznego i zagospodarowania działki oraz zapoznanie ze specyfiką uprawy roślin i ich ochrony przed chorobami i szkodnikami. W 2009 roku omawiana była aktualna sytuacja PZD i rodzinnych ogrodów
działkowych w kontekście proponowanych przez PiS zmian
przepisów ustawowych dotyczących ogrodów i Związku.
W ramach innych rodzajów szkoleń prowadzono instruktaż poprzez telefoniczny punkt konsultacyjny udzielając w 2009 r. blisko 200 porad.
Dążąc do rozszerzenia i upowszechniania poradnictwa
Instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgowego Zarządu utrzymywali ścisłą współpracę z lokalnymi
mediami. W radiu „Parada” codziennie, z wyjątkiem poniedziałku, w audycji pn. „Ogrodowe nowinki ciotki Malinki” przekazywano nowinki ogrodnicze, praktyczne porady i zalecenia.

Przygotowanie do kampanii sprawozdawczo – wyborczej w ROD
Pierwsze decyzje w zakresie przygotowania kampanii
sprawozdawczo – wyborczej w ROD w 2010 roku podjęte zostały przez Prezydium i OZŁ już w grudniu 2009 r.
W oparciu o wytyczne KR PZD powołano 51-osobowy
zespół, którego członkowie włączą się w przygotowanie

i obsłużenie walnych zebrań w ROD. Celem OZŁ jest zapewnienie pomocy w zakresie merytorycznego przygotowania walnego zebrania, a obecność przedstawiciela
Okręgu na każdym walnym zebraniu ma gwarantować jego prawidłowy przebieg.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie w 2009 r.
Zebrania Sprawozdawcze w ROD
Zgodnie ze Statutem PZD i Regulaminem ROD w ustawowym terminie odbyło się 176 zebrań sprawozdawczych
w tym 4 konferencje delegatów. Nie odbyło się tylko 1 zebranie (choroba Prezesa Ogrodu).W pierwszym terminie
odbyło się 10 zebrań. Wszystkie zostały obsłużone przez
członków Okręgowego Zarządu, pracowników biura
i członków komisji statutowych. Średnia frekwencja
25–30%. Zmiany prezesów nastąpiły w 10 ogrodach. Powtórzone zostały 3 zebrania.
Wiodącymi tematami były:

– Sytuacja Związku wynikająca z projektu ustawy
uwłaszczeniowej PiS,
– Remonty i inwestycje w ROD,
– Wysokość opłat na rzecz ogrodu,
– Bezpieczeństwo i kradzieże w ogrodach.
Zebrania zostały dobrze przeprowadzone i uzgodnione
z Okręgowym Zarządem. Wpływ na to miały spotkania
z Prezesami, Zarządami i wypracowanie wspólnej metody i sposobu ich organizacji. Bardzo przydatne były materiały opracowane przez Krajową Radę.

Obrona ogrodów i Związku
Wielkie oburzenie i wrzawę wśród działkowców wywołał przygotowany przez PiS projekt ustawy uwłaszczeniowej, który zakładał w istocie wywłaszczenie działkowców
i likwidację Związku. Jako Okręgowy Zarząd włączyliśmy się również w obronę naszej ustawy o ROD. Zorganizowane zostały specjalne Prezydia, Okręgowy Zarząd,

specjalne spotkania z Prezesami i Zarządami ROD. Wysłanych zostało kilkadziesiąt stanowisk, petycji i rezolucji
od wszystkich statutowych organów naszego Okręgu, Zarządów ROD, zebrań sprawozdawczych i pojedynczych
działkowców. Protesty te zostały wysłane do Premiera,
Klubów Parlamentarnych, Senatu i Sejmu i posłów.
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W obronę tę zaangażowany był cały Związek. Obrona
ustawy o ROD była najważniejszym celem dla działkowców, ogrodów i Związku.
W okresie tym pojawiły się jeszcze inne zagrożenia dla
działkowców takie jak:
– Specustawa drogowa, która pozbawiła działkowców
odszkodowania i prawa do terenu zastępczego w miejsce
likwidowanych działek,

– Zmiany zapisów w Prawie Budowlanym, polegały na
wprowadzeniu obowiązku dla działkowców legalizacji altan w starostwie Powiatowym, co wiązało się z dodatkowymi kosztami i procedurami.
W obu przypadkach zdecydowana postawa wszystkich
struktur Związku i działkowców doprowadziła do odrzucenia przez parlamentarzystów tych projektów i przywrócenie przepisów korzystnych dla działkowców.

Kongres PZD
Było to bardzo ważne, cenne i być może historyczne
wydarzenie w całym Związku. Wypracowane na nich kierunki, podjęte stanowiska, rezolucje dobrze służą działkowcom i są ważne i aktualne w przyszłości. Wytyczają
słuszne i właściwe kierunki rozwoju Związku. Kongres
okazał się ogromnym sukcesem oraz świadectwem integracji i siły naszego środowiska. Poprzez udział przedsta-

wicieli Rządu, parlamentarzystów i samorządowców, którzy w nim uczestniczyli oraz nagłośnienie przez media
przekazany został prawdziwy wizerunek ogrodów i
Związku. W Kongresie uczestniczyło z naszego Okręgu
100 działkowców wybranych na spotkaniach przedkongresowych w Giżycku i Olsztynie. Jako Okręgowy Zarząd
czynnie uczestniczyliśmy w pracach przedkongresowych.

Odrzucenie projektu PiS
Wynikiem zaangażowania i zdecydowanej postawy
działkowców i całego Związku w obronie naszej ustawy
o ROD, uwieńczonej i podnoszonej podczas Kongresu,

było odrzucenie projektu ustawy PiS przez Sejm w pierwszym czytaniu dwa dni po jego zakończeniu.

Inwestycje i remonty w ROD
Mijający 2009 rok to kolejny wzrost podejmowanych
przez ROD inwestycji i remontów. Okręgowy Zarząd
udzielił dotacji dla 43 Rodzinnych Ogrodów Działkowych
na sumę 137 tys. zł.
Najczęściej wykonywane zadania to:
– Sieć wodociągowa i remonty hydroforni 19 ROD,
– Ogrodzenia 6,
– Sieć energetyczna 7,

– Świetlice 8,
– Inne (drogi) 3.
Zaznaczyć należy również, że 25 ROD podjęło remonty z własnych środków.
Z Krajowej Rady otrzymaliśmy dotacje dla 3 ROD na
sumę 15 tys. zł. Pożyczkę w wysokości 50 tys. zł otrzymał
ROD „Miodówko” w Miodówku na remont sieci elektrycznej ogrodu

Narady i szkolenia Prezesów ROD
W dniach 7-8.11.2009 r. została zorganizowana narada
szkoleniowa. Omówiono na niej zadania, które realizowaliśmy w mijającym roku. Przedyskutowane i ustalone zostały również kierunki wspólnych założeń na 2010 r.
Szczegółowo ustalono i omówiono kampanie sprawoz-

dawczo-wyborczą w 2010 r. Odbyliśmy również w mijającym roku 8 narad rejonowych z Prezesami i Zarządami
ROD i dwa spotkania przedkongresowe. Narady te maiły
na celu omówienie i ustalenie wspólnej obrony ustawy
o ROD oraz sprawy regulaminowe i bieżące.

Narady i szkolenia księgowych ROD i Przewodniczących Ogrodowych Komisji Rewizyjnych
W ubiegłym roku przeprowadzone zostały 3 narady
księgowych (jedna 2 dniowa) W dniu 24.01. w Olsztynie. W dniu 31.01. w Ełku Omówiono na nich założenia

do sprawozdań finansowych za 2008 r. i preliminarza na
2009 r. oraz wdrożenie Zakładowego Planu Kont.
W dniach 3–4.10 przeprowadziliśmy naradę księgowych
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wspólnie z Przewodniczącymi Ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Temat: Szczegółowe omówienie zagadnień finansowo-księgowych. Zauważyć również należy, że

Okręgowa Komisja Rewizyjna wspólnie z Główną Księgową przeprowadziła kontrole w 18 ROD.

Narady i szkolenia instruktorów ogrodniczych (wszystkich szczebli) i działkowców
Dla instruktorów ogrodowych zorganizowane było
2-dniowe szkolenie w dn. 7–8.11.2009 r. Okręgowa Komisja Oświatowa odbyła 6 spotkań celem uzgodnienia
szkoleń i ustalenia praktycznych spotkań na ogrodach.
Praktyczne pokazy cięcia i prześwietlania drzew i krzewów przeprowadzono w 13 ROD. W spotkaniach tych
uczestniczyły 334 osoby. Omówiono również zasady

kompostowania i spalania odpadów roślinnych. W miesiącu marcu w każdą środę przeprowadzone były otwarte
szkolenia dla mieszkańców Olsztyna. Wykłady te prowadzili instruktorzy Okręgowego Zarządu oraz naukowcy
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Spotkania te cieszą się coraz większa frekwencją.

Dni Działkowca
W dniu 22 sierpnia odbyły się w Iławie Okręgowe Dni
Działkowca połączone z obchodami 50-lecia ROD
„Grządka” w Iławie. Zostały wzorowo zorganizowane.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele Władz Okręgowych,
laureaci konkursów organizowanych przez Okręg oraz samorządowcy z Burmistrzem i Starostą Iławskim. Oprócz

wystaw i kiermaszów przygotowano także występy zespołów regionalnych. W obchodach udział wzięło ok. 700
osób. Na zakończenie zorganizowano dla chętnych zabawę taneczną w Domu Działkowca. Atmosfera była podniosła a uczestnicy żyli Kongresem PZD i odetchnęli
z ulgą po odrzuceniu projektu ustawy PiS.
Prezes Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego
PZD w Olsztynie
mgr inż. Zbigniew Kołodziejczak

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Gorzowie Wielkopolskim w 2009 roku.
Działania w obronie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych
Okręgowy Zarząd PZD w Gorzowie Wlkp. oraz rodzinne ogrody działkowe prowadziły intensywne działania w
obronie ruchu działkowego przed likwidacyjnymi zakusami ze strony PiS i niektórych posłów PO. W tym celu
zorganizowano:
– spotkanie działkowców okręgu gorzowskiego i zielonogórskiego z wicewojewodą lubuskim Janem Świrepo.
Przybliżono problemy poszczególnych ogrodów władzom
województwa, w tym problem wnoszenia dodatkowego
podatku za pobór wody,
– spotkania z posłami i senatorami PO oraz SLD, na których omawiana była: spec ustawa drogowa, ustawa prawo budowlane, a także projekty ustawy o ogrodnictwie
działkowym autorstwa PiS,
– kierowano listy i stanowiska do posłów PiS, PSL, PO
i SLD z apelem o dokonanie zmian w ustawie prawo budowlane i spec ustawie drogowej oraz o odrzucenie ustawy o ogrodnictwie działkowym autorstwa PiS w pierwszym czytaniu.

Podsumowaniem naszych działań była I Przedkongresowa Konferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich
ogrodów, a także:
senatora RP – Henryka Macieja Woźniaka (PO),
posła RP – Jana Kochanowskiego (SLD),
wice prezydenta miasta Gorzowa Wlkp. – Ewy Piekarz,
wójta Santoka – Stanisława Chudzika,
przedstawiciel KR PZD – Grażyna Franke,
przedstawicieli prasy.
Na I Kongres PZD wybrano 50 delegatów, a ponadto w
Kongresie uczestniczył 1 senator, jeden poseł oraz były
wojewoda gorzowski. W gali sztandarowej wystąpił poczet sztandarowy z OZ Gorzów Wlkp. Głos zabrał jeden
przedstawiciel i jeden głos oddano do protokołu. Przedstawiciel OZ pracował w Komisji Uchwał i Stanowisk.
I Kongres PZD upamiętnia drzewko kongresowe – Robinia pseudoacacia „Tortuosa” posadzone na dziedzińcu
OZ z udziałem wszystkich prezesów okręgu i uczestników Kongresu w Warszawie.
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Uroczystości Okręgowych Dni Działkowca
Wyprzedzając Dni Działkowca, jeden z ogrodów ROD
„Walczaka” – Gorzów Wlkp. w maju 2009 r. zorganizował
„Święto Kwiatów” w którym uczestniczył eurodeputowany prof. Bogusław Liberadzki oraz prezes OZ. Święto
przebiegało w atmosferze powagi i radości.
Prawie na wszystkich ogrodach odbyły się uroczyste
„Dni Działkowca”. Podsumowaniem tych działań były
obchody Okręgowych Dni Działkowca w Słubicach. Ko-

lejny raz nasze uroczystości odbyły się w mieście z udziałem miejscowego społeczeństwa oraz licznej grupy mieszkańców Frankfurtu nad Odrą oraz przedstawicieli ogrodów niemieckich.W uroczystościach ponadto udział wzięli posłowie SLD i PO, samorządowcy ze Słubic i Kostrzyna nad Odrą, przedstawiciel OZ Szczecin, a także przedstawiciele niemal wszystkich ogrodów okręgu.

Remonty i rozwój infrastruktury ogrodowej
Zgodnie z przyjętym stanowiskiem na I Przedkongresowej Konferencji naszą odpowiedzią na zakusy niektórych partii politycznych i polityków by zlikwidować ruch
działkowy w Polsce, a rozbudować strefę betonu i marketów była intensyfikacja remontów i modernizacji ogrodów
przy wyraźnej pomocy OZ PZD i tak:
• ROD „Piastowski” - Strzelce Kraj. Wykonał odwodnienie na terenie całego ogrodu. Otrzymał także pomoc
Urzędu Miasta i Gminy,
• ROD „Budowlani – Gorzów Wlkp. – doprowadził wodę z sieci miejskiej. Prace fizyczne – niefachowe wykonali działkowcy,

• ROD „Relaks” - Gorzów Wlkp. – wykonał sieć elektryczną,
• ROD „Jutrzenka” - Słubice – zmodernizował sanitariaty,
• ROD „Walczaka” – Gorzów Wlkp. – wymienił urządzenia studni głębinowej oraz położył nowe dachy z blachy na hydroforni i świetlicy.
W wielu ogrodach rozpoczęto prace modernizacyjne,
które skutkować będą w latach następnych.
Prowadziliśmy również remont i modernizację pomieszczeń biurowych OZ. Wychodzimy z założenia, że „jak Cię
widzą, tak Cię piszą”. Urządzamy również pomieszczenie na archiwum OZ i ogrodów.

Konkursy Krajowe, Okręgowe, Miejskie, a także wewnątrz ogrodowe
Kolejny raz działkowcy naszego okręgu uczestniczyli
w konkursie Krajowym „Rodzinny Ogród Działkowy”
i „Wzorowa Działka Roku 2009”.
Okręg odniósł sukces, bo ROD „Jutrzenka” ze Słubic
znalazł się na liście laureatów, a działka Państwa Pyrkosz
z ROD „Nowalijka” w Gorzowie Wlkp. uzyskała maksymalną ilość punktów.

Na szczeblu Okręgu wyróżniono 10 działek i 7 ogrodów. W mieście Gorzowie Wlkp. ogrody licznie uczestniczą w konkursie rozpisanym przez Prezydenta Miasta.
Sukcesem konkursu była ocena ogrodów przez Komisję
zgodnie z regulaminem opracowanym w oparciu o regulamin KR PZD.

Szkolenie dla Zarządów, działkowców
Zgodnie z planem działania Prezydium OZ w Gorzowie
Wlkp., w miesiącu styczniu i lutym zorganizowano szkolenia wszystkich zarządów ROD oraz Komisji Statutowych na temat przygotowania i przeprowadzenia walnych
zebrań. Efektem tego działania były właściwie przygotowane przeprowadzone zebrania oraz wyprowadzona dokumentacja ogrodowa.
Przeprowadzono również doroczne szkolenie prezesów
i księgowych ROD z udziałem przedstawiciela KR PZD.

Omówiony został dokładnie Nowy Zakładowy Plan Kont
oraz stan prawny gruntów przez przedstawiciela KR PZD.
Systematycznie raz w miesiącu są prowadzone przez
OZ szkolenia dla nowoprzyjętych działkowców. Takie same szkolenia odbywają się w Słubicach, Kostrzynie nad
Odrą i Międzyrzeczu. Efekty są widoczne na ogrodach,
bo przeszkolone osoby oprócz solidnej porcji wiadomości
otrzymują niezbędne dokumenty formalno-prawne.

Współpraca międzyokręgowa
Okręgowy Zarząd inicjował wymianę doświadczeń z
okręgami sąsiadującymi. Taka wymiana poglądów może

skutkować lepszą pracą i większą skutecznością w działaniu. Wiele skorzystaliśmy ze współpracy z OZ Szczecin,
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OZ Słupsk, OZ Koszalin, OZ Zielona Góra i OZ Śląski w
Katowicach. Jesteśmy przekonani, że nasze dobre rozwią-

zania również będą wykorzystywane w okręgach z nami
współpracującymi.
Prezes OZ PZD
mgr Tadeusz Śmigiel

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Poznaniu w 2009 roku
I Kongres PZD
W dniu 14 lipca 2009 r. odbył się po raz pierwszy w 110letniej historii polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego
I Kongres PZD. Został zwołany w związku ze złożeniem
do Sejmu projektu ustawy o ogrodach działkowych przez
grupę posłów PiS. Pod hasłem „uwłaszczenia działkowców”, dokument ten zmierzał do uchylenia powszechnie
popieranej ustawy o ROD oraz likwidacji organizacji
działkowców i nacjonalizacji społecznego majątku. Dlatego też Kongres odbył się pod hasłami „Nasza ustawa –
tradycja i przyszłość ogrodów” oraz „Związek to my – milion polskich działkowców”. W Kongresie udział wzięło
blisko 2600 działkowców wybranych na regionalnych
konferencjach w całym kraju. Wśród uczestników Kongresu była 150 osobowa grupa działkowców poznańskich
oraz wielkopolscy parlamentarzyści: Stanisław Kalemba,
Wiesław Szczepański, Krystyna Łybacka, Stanisław Stec,
Tadeusz Tomaszewski. Zauważoną przez całą Polskę była obecność na Kongresie przewodniczącego Związku

Miast Polskich, Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda
Grobelnego, który z mównicy Kongresu dał dowody rozumienia idei ogrodnictwa działkowego w Polsce i jego znaczenia dla społeczeństwa polskich miast. Również
obecność na Kongresie burmistrza Nowego Tomyśla Henryka Helwinga, przedstawicieli władz administracyjnych
i samorządowych były mocnym akcentem obecności
Wielkopolan na Kongresie. Doceniono też aktyw Okręgu. Wiceprzewodniczącym obrad Kongresu wybrano wiceprezesa OZ PZD Sylwestra Chęcińskiego, a funkcję
przewodniczącego komisji stanowisk i wniosków powierzono prezesowi OZ PZD Zdzisławowi Śliwie. Kongres
przyjął dziesięć stanowisk i innych dokumentów, które
wyrażają poglądy działkowców na najważniejsze sprawy
dotyczące funkcjonowania ogrodów i Związku. I Kongres
PZD okazał się ogromnym sukcesem oraz świadectwem
integracji i siły środowiska polskich działkowców.

Odrzucenie projektu ustawy PiS
Wniesienie do Sejmu przez posłów PiS projektu ustawy
o ogrodach działkowych wywołało wśród działkowców poznańskich wielki niepokój. Zdecydowana większość działkowców zaczęła obawiać się o utratę działki wskutek
niejasnej sytuacji prawnej gruntów ich ogrodów. Działkowcy masowo protestowali przeciwko złemu, niekonsultowanemu z nimi projektowi, który mógłby stanowić kres

ogrodnictwa działkowego, zwłaszcza w wielkich miastach.
Powszechna obrona ogrodów i Związku, która została
zwieńczona I Kongresem PZD, walnie przyczyniła się do
tego, że już dwa dni po obradach Kongresu Sejm odrzucił
w pierwszym czytaniu szkodliwy projekt ustawy. Fakt ten
wzbudził ogromne zadowolenie całego środowiska działkowego w naszym Okręgu.

Prezydent (miasta) zasadził Drzewko Kongresowe
Od 30 października drzewko kongresowe Robinia psudoacacia ‘Tortuosa’ upamiętnia w poznańskim Rodzinnym Ogrodzie Działkowym imienia 2 Armii Wojska
Polskiego Pierwszy Kongres PZD – najważniejsze wydarzenie życia Związku. Robinię akacjową – czyli drzewko
nie do pokonania – zasadził prezydent Poznania Ryszard
Grobelny, przewodniczący Związku Miast Polskich, który 14 lipca z kongresowej trybuny występował w obronie
działkowców i ustawy o ROD. W sadzeniu drzewka „po-

magali” m.in. poseł Stanisław Kalemba, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Miasta Poznania Jan Marek Stachowiak oraz Zdzisław Śliwa – organizator tej uroczystości, prezes Okręgowego Związku Działkowców, a jednocześnie prezes Zarządu ROD im. 2 Armii WP. W uroczystości licznie wzięli udział uczestnicy
Kongresu oraz działkowcy Ogrodu. Wydarzenie relacjonowały lokalne media.

157

Obrona korzystnych zapisów prawa
Ostatni rok przyniósł zwycięską batalię o zmianę wyjątkowo krzywdzących przepisów tzw. specustawy drogowej, która pozbawiała działkowców prawa do odszkodowania i działek zastępczych w razie likwidacji
ogrodów na cele drogowe. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich struktur PZD, na czele z Krajową Radą,
odnieśliśmy sukces i przekonaliśmy parlamentarzystów
do przyjęcia naszej propozycji zmiany niekorzystnych

przepisów. Tym samym działkowcom przywrócono ich
podstawowe prawa. Udało się także w Sejmie, głównie
dzięki poparciu Senatu RP obronić obowiązujące przepisy prawa budowlanego zwalniające działkowców od obowiązku rejestrowania w urzędach budowy i rozbudowy
altan. Wywalczyliśmy także zwolnienie z opłat za pobór
wód podziemnych przez ogrody, które to opłaty ogrody
musiały wnosić do Urzędu Marszałkowskiego od 2002 r.

Okręgowe Dni Działkowca w ROD Wiśniewo
W tym roku święto działkowców, jakim są Krajowe Dni
Działkowca, odbyło się w ROD „Rakowiec” w Warszawie. Tradycyjnie też takie święto jest organizowane
w Okręgu w ogrodzie – laureacie konkursu „Rodzinny
Ogród Działkowy Roku”. W 2009 r. działkowców całego
Okręgu gościł ROD Wiśniewo w Wagowie w gminie Pobiedziska. Ogród ten świętował jednocześnie 25-lecie istnienia. Jako laureat konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2009” i „Wzorowa Działka Roku 2009” zaprezentował ciekawie zagospodarowane działki i funkcjonalne tereny ogólne. Ogród realizuje ideę ogrodu
otwartego, zapraszając i udostępniając swój teren wszystkim chętnym. Zaproszenie na Okręgowy Dzień Działkowca przyjęli posłowie na Sejm RP, przedstawiciele
samorządów lokalnych i administracji. Obchody Okręgowego Dnia Działkowca w Poznaniu odbywały się pod hasłem – I Kongres PZD wyznacznikiem rozwoju drogi
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, podkreślając istotny

wpływ Kongresu PZD, który odbył się 14 lipca 2009 roku w Warszawie i przyjętych na nim uchwał i stanowisk.
Ogrody działkowe w dzisiejszych warunkach społecznych
mają bowiem ważną rolę do spełnienia, służąc nie tylko
samym działkowcom, ale także lokalnym społecznościom.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą polową sprawowana przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej Bogdana Wojtusia. Oficjalną część Okręgowego
Dnia Działkowca rozpoczął, witając zaproszonych gości
oraz wszystkich zebranych w tym wyjątkowym dniu, gospodarz ogrodu Prezes ROD „Wiśniewo” Hieronim Mieszała. Następnie glos zabrał Prezes Okręgowego Zarządu
Zdzisław Śliwa, który w swoim wystąpieniu podkreślił atmosferę radości wynikającej z kolejnej zwycięskiej batalii o los polskich ogrodów działkowych. Zwycięzcy
Konkursów na najpiękniejszy ogród, najpiękniejszą działkę oraz najładniejszą kronikę ogrodu zostali uhonorowani dyplomami uznania i nagrodami rzeczowymi.

Działkowcy poznańscy w Parlamencie Europejskim
Delegacja działkowców reprezentujących Okręg Poznański pod kierownictwem prezesa OZ PZD Zdzisława
Śliwy wraz z wolontariuszami pomagający w kampanii
wyborczej Marka Siwca w dniach 9 i 10 grudnia 2009 r.
odwiedziła stolicę zjednoczonej Europy. Zaproszenie
działkowców do Brukseli było wypełnieniem obietnicy
danej przez posła do Parlamentu Europejskiego Marka
Siwca podczas Konferencji Przedkongresowej PZD
w dniu 5 czerwca 200 9r. w Poznaniu. Podczas pobytu
w Brukseli uczestnicy wyjazdu zapoznali się ze specyfiką
prac Parlamentu Europejskiego oraz innych instytucji
unijnych. Zaproszeni goście oprócz odwiedzenia najważniejszych miejsc w Parlamencie Europejskim (m.in. sali

plenarnej), spotkali się z posłami do Parlamentu Europejskiego – Markiem Siwcem oraz Januszem Zemke. Przedmiotem rozmów delegacji działkowców z posłami były
możliwości prezentowania ruchu działkowców na forum
Parlamentu, a także możliwości pozyskiwania funduszy
europejskich dla ogrodów w sferze ekologii, ochrony środowiska oraz polityki społecznej. Omówiono także aktualną sytuację ogrodów działkowych i Polskiego Związku
Działkowców po I Kongresie PZD i odrzuceniu przez
Sejm RP projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też Info
Point, w którym otrzymali materiały informacyjne o pracy PE.

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
Od początku 2009 r. trwał w ROD Kwitnąca Dolina w
Swarzędzu ostry konflikt wywołany przez odwołanego pre-

zesa zarządu ROD Ireneusza J., który rażąco łamał postanowienia statutu i Regulaminu ROD. Tenże wraz z grupą po158

dobnie łamiących prawo sprzeciwił się uchwałom organów
Związku i założył stowarzyszenie, które miało na celu wyprowadzić ogród ze struktur PZD. Członkowie tego niezarejestrowanego stowarzyszenia siłą zaczęli przekonywać do
swoich racji działkowców ogrodu. Pobito dwoje członków
zarządu komisarycznego, zniszczono działki, przebijano
opony w samochodzie, kamieniami obrzucano ludzi i pojazdy. Nie stłumiono jednak wśród działkowców woli obrony
swojego ogrodu. Argumenty zarządu komisarycznego oraz
działania stowarzyszenia przekonały zdecydowaną większość uczestników nadzwyczajnego walnego zebrania wyborczego w dnu 28 listopada, którzy swoją postawą
dowiedli, że ma ją dość awanturnictwa grupy zwolenników
Ireneusza J., że ma ją dość aktów agresji i terroru wobec
osób mających inne zdanie o sposobie funkcjonowania

ogrodnictwa działkowego niż oni. Działkowcy sprzeciwili
się także zamiarowi wykorzystywania ogrodu na cele
mieszkaniowe i przejawom samowoli budowlanej. To jasne stanowisko większości działkowców, którzy w głosowaniach dawali poparcie dla chcących uprawiać działkę na
zasadach określonych w ustawie o rodzinnych ogrodach
działkowych, statucie PZD i Regulaminie ROD spowodowało, że w demokratycznych wyborach zdecydowaną
większością głosów wybrano zarząd i komisję rewizyjną
ogrodu spośród ludzi walczących o prawo do normalności
w ogrodzie. Taka postawa działkowców budzi nadzieję, że
racje Związku i wola walki o czystość ogrodnictwa działkowego zawsze zwyciężą z prywatą i tendencjami rozbijania
jedności działkowców, tak dobitnie podkreślonej podczas
I Kongresu PZD.

Dotacje i pożyczki udzielone przez OZ PZD dla ROD
Od początku 2009 r. OZ PZD udzielił dotacji dla 63
ROD na łączną kwotę ponad 240 000 zł. Dotacje i pożyczki zostały udzielone na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych. Najwięcej środków przeznaczono

na budowę i modernizację sieci energetycznej i wodociągowej, budowę i remont domów działkowca, remont dróg
wewnętrznych, wymianę ogrodzeń oraz na inne cele.

Przygotowanie do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD w 2010 r.
Jednym z najważniejszych zadań roku 2010 będzie
kampania sprawozdawczo-wyborcza w ROD. Okręgowy
Zarząd w oparciu o wytyczne KR PZD powołał do obsługi zebrań zespół, którego członkowie zaangażują się w
przygotowanie walnych zebrań przez zarządy ROD oraz
będą obsługiwać walne zebrania. Dążymy, by na każdym

zebraniu był obecny przedstawiciel Okręgu i by czuwał
nad prawidłowym przebiegiem zebrania. KR PZD wyposażyła wszystkie ogrody we wzory dokumentów i poradniki do przeprowadzenia walnego zebrania. Wszystko to
winno zapewnić właściwy przebieg tej ważnej kampanii
w naszych ogrodach.

Szkolenia dla instruktorów ogrodowych
Wzorem lat poprzednich OZ PZD zorganizowała konferencję szkoleniowa oraz narady środowiskowe dla instruktorów krajowych, okręgowych i ogrodowych. Rozpoczęto
także nowy kurs dla kandydatów na społecznych instruktorów ogrodnictwa z terenu m. Poznania, w którym bierze

udział ponad 30 działkowców. Instruktorzy aktywnie prowadzą swoją działalność w ogrodach działkowych organizując pokazy i szkolenia dla działkowców. Ich rola
w ogrodach jest nie do przecenienia.

Popularyzacja ogrodnictwa działkowego
Tradycyjnie OZ PZD starał się popularyzować w społeczeństwie idee ogrodnictwa działkowego. Dobrze temu
celowi służyło uczestnictwo działkowców w konkursie organizowanym przez Prezydenta Poznania „Zielony Poznań 2009”. W XVI już edycji konkursu uczestniczyło
3524 działkowców z 55 ROD. Konkurs „Zielony Poznań”
rozpoczął się w maju na terenie Parku Wilsona kiermaszem, w którym swoje stoisko prezentował także OZ PZD.
Stoisko kiermaszowe zorganizowane pod hasłem „Chcesz

działkę przyjdź do nas” obsługiwali instruktorzy działający przy Okręgowym Zarządzie PZD w Poznaniu. Laureatami konkursu „Zielony Poznań 2009” w kategorii
działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zostali:
• I miejsce – Aleksandra i Marian Matuszewscy z ROD
im. A. Paszkowiaka,
• II miejsce – Halina i Stanisław Paterkowie z ROD
„Sypniewo”,
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• III miejsce – Barbara Francuszkiewicz w ROD „Relaks – Umultowo”.
Nagrody zwycięzcom wręczono w Urzędzie Miasta.
Także w OZ PZD i licznych ogrodach organizowane są
spotkania uczestników konkursu i wręczane nagrody. Także w innych miastach Okręgu odbywały się podobne konkursy. W Gnieźnie zorganizowano już drugi festyn
sportowo-rekreacyjny dla działkowców i mieszkańców
miasta. Wiele imprez dla społeczeństwa odbywało się
w Nowym Tomyślu. Komisie polityki społecznej organizowały w wielu ogrodach spotkania i festyny dla dzieci
i młodzieży, emerytów i rencistów itp. Przy OZ PZD założono „Klub Seniora Działkowca”, który już w pierw-

szym roku swojego działania zgromadził ponad 30 członków i zaczyna odnosić pierwsze sukcesy.
Inną równie sprawdzoną formą popularyzowania ogrodnictwa jest uczestnictwo OZ PZD w targach „Gardenia”,
odbywających się na terenie MTP. Także tam pod aktualnymi hasłami prezentowaliśmy dorobek Związku i zachęcaliśmy do uprawy działek.
Zmieniła swój wystrój nasza strona internetowa. Mamy
nadzieję, że informacje na niej przedstawiane spełniają
oczekiwania Państwa Działkowców. Cieszymy się, że kolejne ogrody otwierają swoje strony internetowe prezentując swój dorobek.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Śląskiego PZD w 2009 roku
W obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
W dniu 16 kwietnia 2009 r. odbyło się w Okręgu Śląskim VII Nadzwyczajne Posiedzenie Okręgowego Zarządu, którego tematem była obrona istnienia ogrodów
działkowych i praw działkowców w związku ze złożeniem
w Sejmie przez posłów PiS projektu ustawy o ogrodach
działkowych. Podczas posiedzenia uczestnicy krytycznie
wypowiadali się na temat złożonego w Sejmie projektu
ustawy, oraz wyrazili stanowczy protest przeciwko próbom uchylenia dotychczas obowiązującej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 8 lipca 2005 r.
W okresie wiosennym w OZ Śląskim zorganizowano wie-

le spotkań poświęconych również innym działaniom
w obronie związku i działkowców, zakończonych przyjęciem odezw i petycji, skierowanych do posłów i senatorów z naszego okręgu wyborczego oraz do Kancelarii
Sejmu. Dyskusje koncentrowały się wokół bardzo istotnych w tym czasie zagadnień, tj. oprócz projektu ustawy
PiS, również w sprawie nowelizacji ustawy „Prawo budowlane” oraz wchodzącej w życie tzw. specustawy drogowej, co znalazło swój wyraz w dokumentach kierowanych na ręce parlamentarzystów.

Rejonowe Konferencje Przedkongresowe w OZ Śląskim
Na podstawie Uchwały Krajowej Rady PZD w sprawie
zasad organizacji konferencji przedkongresowych, Prezydium Okręgowego Zarządu Śląskiego podjęło uchwałę
określając w niej miejsce, termin i porządek obrad konferencji przedkongresowych w Delegaturach Rejonowych
OZ Śl. oraz sposób wyłaniania uczestników I Kongresu
PZD. Rejonowe Konferencje Przedkongresowe były ważnym wydarzeniem dla działkowców, ogrodów i całego
okręgu śląskiego PZD. Były one podsumowaniem wyni-

ków dyskusji toczącej się w ogrodach w sprawie złożonego w Sejmie projektu ustawy o ogrodach działkowych
przez posłów PiS, oraz wyłoniły uczestników I Kongresu
PZD z naszego okręgu. Okręgowy Zarząd reprezentowany był przez 260 uczestników wybranych z wszystkich
delegatur: Bielsko Biała –16, Bytom –18, Chorzów –14,
Gliwice– 32, Katowice – 26, Ruda Śląska –15, Rybnik –33,
Sosnowiec – 52, Tarnowskie Góry –16, Tychy –18,
Zabrze – 20.

Dotacje na modernizację i rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Pomyślnie realizowano „Otwarty, długofalowy program
rozwoju i modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych”, w ramach którego 220 ogrodom przydzielono do-

tacje, wykorzystane na remonty infrastruktury ogrodowej
(wymiana ogrodzeń, instalacji wodnych i elektrycznych)
oraz remonty domów działkowca.
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Międzynarodowa Wystawa Ogrodnictwa Działkowego
W dniach 27–29 sierpnia 2009 r. w Cieszynie w siedzibie Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, oraz w
Czeskim Cieszynie w Regionalnej Siedzibie Współpracy
Polsko-Czeskiej, odbyła się Międzynarodowa Wystawa
Ogrodnictwa Działkowego „DZIAŁKOWCY WSPÓL-

NIE”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezko.
Wydano wspólne opracowanie pt. „Katalog starych odmian jabłoni”.

Polski Związek Działkowców na Międzynarodowych Targach Katowickich
Polski Związek Działkowców – OZ Śląski wziął udział
w XXX Jubileuszowych Targach Roślin Ozdobnych i Architektury Ogrodów „ FLOWERTARG 2009”, które odbyły się w dniach 17–19 kwietnia 2009 r. w Katowicach,
na terenach wystawienniczych Międzynarodowych Tar-

gów Katowickich. Celem udziału Okręgowego Zarządu
Śląskiego w Targach, była promocja ogrodów działkowych PZD i Związku. Targom towarzyszyło szereg wykładów i seminariów prowadzonych przez wybitnych
specjalistów z branży ogrodniczej.

VIII Giełda „DOM, OGRÓD, PODRÓŻE” w Zabrzu
Pod hasłem "Dla domu, ogrodu, wypoczynku" w dniach
25–26 kwietnia 2009r. w Zabrzu przy Hali MOSiR, odbyły się targi i kiermasz, oraz wystawa ogrodnicza
VIII Edycji „Giełda, Dom, Ogród, Podróże”. OZ Śl. jak
zawsze prezentował Rodzinne Ogrody Działkowe w formie wystawy fotograficznej, oraz prowadził kącik porad
ogrodniczych i statutowo-regulaminowych. Porad ogrod-

niczych udzielali specjaliści Społecznej Służby Instruktorskiej z Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu
Śląskiego Polskiego Związku Działkowców w Zabrzu.
Była to kolejna inicjatywa Okręgowego Zarządu Śląskiego w ramach działalności promocyjnej Polskiego Związku Działkowców w społeczeństwie.

Rejonowe Dni Działkowca
Prócz tradycyjnych Dni Działkowca odbywanych
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Urząd Miasta i
Dzielnicy wspólne z Delegaturą Rejonową zorganizował
konkurs „Wzorowy ogród”. Impreza odbyła się w dziel-

nicy - Tarnowice Stare, a zwycięzcą konkursu został ROD
„Zryw”. Podobne imprezy odbyły się w Zabrzu, Chorzowie, Czeladzi, Siemianowicach Śląskich i w Katowicach.

Uroczyste nadanie sztandaru Delegaturze Rejonowej w Rybniku i ROD „Malwa” w Bytomiu
Uchwałą Krajowej Rady PZD nadano sztandar Delegaturze Rejonowej w Rybniku. Obchody tego wydarzenia
były bardzo uroczyste, przybyli na nie znamienici goście,
m.in. przedstawiciele 17 gmin. Członkowie Delegatury
opracowali projekt graficzny sztandaru zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady PZD, a wykonanie sztandaru powierzo-

no Pracowni Haftu Artystycznego w Godowie. W Bytomiu podczas jubileuszowych obchodów 30-lecia ROD
„Malwa”, uchwałą Krajowej Rady PZD nastąpiło uroczyste nadanie sztandaru. Wyróżniającym się członkom
Związku zostały wręczone odznaczenia związkowe i okolicznościowe puchary.

Hajduckie Dożynki
ROD „Niedźwiedziniec” w Chorzowie we współpracy
z Miejskim Domem Kultury „Batory” zorganizował „Hajduckie Dożynki”. Jest to tradycyjna impreza, w której licz-

nie uczestniczą przedstawiciele chorzowskich Rodzinnych
Ogrodów Działkowych.
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Najlepsze działki i ogrody
Jak co roku został zorganizowany konkurs na najlepsze
działki i ogrody. W kategorii „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2009” zwycięzcami zostali: ROD ”Górnik”
z Rybnika i ROD „Wypoczynek górnika” z Chorzowa.

Nagrodę za „Wzorowa Działkę Roku 2009” otrzymali
Państwo Janina i Jan Chrzanowscy z Rybnika-ROD „Górnik”, Działka nr 5 oraz Państwo Danuta i Jan Brembor
z Chorzowa -Działka nr 35 z ROD „Wypoczynek górnika”.

Sadzenie drzewka kongresowego
Drzewko upamiętniające Pierwszy Kongres Polskiego
Związku Działkowców zostało posadzone przed budynkiem Delegatury Rejonowej w Gliwicach. By wyekspono-

wać symboliczne drzewko na nowo zagospodarowano teren wokół budynku oraz wykonano niezbędne prace remontowe.

Uruchomienie strony internetowej Delegatury Rejonowej w Rybniku
Strona powstała w ramach projektu „Inicjatywa”, który
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jubileusze ROD
du, 8 ROD – 30-lecia, 8 ROD 40-lecia, 9 ROD 50-lecia,
5 ROD 55-lecia, 9 ROD 60-lecia, 8 ROD 75-lecia, 4 ROD
90-lecia.

W 2009r. jubileusze obchodziły 74 ogrody:
100-lecie ROD im. T. Kościuszki w Katowicach, ponadto 22 ROD obchodziły jubileusz 25 lecia założenia ogro-

TVS w Ogrodzie
Od 13 czerwca nagrywane były w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych Okręgu Śląskiego PZD, cykliczne programy
„TVS w Ogrodzie”, promujące ogrody i ukazujące potrzebę funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie. Dla podniesienia atrakcyjności programu,
działkowcy z poszczególnych ogrodów toczyli między sobą turnieje o charakterze rozrywkowym, a zwycięzcy w boju finałowym otrzymali atrakcyjne nagrody. W programie
wzięło udział 12 ogrodów: ROD „Odrodzenie” z Zabrza,
ROD „Lepsza przyszłość” z Tarnowskich Gór, ROD

„POCH” z Gliwic, ROD „Energetyk” z Rudy Śląskiej,
ROD „Jedność Robotnicza” z Bytomia, ROD „27 Stycznia” z Sosnowca, ROD „Niedźwiedziniec” z Chorzowa,
ROD „Polana” z Tychów, ROD „Górnik” z Rybnika,
ROD im. A. Mickiewicza z Bielska Białej, z Delegatury
Rejonowej w Katowicach - ROD „Szarotka” w Siemianowicach Śląskich i ROD „Wieczorka” z Piekar Śląskich.
Najlepszym z tych ogrodów okazał się Rodzinny Ogród
Działkowy „Energetyk” z Rudy Śląskiej.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Słupsku w 2009 r.
I Kongres PZD
W dniu 14 lipca 2009 r. odbył się pierwszy w historii
polskiego ogrodnictwa działkowego oraz w ponad dwudziestoośmioletniej działalności Polskiego Związku Działkowców I Kongres PZD. Zwołanie Kongresu było
podyktowane powagą sytuacji jaka wynikała z zagrożeń
wynikających z projektu ustawy PiS . Skromny swój
udział w podjęciu decyzji mają działkowcy okręgu słup-

skiego którzy na walnych zebraniach sprawozdawczych
i konferencjach delegatów jednomyślnie podejmowali stanowiska w obronie ustawy o ROD . Świadczy to o głębokiej świadomości jak również jest to efekt dobrej
i rzetelnej informacji która wszelkimi możliwymi kanałami dopływała do działkowców było to możliwe dzięki dobrej współpracy OZ i organów statutowych rodzinnych
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ogrodów działkowych. Dzisiaj oceniając z perspektywy
mijającego czasu działania naszych przeciwników można
śmiało stwierdzić, że osiągnęli cel zupełnie inny od zamierzonego zamiast podzielić środowiska działkowców
naszego okręgu nastąpiła ich większa integracja. Uczest-

nicy Kongresu a za ich pośrednictwem szerokie grono
działkowców uznało w pełni za słuszną decyzje o zwołaniu Kongresu. W kongresie uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych z terenu
działania okręgu.

Obrona praw działkowców
Okręgowy Zarząd jak również aktyw rodzinnych ogrodów działkowych brał czynny udział w obronie interesu
działkowców wynikających z zagrożeń na skutek uchwalenia tzw. specustawy drogowej, zmian w ustawie prawo
budowlane .Sukcesem zakończyła się również wieloletnia walka o zwolnienie ogrodów działkowych z ponoszenia obowiązku opłat za korzystanie ze środowiska.

Naczelny Sąd Administracyjny właściwie zinterpretował
naszą ustawę i uznał opłaty za korzystanie ze środowiska
jako swego rodzaju podatek z którego jesteśmy zwolnienie. Marszałek Województwa Pomorskiego zwrócił niesłusznie pobrane opłaty za okres 5 lat dla ogrodów które
te opłaty ponosiły.

Dotacje udzielone z funduszu rozwoju dla ROD
W roku 2009 udzielono 9 dotacji z funduszu rozwoju znajdującego się w dyspozycji OZ w łącznej kwocie 29.500,00 zł

Ustalenie stanu prawnego gruntów ROD
W 2009 roku przejęto nieodpłatnie w wieczyste użytkowanie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jeden z terenów ROD im. Ikara w Redzikowie, jest to uwieńczenie

blisko dziesięcioletnich działań OZ i zarządu ROD jest to
również efekt dobrej współpracy z samorządem gminy.

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej w ROD
Dobre przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych jak również konferencji delegatów, nabyte doświadczenia a także materiały przygotowane przez Krajową
Radę pozwoliły na sprawne i zgodnych z obowiązujący-

mi przepisami przeprowadzenie zebrań dowodem na to
jest fakt, że nie było potrzeby uchylania uchwał. Wszystkie zebrania zostały obsłużone przez członków Prezydium
OZ w zdecydowanej większości przez prezesa OZ.

Współpraca OZ z zarządami ROD
Od wielu lat OZ za priorytetowe zadanie przyjął
wszechstronną współpracę z zarządami ogrodów której
celem jest pomoc a także budowa autorytetu zarządów.
Powoduje to, że wszystkie sprawy a także problemy zgod-

nie z kompetencjami rozwiązywane są na poziomie ogrodu co powoduje w praktyce wyeliminowanie skarg kierowanych do Krajowej Rady i OZ.

Szkolenia dla działkowców
Okręgowy Zarząd prowadzi szkolenia dla nowoprzyjętych działkowców na terenie działania okręgu. Oprócz tego prowadzone są szkolenia fachowe prowadzone przez

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Organizowane są w terenie pokazy cięć drzew i krzewów.
Prezes OZ

163

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w 2009 roku
Intensywne działania w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
1. OZ PZD Toruńsko-Włocławski oraz ogrody działkowe prowadziły intensywne działania w obronie ruchu
działkowego i PZD w kontekście projektu ustawy autorstwa PiS-u. W tym celu zorganizowano również spotkania
z parlamentarzystami wszystkich opcji politycznych oraz
występowano do władz państwowych i mediów. Podsumowaniem tej działalności była Okręgowa Konferencja
Przedkongresowa z udziałem przedstawicieli wszystkich
ogrodów. Konferencja podjęła 5 stanowisk w sprawie
obrony i rozwoju ogrodów działkowych oraz wyłoniła
70-cio osobowy skład delegacji okręgu na I Kongres PZD.
2. Na I Kongresie PZD uwidocznił się aktywny udział
OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD:

– dwa poczty sztandarowe,
– wystąpienia 2 delegatów,
– wystąpienie posła naszego okręgu Pana Jerzego Wenderlicha,
– udział przedstawiciela naszego okręgu w Komisji
Uchwał i Stanowisk,
– prawie 100% udział delegatów Okręgu w obradach
Kongresu,
– pamięć o Kongresie utrwala drzewko kongresowe
oraz głaz pamiątkowy posadowione w ogrodzie przed siedzibą Okręgowego Zarządu.

Uroczystości Okręgowych Dni Działkowca
Ważnym wydarzeniem było wręczenie sztandaru dla
ogrodów ziemi włocławskiej połączone z uroczystościami

Okręgowych Dni Działkowca. Uroczystości te potwierdziły jedność i integrację ruchu działkowego w Okręgu.

Intensywne remonty oraz rozwój i odtwarzanie infrastruktury ogrodów
Rok 2009 był rokiem intensywnych remontów obiektów OZ PZD we Włocławku, Toruniu i Grudziądzu. W
ośrodkach tych poza działalnością finansowo - księgową
stworzono warunki do spotkań, szkoleń i innych zebrań
szczególnie dla ogrodów, które nie dysponują własnymi
obiektami. Okręg zadbał o rozwój i odtworzenie infrastruktury ogrodów. Na ten cel przeznaczono kwotę

250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
OZ PZD prowadził intensywne pertraktacje z władzami lokalnymi i inwestorami w celu uzyskania korzystnych
dla działkowców i PZD odszkodowań i kosztów odtworzenia oraz uzyskania gruntów zamiennych przekazanych
pod budowę tras komunikacyjnych.

Konkursy „Rodzinny Ogród Działkowy 2009 roku” i „Wzorowa Działka 2009 roku”
Działkowcy z naszego Okręgu brali czynny udział w
konkursach ogrodowych, okręgowych i krajowych „Rodzinny Ogród Działkowy 2009 roku” i „Wzorowa działka 2009 roku”. Sukcesem zakończyło się zdobycie tytułu
„Rodzinny Ogród Działkowy 2009 roku” i „Wzorowa

działka 2009 roku” na Krajowych Dniach działkowca. Na
szczeblu okręgu wyróżniono 56 działek i 7 ogrodów. Ponadto Zarządy ROD wyróżniły w ramach uroczystości
„Dni Działkowca” w ogrodach, indywidualnych użytkowników działek.

Szkolenia dla instruktorów SSI i działkowców
W okręgu wprowadzono nowy system szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych środków audio wizualnych.
Zapewniono udział wysokiej klasy specjalistów. Szkole-

niami objęto osoby funkcyjne z organów ogrodów i kandydatów na działkowców.
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Działania w zakresie przestrzegania przepisów Regulaminu ROD, Statutu PZD i Ustawy o ROD
Prowadzono intensywne działania statutowe i organizacyjne szczególnie w zakresie nie przestrzegania przepiPrezes OZ PZD
/-/ Edward Śmigielski

sów w zagospodarowaniu ogrodów i działek.

Wiceprezes OZ PZD
/-/ Zdzisław Lemparty

Członkowie Prezydium OZ PZD
/-/ Ryszard Dorau
/-/ Grzegorz Kuczora

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Bydgoszczy w 2009 r.
Echa I Kongresu PZD
Miniony rok był szczególny dla członków PZD, obfitujący w szereg wydarzeń, które wycisnęły swoje piętno na
naszym związku i naszej świadomości. Przypomnę, iż nie
tak dawno apelowaliśmy do wszystkich członków naszego związku o działania popierające obronę istniejącego
stanu prawnego a szczególnie naszej Ustawy o ROD
z 8 lipca 2005 roku. Była to walka przeciwko zapisom:
• spec ustawie drogowej wraz z jej sławetnym art.11j
– mocą, której wyłączone zostało zastosowanie art. 17 do
22 ustawy o ROD a w konsekwencji związek i działkowcy pozbawieni zostali prawa do odszkodowań za majątek,
który im odbierano. Przywrócenie tego prawa nastąpiło
w kwietniu br. po nowelizacji przyjętej przez sejm RP.
• Kolejna sprawa to nowelizacja Prawa Budowlanego
nakładająca na działkowców szereg nowych obowiązków
formalno-prawnych. Po fali apeli i wysyłanych sprzeciwów, najpierw Senat odrzucił poprawki a następnie korekty Senatu przyjął Sejm. Nowelizacja Prawa Budowlanego bez zbędnych obciążeń dla działkowców stała się
prawem obowiązującym.
• Mieliśmy też epizod z tak zwanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w wyniku, którego TK stwierdził
niezgodność art. 10 i 17 ustawy o ROD z Konstytucją RP.
Orzeczenie nie wpłynęło na inne artykułu naszej ustawy

i nie mogło w żaden sposób zahamować dalszego rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego i sposobu funkcjonowania związku w Polsce.
• Największym jednak zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania związku stał się projekt ustawy autorstwa PiS
i posła Dery, który mamił wszystkich uwłaszczeniem
a także zakładał likwidacje PZD wraz z nacjonalizacją majątku związku. Przeciwko temu tak złemu i niesprawiedliwemu społecznie projektowi sprzeciwiły się wszystkie
struktury i zdecydowana większość indywidualnych
członków związku. Była to przysłowiowa czara goryczy,
która się przelała.
Krajowa Rada podjęła decyzje o zwołaniu Kongresu
PZD. W dużym tempie przygotowano i przeprowadzono
tak dużą imprezę masową, jaką był I Kongres PZD.
W kongresie wzięło udział ponad 2,5 tys. uczestników
członków związku w tym 80 osobowa delegacja działkowców z Pomorza i Kujaw.
Wśród gości Kongresu byli przedstawiciele najwyższych organów państwowych i partyjnych oraz wielu organizacji społecznych i samorządowych. Kongres pokazał
faktyczną siłę związku a także przyjął kilkanaście stanowisk i apeli dotyczących dalszego funkcjonowania ogrodów w Polsce.

Kanalizacja ROD z terenu Myślęcinka
Przy podsumowaniu działań OZ w 2009 r. nie sposób
pominąć jednej z największych inwestycji w historii okręgu, jaka została narzucona nam decyzją administracyjną
Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Mówię o konieczności
skanalizowania ogrodów w Myślęcinku. Okręg realizuje
harmonogram wynikający z tej decyzji, bo taki ma ustawowy obowiązek, natomiast działkowcy z tych ogrodów
muszą przyjąć na siebie zadanie częściowego sfinansowania tego zadania, które podniesie wartość rynkową dzia-

łek, ale i jakość zasobów wody pitnej dla miasta Bydgoszczy. Bez zrozumienia problemu i odpowiedniego przygotowania się w czasie do poniesienia takich kosztów będzie
to prawie nie wykonalne. Miasto jak do tej pory wywiązuje się ze swoich obietnic pomocy w realizacji tej tak kosztownej dla działkowców inwestycji, zapłaciło w połowie
grudnia 2009 r. ze swej kasy kwotę 185 tys. złotych za wykonanie dokumentacji technicznej.
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Walka z budownictwem ponadnormatywnym i nielegalnym zamieszkiwaniem
W maju ur. pojawiła się w Bydgoszczy jako pierwsza
w Polsce kontrola NIK. Kontrola obejmowała wprawdzie
sposób funkcjonowania UM Bydgoszczy, niemniej jej skutki już w bardzo szybkim czasie znalazły swoje odbicie w
sposobie funkcjonowania większości ogrodów z terenu
miasta Bydgoszczy, ale i także tych z okolicznych gmin.
Zjawisko budownictwa ponadnormatywnego przestało
być tylko naszym związkowym problemem, zalecenia
kontrolerów z NIK, które wydali, wzmogły zainteresowanie się nadmetrażem w ogrodach przez pracowników wydziału opłat i podatków lokalnych, a w szczególnie
rażących przypadkach Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego. W naszym OZ to zjawisko zostało rozpoznane już blisko dwa lata temu przez okręgową komisję
ds. ładu i porządku, jednak problem istnieje nadal i mimo
wielu prób przeciwdziałania, na dzień dzisiejszy możemy
powiedzieć, iż w niektórych ogrodach udało się to dopiero wyhamować a nie powstrzymać całkowicie. W zwalczaniu tej choroby niestety nie pomagają nam decyzje
urzędników z wydziału ewidencji ludności meldujące
działkowców na terenie ogrodów. Walka z łamaniem § 13
p. 4 ustawy o ROD wymagać będzie dobrej współpracy
zarządów wszystkich ogrodów i okręgowego zarządu
PZD z urzędnikami miast i gmin.

Likwidacja ROD Swoboda
Aby mogła powstać nowoczesna biblioteka dla dynamicznie rozwijającego się UKW, Prezydium Krajowej Rady PZD na wcześniejszy wniosek Miasta Bydgoszczy
w październiku ub. r. podjęło uchwałę o likwidacji ROD
Swoboda w Bydgoszczy na uzgodnionych i zgodnych
z prawem zasadach. Był to najstarszy ogród w naszym regionie okrojony już dwukrotnie w latach minionych na potrzeby rozwoju sieci komunikacyjnej miasta. Za oddane
1,43 ha gruntu związek otrzymał jako teren zamienny na
potrzeby odtworzenia zlikwidowanego ogrodu 3,69 ha

gruntu przy ulicy Wyzwolenia. Działkowcom inwestor
wypłacił odszkodowania za utracone mienie. Zgodnie
z przyjętym harmonogramem prac, miasto odtworzy infrastruktóre (ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodna i elektryczna, dom działkowca) a działkowcy na nowy teren
wejdą wiosną 2012 roku. Mimo nacisków medialnych
i szeregu trudności z różnych stron w tym i nielicznej grupy samych działkowców cały tak trudny proces udało się
przeprowadzić terminowo i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Dotacje Okręgowego Zarządu w Bydgoszczy dla ROD
W 2009 roku na podstawie decyzji w formie uchwał OZ
przyznał dotacje 26 ogrodom na łączną kwotę 84.6 tys.
złotych. Dzięki tym środkom ogrody mogły remontować
istniejące ogrodzenie, modernizować sieć elektryczną

i wodną oraz poprawiać wizerunek i estetykę budynków.
Dotacje przyznawane były na określonych warunkach
zgodnie z regulaminem dotacjo dla OZ.

Zwroty opłat za wydobycie wody
Nie bez znaczenia na budżety naszych ogrodów była decyzja NSA, który uznał prawo działkowców do bezpłatnego korzystania z wody wydobywanej z własnych studni
głębinowych. Tym samym sumy już wpłacone z tego tytułu do Urzędu Marszałkowskiego będą zwracane (za 5
lat wstecz od chwili złożenia wniosku) i posłużą ogrodom

do realizacji celów remontowych i inwestycyjnych. Po raz
kolejny okazało się, że zaangażowani działacze oraz fachowe służby zorganizowane w naszym Związku potrafią
wygrywać trudne i skomplikowane sprawy w imieniu i na
korzyść działkowców. Pierwsze zwroty odnotowaliśmy
już w grudniu 2009 r.

Stan prawno-gruntowy ROD na naszym terenie
dają 66 ROD, co stanowi 28% powierzchni całkowitej będącej w użytkowaniu związku na terenie OZ. Pracownicy
OZ w ramach swych zadań monitorują zapisy w Księgach
Wieczystych oraz zapisy w tworzonych przez poszczególne gminy planach zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie przeprowadzonego przez OZ PZD badania stanu prawnego ROD na naszym terenie stwierdzić należy, iż: na 218 jednostek organizacyjnych za uregulowany
stan prawny uznać można 152 jednostki, co stanowi 72%
powierzchni ogólnej. Nieuregulowany stan prawny posia166

– studium. Podejmują działania związane z ujawnianiem
użytkowania PZD w przypadku ROD, które mają nieure-

gulowany jeszcze stan prawny użytkowanych przez związek gruntów.

Działalność konkursowa i szkoleniowa OZ
Corocznie OZ w Bydgoszczy przy pomocy członków
Okręgowej Komisji Konkursowej organizuje konkursy na
najładniej zagospodarowany ROD i najładniejszą działkę.
Działalność konkursowa służy podniesieniu poziomu kultury gospodarowania, estetyki ogrodu i działek, podnoszenia wartości wspólnego dobra i zrozumienia miejsca
człowieka w otaczającej go przyrodzie.
Ogrody z naszego regionu w konkursach krajowych od
lat zajmują miejsca w ścisłej czołówce, podobnie było i w
minionym roku. Laureata konkursu Krajowego OZ dodat-

kowo uhonorował przyznaniem drzewka kongresowego.
Uroczyste posadzenie odbyło się 15 września ub. na placu przed budynkiem zarządu ROD „Pod Kasztanami”
w Żurczynie k/Bydgoszczy. Dużą popularnością i zainteresowaniem cieszą się szkolenia połączone z pokazem
praktycznym dla kadry instruktorów ogrodowych. Dobra
i wieloletnia współpraca z kadra naukową Uniwersytetu
Techniczno Przyrodniczego (dawniej ATR) przynosi wymierne korzyści dla obu stron.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Szczecinie w 2009 r.
Rok 2009 był czasem żmudnej i uporczywej walki o zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych, o zachowanie praw działkowców oraz o istnienie i funkcjonowanie
Polskiego Związku Działkowców.
Owocem zmagań Okręgowego Zarządu razem z całym
milionowym Związkiem są efekty w postaci zachowania
praw nabytych w zakresie odszkodowań przy likwidacjach ROD, w zakresie prawa budowlanego i zwolnienia
z podatków.
Najważniejszym i wymownym efektem było odrzucenie
przez Sejm RP poselskiego projektu PiS o ogrodach działkowych, którego realizacja byłaby totalną klęską dla społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
i zaprzepaszczeniem niemal dwuset letniego jego dorobku.
To wszystko na szczęście jest już poza nami. Należy iść
naprzód, walczyć nadal jeżeli zajdzie taka potrzeba. Póki
co, należy doskonalić nasze działania organizacyjne dla
dobra rodzin działkowców i społeczeństwa, w którym żyjemy i jesteśmy jego częścią.
Dobry start do działań w 2010 roku stwarzają osiągnięcia roku minionego, do których należy przede wszystkim
zaliczyć:
1. Doskonalenie bazy technicznej rodzinnych ogrodów
działkowych przez modernizację infrastruktury. W ramach
remontów i inwestycji ogrody działkowe szczecińskiego
okręgu poniosły nakłady rzędu 2 141 963,00 zł. Okręgowy Zarząd dofinansował w formie dotacji wspomniane
działania na kwotę 783 469,00 zł.
W wyniku przedsięwzięć remontowo – inwestycyjnych
powstało:
• Ogrodzeń
– 9 183 mb
• Sieci energetycznych
– w 18 ogrodach (5 budowa, 13 remont)
• Sieci wodne
– w 16 ogrodach (16 remont)

• Obiekty kubaturowe
– w 13 ogrodach (2 budowa, 11 remont)
Łącznie zrealizowano i rozliczono 95 zadań remontowo
– inwestycyjnych.
2. Pomoc prawna dla ROD i działkowców indywidualnych.
• Prowadzenie spraw sądowych
– 15
• Prowadzenie spraw administracyjnych
– 5
• Udzielono porad prawnych indywidualnych – 274
3. W działalności oświatowo – szkoleniowej:
• Przekazano nieodpłatnie dla działkowców i instruktorów SSI wydawnictwa na kwotę 25 tys. złotych.
• Przeszkolono w 12 ośrodkach na 26 szkoleniach 965
kandydatów na członków PZD.
• 7 instruktorów krajowych, 16 instruktorów okręgowych oraz 186 instruktorów ogrodowych przeprowadziło
58 szkoleń, 214 pokazów cięć, udzielono 478 porad.
W szkoleniach uczestniczyło 1275 działkowców.
• W działalności konkursowej wzięło udział 9 ogrodów
oraz 25 indywidualnych działek
4. Wyjście z problematyką ogrodnictwa działkowego do
społeczeństwa:
• Organizacja Okręgowych Dni Działkowca wspólnie
z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy połączonych
z kiermaszem pod nazwą „Pamiętajcie o ogrodach”
• Reprezentowanie Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie na giełdzie ogrodniczo – pszczelarskiej „Ogród” na
terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich
• Reprezentowanie OZ PZD na majowym kiermaszu
„Pamiętajcie o ogrodach”
• Udział OZ PZD w prezentacji organizacji pozarządowych „Pod Platanami” w Szczecinie.
Na wspomnianych imprezach instruktorzy SSI udzielali porad ogrodniczych, określali PH gleby, rozprowadzali
wydawnictwa, udzielali informacji na temat prawa związ167

kowego, funkcjonowania ogrodów, a także zbierano podpisy pod apelem o zachowanie ustawy o ROD.
5. Poprawa stanu bezpieczeństwa w ROD przez:
• Organizację spotkań ze służbami porządkowymi gmin
• Działanie okręgowej komisji w sprawie bezpieczeństwa ROD
• Nagłaśnianie problemu w lokalnych mediach
6. Pomoc dla ogrodów dotkniętych powodzią:
• Lustracja przez komisję OZ
• Oszacowanie strat spowodowanych powodzią
• Udział w naradzie z organami samorządowymi
• Zaplanowanie pomocy finansowej na odtworzenie infrastruktury w wysokości 30 000,00 zł
7. Integracja wewnętrzna działkowców oraz ze społecznością lokalną.
W ramach działań integracyjnych w minionym roku
Okręgowy Zarząd obsłużył 39 imprez ogrodowych z okazji Dni Działkowca, w tym uświetnienie 2 jubileuszy
60-lecia, 1 jubileuszu 50-lecia, 2 jubileuszy 45-lecia, 1 jubileuszu 35-lecia i 1 jubileuszu 30-lecia. Imprezy o charakterze szerokiego otwarcia się na społeczeństwo
z udziałem młodzieży szkolnej, przedstawicieli samorządów, weteranów działkowych i mediów.
8. Obsługa walnych zebrań (konferencji) sprawozdawczych:
• Na 174 ogrody obsłużono 165 zebrań sprawozdawczych
• Dokonano oceny dokumentów sprawozdawczych
i weryfikacji podjętych uchwał
9. Niwelowanie konfliktów środowiskowych w ROD
„Pionier” Choszczno, „Vista Bella” Gryfino, „Nad Grzepnicą” Police, „Nad Dziwną” Międzywodzie, „Nad Zale-

wem” Świnoujście, „Gryf”, „Zjednoczenie”, „Nowe Życie”, „Piast”, „Hutnik” Szczecin z egzekwowaniem prawa
przez osoby funkcyjne w ROD, czego wynikiem było kilkanaście przypadków odwołań z członków organu zarządzającego.
10. Załatwianie spraw w ramach rozpatrywania skarg
i wniosków napływających do OZ w ilości 72 sprawy.
11. Kontrolno – instruktażowa działalność owocowała:
• Kontrolą połączoną z instruktażem przez zespoły OZ
– 19
• Kontrolą połączoną z instruktażem Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 46
12. Obsługa procesu likwidacyjnego obejmowała 3
przypadki czasowego zajęcia terenów oraz 3 przypadki
częściowej likwidacji ROD.
13. Podjęcie radykalnych działań w zakresie zwalczania negatywnych skutków zamieszkiwania, budowy altan
ponadnormatywnych oraz naruszania przepisów prawa
przez nieodpowiedzialnych działkowców, skutkujących
wypaczeniem obrazu funkcjonowania ogrodów działkowych.
14. Porządkowanie dokumentacji związanej z prawnym
uregulowaniem użytkowanych gruntów.
15. W ramach usprawnień organizacyjnych podjęto
działania:
• W celu poprawy komfortu obsługi działkowców zreorganizowano układ funkcjonalny biura oraz dostosowano
godziny pracy przyjaźnie dla działkowca
• Powołano do życia ośrodek księgowy przy OZ
16. Doprowadzono do zakończenia proces związany
z odtworzeniem ogrodu działkowego im. „Stokrotka”
w Trzebiatowie.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZPZD we Wrocławiu w 2009 r.
Zadania inwestycyjne
W 2009 roku zrealizowano w 47 rodzinnych ogrodach
działkowych 55 zadań inwestycyjnych, które Okręgowy

Zarząd objął nadzorem i udzielił dotacji w wysokości
553.369 zł, oraz pożyczek w wysokości 139.500 zł

Działalność szkoleniowa
Zrealizowano pełny program szkoleniowy. Szkoleniami kandydackimi objęto 915 nowych działkowców z terenu Wrocławia oraz zrealizowano szkolenia kandydatów i
działkowców w pozostałych sześciu miastach powiatowych okręgu wrocławskiego tj. w Wołowie, Jelczu, La-

skowicach, Oławie, Oleśnicy, Sycowie, Środzie Śląskiej.
Zrealizowano również specjalistyczne 9-dniowe szkolenie kandydatów na instruktorów SSI w ROD, które ukończyło 54 osoby, po którym powołano 38 nowych instruktorów.

Regulacje prawne gruntów
Zakończono składanie wniosków do Sądu i uzyskanie
wpisów w Księgach Wieczystych prawa użytkowania

wieczystego PZD w stosunku do 1708 ha gruntów 168
ROD.
168

W obronie ustawy o ROD
Uzyskano szerokie poparcie stanowiska Związku przez
Zarządy ROD i działkowców okręgu wrocławskiego
w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W obronie ustawy złożono ponad 45 tys. podpisów, co stanowiło 80% członków Związku oraz uzyskano szerokie
poparcie stanowiska Związku przeciwko projektowi ustawy „PiS”. Sprzeciw wobec tego projektu wyraziła więk-

szość zarządów i działkowców ROD. Ponad 130 ogrodów
skierowało 150 pisemnych protestów w tej sprawie do
Sejmu RP, Rządu i Prezydenta.
Tak duże poparcie stanowisk Związku świadczy o przekonaniu do nich zarządów, komisji statutowych i działkowców okręgu wrocławskiego, oraz o dobrej współpracy
Okręgowego Zarządu z Zarządami ROD.
Prezes OZ we Wrocławiu
mgr Janusz Moszkowski

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Elblągu w 2009 roku
1. Zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące renowacji rowów przy krajowej E7 co pozwoliło na odprowadzanie wód z rowów melioracyjnych do jeziora Drużno.
Zadanie zrealizowano wspólnie z GDDKiA oraz Urzędem
Miasta w Elblągu. Całość zadania wyniosła ponad 40
tys.zł. Z uzyskanego efektu skorzystało 5 ROD, co pozwoliło na odwodnienie ogrodów i zlikwidowanie zastoin wodnych na ROD.
2. Doprowadzono i rozprowadzono do poszczególnych
działek energię elektryczną do ROD im.Sienkiewicza
w Elblągu.
3. Wykonano wspólnie z EPWiK przyłącze wodne do
ROD im. Traugutta w Elblągu co pozwoliło na doprowadzenie i rozprowadzenie wody do ogrodu.
4. Wykonano z uzyskanej dotacji z Urzędu Miejskiego

kosztorys i dokumentację na przyłącze wody do ROD
im.”IKAR” i ROD im.”KOTLINKA” w Elblągu.
5. Wykonano dokumentację na doprowadzenie energii
elektrycznej i wody do ROD im.”MODRZEWINA” w Elblągu. Przestawiono ogrodzenie zewnętrzne ogrodu zgodnie z dokumentacją geodezyjną.
6. Uzyskano dotację z Urzędu Miasta w Elblągu Wydział
Ochrony Środowiska na zakup sadzonek na żywopłoty.
7. Wybudowano świetlicę ogrodową w ROD im.”21Października”w Elblągu.
Łączny koszt pomocy finansowej dla ROD z urzędów
i innych instytucji oraz OZ PZD i KR PZD wyniósł około 250 000 zł. – jest to największa kwota przeznaczona na
realizację inwestycji i remontów wykorzystanych w roku
2009.
Prezes OZ PZD
inż. Bolesław Mikołajczyk

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Świętokrzyskiego PZD w Kielcach w 2009 roku
Miniony rok 2009 był rokiem nacechowanym szeroką
działalnością wszystkich struktur PZD, w tym i szerokiego aktywu wszystkich szczebli Okręgu Świętokrzyskiego, nakierowaną na obronę Działkowców, Ogrodów
i Związku.
W obliczu wielorakich zagrożeń musieliśmy podejmować różnorakie formy obrony tj. stanowiska, apele, wystąpienia i petycje kierowane do władz rządowych,
samorządowych oraz ustawodawczych.
W dniu 17 czerwca 2009 roku odbyła się przedkongresowa konferencja Okręgu Świętokrzyskiego. Wzięło
w niej udział 121 przedstawicieli reprezentujących 80
ROD z terenu OZŚ PZD w Kielcach.
Uczestnicy konferencji jednomyślnie stwierdzili konieczność i potrzebę dalszego solidarnego działania zmie-

rzającego do przeciwstawienia się atakom na indywidualnych użytkowników działek oraz struktur Związku, nie
tylko na terenie województwa świętokrzyskiego, ale obejmującego obszar całego kraju, co powinno znaleźć swoje
zwieńczenie na I Kongresie PZD.
Owocem przedkongresowej konferencji Okręgu Świętokrzyskiego było przyjęcie następujących dokumentów:
1) Stanowisko Konferencji na Kongres PZD w sprawie
projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych
2) Stanowisko w sprawie dalszego rozwoju ogrodów
działkowych zgodnie z potrzebami społecznymi
3) Stanowisko w sprawie zmian zagospodarowania
i funkcjonowania ogrodów
4) Apel do samorządów o określenie i przedstawienie
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swych stanowisk na realność uwłaszczenia działkowców
według projektu PiS na terenie miast
5) Odezwa przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczących w Konferencji Przedkongresowej w dniu 17 czerwca 2009 roku w Kielcach do działkowców i wszystkich struktur ogrodowych Polskiego
Związku Działkowców
6) Znaczenie i rola ogrodów działkowych w obecnym
kryzysie gospodarczym
7) Uchwała Nr 1/2009 Przedkongresowej Konferencji
Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 czerwca 2009 r.
w sprawie wyłonienia uczestników Kongresu PZD
Najbardziej wymownym znakiem, który skupił dział-

kowców poprzez swych przedstawicieli był I historyczny
Kongres PZD.
W dniu 14 lipca w Sali Kongresowej Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie na Kongresie PZD uczestniczyło 60
delegatów z terenu naszego działania wraz z Wiceprezydentem Miasta Kielce, Burmistrzem Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz posłem Lewicy Panem Henrykiem
Milcarzem.
Najważniejszym dorobkiem tego wydarzenia jest świadomość, że działkowcy zjednoczeni razem u boku Krajowej Rady PZD stanowią odpowiednią siłę będącą
wyrazem trwałości ogrodów i przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju.

Inne działania w obronie praw Działkowców i ogrodów
Zarządy i aktyw ROD na przestrzeni minionego roku
aktywnie włączały się w obronę praw Działkowców
i Związku poprzez wystosowane stanowiska, petycje i
apele do Sejmu i Senatu w sprawie odrzucenia projektu

ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS,
a także walka o zmianę zapisów Specustawy drogowej
i Prawa budowlanego, które w swych regulacjach były dalece krzywdzące dla użytkowników działek.

Inwestycje i remonty w ROD
W roku 2009 roku 5 Zarządów ROD otrzymało dotacje
z Krajowej Rady PZD w kwocie 25 tysięcy zł na dofinansowanie prowadzonych zadań w ramach Długofalowego
Programu Rozwoju i Modernizacji ROD.
Inwestycje i remonty prowadzone są aktualnie na terenie 40 ogrodów. Prowadzone prace zmierzają do popra-

wy stanu zagospodarowania ROD doprowadzając je do
obecnych warunków i oczekiwań.
W wyniku działań zmierzających do poprawy stanu zagospodarowania ogrodów i likwidacji wolnych działek,
przyjęto na członków 650 osób i przydzielono im działkę.

Podnoszenie wiedzy ogrodniczej
W minionym roku zorganizowano dwa szkolenia kursowe dla 240 nowych działkowców oraz jedno dla 80 instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Ponadto
prowadzono inne formy podnoszenia wiedzy z zakresu

uprawy i pielęgnacji roślin tj. pogadanki, prelekcje, pokazy praktyczne: cięcia drzew i krzewów owocowych,
szczepienia i oczkowania itp.

Konkursy w OZ i ROD
W celu zwiększenia stanu zagospodarowania ogrodów
na terenie OZ rozwinięto konkursy:
– „Najładniejszy ROD”
– „Wzorowa działka”
– lokalne konkursy z inicjatywy komisji konkursowych
i Zarządów ogrodów
Laureaci konkursów na szczeblu OZ zostali wyróżnieni dyplomami uznania oraz nagrodami rzeczowymi.
Szeroko rozwiniętą działalnością promocyjną była organizacja ogrodowych i rejonowych wystaw plonów
z działek. W ubiegłym roku, tak jak i w poprzednich latach, Okręgowy Zarząd PZD w Kielcach z udziałem Za-

rządów ogrodów brał czynny udział w Świętokrzyskich
Dożynkach Wojewódzkich, imprezie „Dary Jesieni”
w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz w Dożynkach
Powiatowych.
Charakterystyczną inicjatywą na terenie naszego okręgu była już XXIV Wojewódzka Wystawa Lilii, ciesząca
się dużym uznaniem wśród mieszkańców Kielc oraz regionu, w której uczestniczyły Zarządy ROD oraz ogrodnicy – amatorzy. Wśród odwiedzających wystawę,
znajdują się mieszkańcy z innych województw oraz zagraniczni goście co znajduje odbicie na kartach prowadzonej kroniki pamiątkowej.
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Czasowe zajęcia ROD
Podejmowane inwestycje na szczeblu samorządowym
w zakresie infrastruktury miejskiej wiązały się z czasowym zajęciem terenów 6 ROD. W wyniku zawartych
umów – porozumień między OZ a inwestorami, Zarządy

ogrodów działkowych zasilone zostały łącznie kwotą ponad 15 tysięcy zł z przeznaczeniem na Fundusz Rozwoju
tych ROD.

Wsparcie ROD ze strony samorządów terytorialnych
Rezultatem przedkładanych wniosków o dofinansowanie inwestycji w ROD i apelem uczestników IX posiedzenia OZŚ PZD w Kielcach z dnia 9 września 2009 roku
w sprawie przyszłości ROD są otrzymane dotacje ze strony 6 samorządów terytorialnych.

Tak pozyskane środki finansowe przeznaczane były
w szczególności na elektryfikację ogrodu, zaopatrzenie
w wodę, rozbudowę domu działkowca oraz urządzenie terenów ogólnego użytku.

Regulacje stanu prawnego ROD
W związku z potrzebą regulacji stanów prawnych ogrodów, OZ wiele czasu poświęca na kompletowanie dokumentacji ROD, zwłaszcza tych zakładanych przed 1980 r.

Aktualnie na szczeblu OZ prowadzone są postępowania administracyjne i sądowe w odniesieniu do 34 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Inspektor ds. terenowo-prawnych
Jan Stańczyk

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Koszalinie w 2009 roku
Zebrania sprawozdawcze w ROD
Zgodnie z tradycją na terenie naszej działalności przygotowanie do zebrań rozpoczęliśmy jesienią 2008 r. na
szkoleniu Prezesów ROD, na którym zostały wyznaczone
priorytety do działania Zarządów wymagające rozwinię-

cia i uszczegółowienia oraz przyjęciu do realizacji na walnych zebraniach. Kampania zebrań odbyła się w zasadzie
w statutowym terminie.

Obrona ogrodów i Związku
Na walnych zebraniach delegowani przedstawiciele
Okręgowego Zarządu informowali naszych działkowców
o zagrożeniach wynikających z forsowania projektu ustawy PiS.Z ich sprawozdań wynika, że w dalszym ciągu
wiedza na temat realnych zagrożeń jest niedostateczna.
Dopiero rzetelne przedstawienie w ostrym świetle tego co
kryje się w projekcie unaoczniła zebranym realny stan zagrożenia.Reszty w podniesieniu świadomości dopełnił
I Kongres PZD.

Wydaje się koniecznym opracowanie w formie kolorowego folderu ze zdjęciami i czytelnymi wykresami na temat Kongresu bo informacji o jego zdobyczach nigdy za
wiele.O Kongresie w krótkich wystąpieniach mówili nasi
działacze będąc zaproszeni na ogrodowe dożynki z okazji
Dni Działkowca, a te wystąpienia były komentowane
przez uczestniczących w święcie przedstawiali administracji państwowej. Działania te poczytujemy sobie jako
dokonania w tym zakresie roku 2009.

Regulacje prawne gruntów
Teren całego kraju został pomierzony nowoczesnymi
metodami. Dla ustalenia precyzyjnego zasobów Państwa
to dobre, zaś dla nas przysporzyło to dużej roboty. W prak-

tyce okazało się, że użytkowane przez nas tereny obmierzane kraczką przez geodetów zupełnie nie pasują do obmiaru aktualnego. W związku z tym od połowy 2009 roku
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przystąpiliśmy do ich uaktualniania. W niektórych przypadkach koniecznością jest zlecenie geodetom prostowanie granic niektórych ogrodów. Rozpoczęliśmy szczegółowe ustalenie w ogrodach faktycznej powierzchni
użytkowej. Czyniliśmy usilne starania o uzyskanie praw-

nego umocowania notarialnego, tych kilku ogrodów, które tego statutu jeszcze nie otrzymały. W tej sprawie prowadziliśmy negocjacje ze Starostami, Prezydentami i Burmistrzami miast. Kontynuację tych działań rozciągnęliśmy na rok 2010.

Nadzór nad pracą Zarządów w zakresie ścisłego zastosowania normatywów zabudowy działki
Do tego tematu weszliśmy w ścisłe kontakty z nadzorem budowlanym angażowanym w drastycznych sprawach. Pod koniec roku przystąpiliśmy do opracowania
metod by współpracując z Zarządami wyegzekwować w

ogrodach prawo. Najważniejszym zadaniem obok działań
organizacyjnych Okręgowego Zarządu w 2009 roku było
zastosowanie z dobrymi wynikami reżimu finansowego.

Szkolenia
Z uwagi na usprawiedliwione okoliczności zrealizowano
mniej szkoleń niż zwykle. Zdołaliśmy przeprowadzić rejonowe szkolenie członków Ogrodowych Komisji Rozjemczych, szkolenie Społecznych Instruktorów Ogrodnictwa
szczebla Okręgowego, prezesów Zarządu oraz Księgowych
i członków Ogrodowych Komisji Rewizyjnych. Przeprowadziliśmy we wszystkich ROD lustrację w ramach prze-

glądu gospodarności w ogrodach i na działkach. Przeprowadziliśmy konkurs o „Najlepszy ROD w Mieście, Powiecie i Okręgu.”
Rozpatrywaliśmy skargi i zażalenia członków Związku
napływających do Okręgowego Zarządu i ścisłe współpracowaliśmy w tym zakresie z Okręgową i Ogrodowymi
Komisjami Rozjemczymi.
Prezes PZD OZ Koszalin
Stanisław Suszek

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Małopolskiego PZD w Krakowie w 2009 r.
Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie informuje, że główne działania Okręgowego Zarządu Małopolskiego i ogrodów działkowych w 2009 roku koncentrowały się z uwagi na sytuację wokół Związku i ustawy
o ROD, wokół obrony ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, Związku, ogrodów i działkowców.
W tym celu zorganizowano spotkania działkowców
z posłami i senatorami PO, PSL i SLD na których omawiano: nowelizację spec ustawy drogowej, ustawę prawo
budowlane, projekty ustawy o ogrodnictwie działkowym
projektu autorstwa PiS.
Do posłów, senatorów, klubów poselskich kierowano
stanowiska, petycje z apelem o wprowadzenie zmian w

ustawie prawo budowlane i spec ustawie drogowej oraz
odrzucenie ustawy autorstwa PiS.
W roku 2009 największym wydarzeniem był I Kongres
PZD, który pokazał jedność działkowców w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z okręgu małopolskiego w Kongresie uczestniczyło 80 osób. Wydarzenia Kongresu upamiętnia nam „Drzewko Kongresowe”, uroczyście posadzone podczas Dni Działkowca
w najstarszym krakowskim ogrodzie „Dębniki”. Świętowanie połączone z odsłonięciem pamiątkowego obelisku
przebiegało z udziałem przedstawicieli licznych ogrodów,
miejscowego społeczeństwa, lokalnych władz dzielnicowych.

Ustalenie stanu prawnego gruntów ROD.
w Okręgu Małopolskim zrealizowano w 16 rodzinnych
ogrodach działkowych zadania inwestycyjne o łącznej
wartości 276.793 zł, udzielono 12 dotacji i 2 pożyczek
w wysokości 102.500 zł.

W 2009 roku OZM prowadził badania stanu prawnego
rodzinnych ogrodów działkowych oraz wprowadzenie ich
do planów zagospodarowania przestrzennego miast
i gmin. Dokumentacja ta rzutuje na perspektywy istnienia
i dalszy rozwój konkretnych ogrodów. W roku ubiegłym
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Działalność szkoleniowa
Zrealizowano program szkoleniowy. Szkoleniami dla
nowych działkowców objęto 360 osób w dziewięciu miastach powiatowych Okręgu Małopolskiego. Przeprowa-

dzono specjalistyczne 2 dniowe szkolenie instruktorów
SSI w Instytucie Kwiaciarstwa i Sadownictwa w Brzeznej, w którym uczestniczyło 21 osób.

Działalność konkursowa
Kolejny raz działkowcy i ogrody Okręgu Małopolskiego uczestniczyli w konkursie okręgowym na wzorową
działkę i najpiękniejszy ogród.
Na szczeblu Okręgu wyróżniono 2 ogrody i 16 działek.
Na szczeblu Krajowym 2 działki Państwa Janiny i Henryka Gorczyca z ROD „Tropiszów” w Tropiszowie oraz Stefanii i Stanisława Mróz z ROD „Góra Zabełecka”

w Nowym Sączu znalazły się na liście laureatów w konkursie Krajowym.
W mieście Gorlicach miejscowe ogrody uczestniczyły
we współzawodnictwie sportowo-działkowym wspólnie
z ogrodami ze Słowacji z Preszewa i Bardejowa. Przeprowadzono pokazy cięcia drzew i zawody sportowe, podobna impreza odbyła się w Nowym Sączu.
Prezes OZM PZD w Krakowie
/-/ Romuald Nocuń

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Podlaskiego PZD w 2009 roku
1. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem w działalności OZP PZD w 2009r było zorganizowanie konferencji przedkongresowej, podczas której działkowcy
wyrazili swoją wolę nienaruszalności ustawy o ROD, pozostawienia PZD w spokoju, jedności ruchu ogrodnictwa
działkowego oraz udział w, można śmiało powiedzieć, historycznym I Kongresie Polskiego Związku Działkowców
w Sali kongresowej w Warszawie. Obrady I Kongresu,
wystąpienia przybyłych gości – niejednokrotnie bardzo
znaczących osób w naszym państwie – przedstawicieli
ogrodów działkowych i dyskusja dały obraz zjednoczonego, silnego Związku cieszącego się poparciem prawie
wszystkich sił politycznych kraju.
Niejeden uczestnik I Kongresu PZD z Okręgu Podlaskiego wyrażał podziękowanie za możliwość uczestniczenia w obradach Kongresu, który zakończył się pełnym
sukcesem.
2. Szeroki udział działkowców z Podlasia w obronie
Ustawy o ROD i oddaleniu projektu ustawy o ogrodach
działkowych autorstwa posła Andrzeja Dery z PiS-u.
Działkowcy nasi, dzięki analizie zapisów projektu ustawy w wydaniu PiS wykonanej przez prawników KR PZD,
dowiedzieli się po upowszechnieniu tych materiałów
przez Okręg na różnych spotkaniach, że jest to wywłaszczenie z działek, a nie szumnie zapowiadane przez PiS
uwłaszczenie. W związku z tym działkowcy zdecydowanie odrzucili ten projekt, czemu dali wyraz w bardzo wielu stanowiskach zarówno wyrażanych w indywidualnych
pismach jak i stanowiskach zarządów ROD, komisji statutowych, walnych zebrań.

3. Zmiana zapisów nowelizacji tzw. specustawy drogowej.
Przeciw tej nowelizacji, która wprowadzona pod obrady Sejmu RP tylnymi drzwiami pozbawiła działkowców
odszkodowania i terenu zastępczego w przypadku likwidacji ROD pod drogi publiczne zaprotestował Okręg i
zwrócił się o pomoc do zarządów ROD i działkowców.
Nastąpiła reakcja i dzięki wysokiej świadomości działkowców zdobytej na różnych spotkaniach organizowanych przez OZP, popłynęły do najwyższych organów RP,
posłów i senatorów masowe protesty.
W efekcie naszych protestów połączonych z protestami
działkowców z innych okręgów, PZD uzyskał nowelizację specustawy przywracającą odszkodowanie za tereny
zastępcze.
4. Zmiana zapisów nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane”.
Nowelizacja ta nałożyła na działkowców obowiązek
sporządzani dokumentacji technicznej na budowę i modernizację altan i uzyskanie innych dokumentów, niemalże takich jak przy dużych inwestycjach budowlanych.
I tu, tak jak przy projekcie ustawy PiS-u i specustawy
Okręg, zarządy ROD i działkowcy wystąpili zgodnie
o cofniecie tych zapisów.
Ogólnozwiązkowe protesty, do których dołączyli się nasi działkowcy przyniosły pozytywny efekt i niekorzystne
zapisy zostały usunięte z nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane”.
5. Osiągnięcie korzystnego orzeczenia NSA w sporze
z Marszałkiem Województwa Podlaskiego dotyczące173

go opłat za korzystanie z wody podziemnej. Uzyskaliśmy z pomocą prawników KR PZD potwierdzenie NSA,
że pobierana przez Marszałka opłata jest podatkiem, a w
związku z tym, że PZD na podstawie ustawy o ROD z
2005 r. jest zwolniony z podatków więc również jest zwolniony z tych opłat.
6. Osiągnięcie korzystnego porozumienia z Prezydentem Miasta Białegostoku w sprawie odszkodowania i terenu zastępczego w związku z częściową likwidacją
ROD im. 1 Maja w Białymstoku na drogę publiczną.
Po wyczerpującej i stresującej walce z Urzędem Miasta
udało się, również z pomocą prawników KR PZD, doprowadzić Urząd Miasta do zastosowania procedury określonej ustawą o ROD i przepisami związkowymi.
7. Zorganizowanie konferencji szkoleniowej w Supraślu k/Białegostoku dl instruktorów SSI z pięciu Okręgowych Zarządów PZD.
8. Osiągnięcie dobrych wyników w szkoleniu nowych
działkowców.
Na 17 kursach organizowanych dla nowych działkowców w 2009 roku przeszkolono 656 działkowców, co stanowi 80% tych, którym nadano członkostwo PZD i przydzielono działkę.
9. Regulacja stanu prawnego gruntów ROD.
W wyniku poświęcenia dużej uwagi temu zagadnieniu
następuje stały postęp w usuwaniu braków w dokumentacji ROD i powiększanie ilości ROD o uregulowanym stanie prawnym.

Obecnie wpis do księgi wieczystej posiada 93 ROD.
10. Obsługa Walnych Zebrań.
Na 104 ROD walne zebrania zostały obsłużone – przez
powołany spośród członków OZP zespół – zebrania w 96
ogrodach.
11. Realizacja Długofalowego Programu Rozwoju i
Modernizacji ROD.
W 2009 r. na ujętych w tym programie 16 zadań inwestycyjnych na kwotę 442.000,- zł zrealizowano 6 zadań
na kwotę 199.000,- zł. w toku realizacji jest 10 zadań na
kwotę 242.000,- zł.
12. Dotacje w 2009 roku.
Rodzinne ogrody działkowe realizując w 2009r. zadania inwestycyjne korzystały z dotacji Krajowej Rady PZD
i Okręgowego Zarządu Podlaskiego:
• z KR PZD dotacje dla 7 ROD na kwotę 37.600,- zł
• z OZP PZD dotacje dla 3 ROD na kwotę 70.572,- zł
13. Czasowe zajęcie terenu ROD.
OZP PZD w 2009r. prowadził 10 postępowań w sprawie
czasowego zajęcia terenu 12 ROD, zawierał porozumienia
o warunkach, również finansowych, na których następowało czasowe zajęcie terenu ROD.
Przedstawione powyżej dokonania nie wyczerpują zakresu działania OZP, wskazują jednak na rolę jaką odgrywa Okręg w udzielaniu pomocy zarządom i działkowcom
w prowadzeniu ogrodów i obronie działkowców i Ustawy o ROD z 2005 r. dobrze służącej nam wszystkim
i ogrodnictwu działkowemu w Polsce.
Prezes OZP PZD
/-/ inż. Wiesław Sawicki

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Podkarpackiego PZD w 2009 roku
Działania w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
OZP oraz podkarpackie rodzinne ogrody działkowe prowadziły działania w obronie ustawy o ROD oraz składały protesty i stanowiska odnośnie propozycji nowej
ustawy przygotowanej przez PiS. Organizowano spotkania z posłami na Sejm oraz występowano do mediów lokalnych w obronie praw działkowców zagwarantowanych
ustawą o ROD. Podsumowaniem tej działalności była zor-

ganizowana w maju 2009 r. Okręgowa Konferencja Przedkongresowa z udziałem przedstawicieli wszystkich ogrodów działkowych oraz posłów na Sejm. Konferencja
podjęła szereg stanowisk w sprawie obrony i dalszego rozwoju ogrodów działkowych oraz wyłoniła delegację na
I Kongres PZD w Warszawie.

Uroczystości Okręgowych Dni Działkowca
W dniu 29 sierpnia 2009 r. na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Mokrzyszów” w Tarnobrzegu odbyły
się Okręgowe Dni Działkowca. W święcie działkowców
wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych
z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Nowej Dęby, Niska oraz
posłowie na Sejm RP. Uroczystości, w których wzięli

udział przedstawiciele działkowców z poszczególnych regionów Okręgu Podkarpackiego, potwierdziły jedność
i integrację ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym
Okręgu. Ważnym punktem uroczystości było zasadzenie
drzewka kongresowego, upamiętniającego I Kongres
PZD.
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Remonty oraz rozwój infrastruktury ogrodów
W roku 2009 prowadzono prace nad rozwojem i modernizacją infrastruktury w ogrodach. Okręgowy Zarząd Podkarpacki w 2009 roku udzielił 16 Rodzinnym Ogrodom
Działkowym dotacji na łączną kwotę 48.500 zł. OZP pro-

wadził negocjacje z władzami samorządowymi i inwestorami w celu uzyskania korzystnych dla działkowców
i Związku odszkodowań oraz terenów zamiennych za grunty ROD przeznaczone pod realizację celów publicznych.

Konkurs „Wzorowa Działka 2009 roku”
Działkowcy z naszego Okręgu brali udział w konkursie
„Wzorowa Działka 2009 roku”. Laureaci tego konkursu
na szczeblu okręgowym zdobyli również nagrody w konkursie krajowym. Ponadto niektóre Zarządy ROD i indy-

widualni działkowcy otrzymali cenne nagrody w konkursach organizowanych przez samorządy terytorialne (np.
w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, Stalowej Woli, Rudniku).

Działania w zakresie regulowania stanu prawnego gruntów ROD
Dzięki staraniom członków Okręgowego Zarządu Podkarpackiego rodzinne ogrody działkowe w Przemyślu, należące do Stowarzyszenia Ogrodów Działkowych, weszły
w struktury organizacyjne Polskiego Związku Działkowców. Przemyskie Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych
przestało istnieć.
Zgodnie z wyrokiem Sądu przejęto budynek stanowiący własność PZD, mieszczący się przy ul. Piastowskiej 16
w Krośnie, który dotychczas zajmowało Bieszczadzkie
Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych. Zakończono pomyślnie dla PZD spór z Zarządem Elektrowni Stalowa

Wola S.A. o grunt zajęty przez ROD „Elektrownia”, zdaniem dyrekcji bezprawnie. W wyniku negocjacji dyrekcja
Elektrowni zdecydowała przekazać grunt w użytkowanie
PZD i wykonać ogrodzenie terenu ROD. Negocjacje z dyrekcją Elektrowni prowadził ze strony PZD Wiceprezes
OZP Pan Władysław Bieniek.
Prowadzono działania w celu uregulowania stanu prawnego gruntów ROD, głównie położonych w regionie przemyskim. Rozpoczęto działania w celu sprostowania
błędnych wpisów praw Związku do gruntów ujawnionych
w rejestrach gruntów i budynków.

Działalność szkoleniowo-oświatowa
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla nowych
i długoletnich działkowców z zakresu: zintegrowanej
ochrony roślin, polecanych odmian drzew i krzewów
owocowych do nasadzeń na działkach, jesiennego nawożenia na działce, polecanych podkładek i odmian roślin
owocowych do nasadzeń na działkach, metod zabezpieczania roślin i owadów pożytecznych na działkach. Podczas szkoleń przeprowadzono weryfikację instruktorów.
Dokonano przeglądów rodzinnych ogrodów działkowych
w celu oceny stanu zagospodarowania działek. Przy okazji przeglądów i szkoleń w ogrodach prowadzono sprzedaż książek wydawnictwa działkowiec.
Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD zorganizował konferencję szkoleniową dla Społecznych Służb Instruktorskich PZD z okręgów: małopolskiego, świętokrzyskiego,
lubelskiego i podkarpackiego, w dniach 24–26 listopada
2009 r. na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa

Rolniczego w Boguchwale. Wykłady z zakresu ochrony
roślin na działkach, nawożenia, cięcia drzew i krzewów,
uprawy roślin oraz prawidłowego zagospodarowania
działki prowadzili uznani specjaliści z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: prof. Kazimierz Wiech, dr inż. Elżbieta Jędrszczyk, dr inż. Małgorzata Maślanka oraz mgr
inż. Anna Rydzik z PODR w Boguchwale i mgr Marta Banaś z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie.
Uczestnicy konferencji zwiedzili gospodarstwo ogrodnicze państwa Marty i Leszka Mucha w Lutoryżu, gdzie zapoznali się z metodami uprawy, rozmnażania i ochrony
roślin ozdobnych pod osłonami. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród instruktorów, którzy brali
aktywny udział w konferencji zadając liczne pytania prowadzącym. Prezentowane tematy skłoniły do wymiany
doświadczeń i sposobów rozwiązywania problemów,
z którymi borykają się w swej codziennej pracy.
OZP PZD w Rzeszowie
/-/ Witold Majchrowicz
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Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Kaliszu w 2009 roku
2009 był rokiem szczególnym dla funkcjonowania
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny złożył do Sejmu RP rzekomo nowy projekt ustawy
o ogrodach działkowych, który nie był niczym nowym,
a jedynie powielał dotychczasowe projekty i propozycje
zawarte we wcześniejszych propozycjach składanych od
kilku lat.
Projekt Klubu PiS zakładał likwidację samorządnego,
samofinansującego się pozarządowego stowarzyszenia,
zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym, jakim jest Polski Związek Działkowców. Projekt zakładał
nacjonalizację jego majątku, wygaszenie praw do gruntów zajętych przez ogrody i przejęcie ich przez gminy.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni takim rozwiązaniom.
Działkowcy już wielokrotnie opowiedzieli za dotychczasowymi rozwiązaniami prawnymi i za dobrze funkcjonującą ustawą z 8 lipca 2005 roku o ROD. Na naszym terenie
działania zebrano ponad 18 tysięcy podpisów w obronie
wspomnianej ustawy, a w całym kraju ponad 620 tysięcy
podpisów. Ponadto w miesiącach marzec - kwiecień z naszego terenu działania wystosowaliśmy 34 Stanowiska i

Apele z ogrodów działkowych i Okręgowego Zarządu do
Sejmu RP i Senatu RP w obronie Związku i w sprawie nowelizacji prawa budowlanego.
W związku z istniejącymi zagrożeniami Krajowa Rada
PZD postanowiła zwołać na 14 lipca 2009 roku I Kongres
Polskiego Związku Działkowców, który dokonał oceny
aktualnej sytuacji działkowców polskich i ogrodów działkowych. Z naszego terenu w Kongresie uczestniczyły
63 osoby.
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w
Kaliszu w wyniku powstałej sytuacji i zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady zwołał na dzień 12 czerwca 2009 r.
Konferencję Przedkongresową w Kaliszu.
Wzięli w niej udział przedstawiciele ze 138 Rodzinnych
Ogrodów Działkowych oraz zaproszeni goście, w tym:
5 posłów RP, 2 senatorów RP, Prezydent Miasta Kalisza,
Starosta Ostrowski, radni miejscy oraz przedstawiciele
prasy, radia i telewizji lokalnej. Konferencja wyłoniła 63
delegatów na I Kongres PZD, dokonała oceny aktualnej
sytuacji na naszym terenie, podjęła 3 Stanowiska oraz 1
Odezwę i 1 Apel.

Działalność organizacyjna
Na terenie Okręgowego Zarządu działa 9 Kolegiów Prezesów dla prezesów ogrodów funkcjonujących 13 powiatach. Posiedzenia Kolegiów odbywają się kilka razy
w roku w zależności od potrzeb. W 2009 roku było zorganizowanych łącznie 27 posiedzeń. Posiedzenia Kolegiów
Prezesów są miejscem, gdzie przekazuje się prezesom
ROD na bieżąco informacje o aktualnej sytuacji Związku, z posiedzeń Okręgowego Zarządu i Krajowej Rady,
podejmowane są działania w obronie ogrodów i działek

(np. w sprawie Stanowisk ROD na zagrożenia czy działania w zbieraniu podpisów w obronie ogrodów).
Ponadto Kolegia Prezesów służą do wymiany poglądów
między prezesami ROD na temat skuteczności działań
Związku oraz poprawy wizerunku i funkcjonowania ogrodów działkowych.. Posiedzenia Kolegiów Prezesów służą również do przeprowadzania szkoleń dla aktywu
terenowego.

Działalność oświatowo - szkoleniowa
W dniach 16 – 18 czerwca 2009 roku Okręgowy Zarząd
wspólnie z Krajową Radą PZD zorganizował Konferencję
szkoleniową dla instruktorów krajowych i okręgowych SSI
w Centrum Edukacyjno – Wystawowym w Marszewie.
W szkoleniu wzięło udział 50 instruktorów SSI z terenu
Okręgowego Zarządu w Poznaniu, Kaliszu, Szczecinie,
Słupsku, Koszalinie, Gorzowie Wlkp. i Pile.
Tematami szkolenia było: ochrona roślin na działce, dobór odmian roślin sadowniczych i cięcie drzew owocowych, uprawa warzyw i nawożenie na działce, uprawa na
działce kwiatów, ozdobnych drzew i krzewów oraz zagospodarowanie i modernizacja działki. Szkolenie było bogate nie tylko w ciekawe wykłady, które prowadzili

wykładowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ale dało
również sposobność poznania Ziemi Kaliskiej oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. ks. K. Niesiołowskiego w Pleszewie, wielokrotnego laureata konkursów krajowych.
Ponadto na terenie Okręgowego Zarządu w 2009 roku
przeszkolono łącznie 473 osoby - nowych członków PZD
z zakresu znajomości przepisów związkowych i zagospodarowania działek. Przeprowadzono także 6 szkoleń z zakresu pokazów cięcia drzew i krzewów i zabiegów
pielęgnacyjnych łącznie dla 151 osób.
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Działalność konkursowa
Corocznie Okręgowy Zarząd organizuje konkursy: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku” i „Wzorowa Działka Roku”. W 2009 roku udział w konkursach wzięło 17 działek
i 3 ROD. Laureaci konkursów otrzymali nagrody pienięż-

ne, puchary, dyplomy okolicznościowe, nagrody rzeczowe
oraz nagrody książkowe. Ponadto w 2009 roku z naszego
terenu działania 1 ROD i 1 działka brali udział w konkursach krajowych, których zostali laureatami.

Dni Działkowca i uroczystości jubileuszowe
Na naszym terenie corocznie w kilkudziesięciu ogrodach organizowane są „Dni Działkowca” oraz w wielu
ogrodach uroczystości z okazji jubileuszu założenia ogrodów, w których gremialnie uczestniczą działkowcy z rodzinami. Na uroczystości te są zapraszani parlamentarzyści z naszego terenu, prezydenci i burmistrzowie
miast, wójtowie oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. Organizowanie takich uroczystości służy do poprawy współpracy z samorządami, poprawy wizerunku
ogrodów, a szczególnie przyczynia się do poprawy jedności działkowców i Związku, co jest bardzo istotne w sytuacjach występujących zagrożeń dla funkcjonowania
ogrodnictwa działkowego.

W 2009 roku następujące ogrody obchodziły jubileusze
z okazji powstania:
ROD „Górnik” w Turku
40-lecie
ROD „Źródełko” w Turku
25-lecie
ROD „Przyroda” w Ostrowie Wlkp. 60-lecie
ROD „Wspólnota” w Turku
30-lecie
ROD im. Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie 85-lecie
ROD „Szarotka” w Koninie
40-lecie
ROD „Energetyk I” w Koninie
40-lecie
ROD „Kolejarz” w Nowych Skalmierzycach 55-lecie
ROD im. 3 Maja w Ostrowie Wlkp.
85-lecie
ROD im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wlkp.
185- lecie
Prezydium OZ PZD w Kaliszu

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Mazowieckiego PZD w Warszawie w 2009 roku
Rok 2009 był bogaty w wydarzenia skierowane z różnych stron przeciwko działkowcom i ich Związkowi, co
wymagało podejmowania działań i walki o ochronę słusz-

nych praw nabytych, niezależnie od realizacji zadań statutowych i konieczności rozwiązywaniu bieżących problemów.

I. Ochrona praw działkowców i ustawy o ROD
Miniony rok był pełen niepokoju o przyszłość ogrodów
i ich Związku. Duży udział miał w tym Trybunał Konstytucyjny, ale również parlamentarzyści podejmujący szereg inicjatyw mogących poważnie zaszkodzić działkowcom i całemu ruchowi działkowemu w Polsce,
w szczególności:
– zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tzw. specustawy), która odbierała działkowcom i Związkowi prawa do odszkodowań i terenów zastępczych w
przypadku likwidacji ogrodów pod drogi. Takie rozwiązanie przyniosło by wyjątkowo negatywne skutki dla
działkowców warszawskich, gdyż właśnie w Warszawie
prowadzone są intensywne inwestycje drogowe,
– Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która sparaliżowałaby wykonywanie jakichkolwiek prac budowlanych
na działkach,

- Projekt ustawy o ogrodach działkowych autorstwa posłów PiS, likwidujący Polski Związek Działkowców i oddający ogrody gminom, nacjonalizujący majątek PZD i
dzielący działkowców na właścicieli i dzierżawców działek.
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD aktywnie włączył
się w obronę naszej ustawy i korzystnych dla działkowców zapisów prawa oraz w walkę z pomysłami wprowadzenia rozwiązań szkodzących działkowcom, w tym
przede wszystkim projektu ustawy PiS stanowiącego
główne zagrożenie dla ruchu działkowego. Uruchomiliśmy szeroką akcję informującą ogrody i działkowców
o aktualnej sytuacji. Pełna informacja wśród ogrodów
i działkowców, poparta merytoryczną oceną lub analizą
prawną każdego materiału spowodowała szeroki odzew
wśród ogrodów i działkowców z Okręgu Mazowieckiego
w obronie praw działkowców. Okręgowy Zarząd Mazowiecki i jego Prezydium przyjęło szereg stanowisk, które
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skierowane zostały do posłów i senatorów z Mazowsza.
Ponadto Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009
r., jako reprezentant ponad 500 ogrodów, przyjął do realizacji, przez ogniwa PZD na swoim terenie, zadania, jakie
zamierza podjąć w obronie ustawy o ROD z 8 lipca 2005r.
Postanowiono zapoznać ze stanowiskiem Związku posłów
i senatorów z terenu Mazowsza.
W ramach przyjętych zadań OZM PZD zorganizował w
dniu 30 maja 2009 r. w hali sportowej AWF spotkanie ok.
600 mazowieckich działkowców z posłami i autorem projektu ustawy PiS, na którym działkowcy jednoznacznie
wypowiedzieli się w obronie ustawy o ROD a przedstawiciele Parlamentu mogli usłyszeć bezpośrednio od dział-

kowców , jak negatywną ocenę działkowcy dają propozycjom PiS mającym podobno ich „uszczęśliwić”.
Okręgowy Zarząd Mazowiecki licznie uczestniczył
w I Kongresie PZD. Ponad 200 delegatów z ogrodów mazowieckich swoim uczestnictwem w Kongresie poparło
działania Związku i stanęło w obronie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W Kongresie uczestniczył
również Wojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciele Parlamentu z terenu Mazowsza.
Jedność Związku i poparcie zamanifestowane przez
działkowców na Kongresie nie została niezauważona.
Z ogromną ulgą przyjęliśmy fakt, że projekt ustawy PiS
został odrzucony przez Sejm już w pierwszym czytaniu.

II. Działania kontrolne organów zewnętrznych
W stosunku do Związku w 2010 r. wzmożone zostały
działania kontrolne, które naszym zdaniem są nieprzypadkowe. Okręgowy Zarząd Mazowiecki objęty został
w krótkim okresie czasu szeregiem kontroli: Urzędu Skarbowego, a także dwukrotnie kontrolami GIODO. Współpracowaliśmy również z kontrolerami NIK, którzy
kontrolując Miasto st. Warszawa zwracali się do Okręgowego Zarządu o przekazanie szeregu informacji z zakresu stanu prawnego ogrodów warszawskich, współpracy
gminy z ogrodami, likwidacjami i budową infrastruktury
dla ROD, co wynika z ustawy o rodzinnych ogrodach

działkowych. Takie zintensyfikowane działania zostały
negatywnie odebrane przez ogrody i przedstawicieli okręgu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w przyjętym stanowisku Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego
Związku Działkowców z dnia 17 grudnia 2009 roku,
w którym uczestnicy zdecydowali przeciwko atakom na
Związek i działaniom podjętym przez organy i struktury
Państwa wobec ogrodów, Związku i ustawy o ROD. Ten
protest OZM PZD, przesłany został następnie do Ministra
Infrastruktury.

III. Działania prawne
Okręgowy Zarząd Mazowiecki w minionym roku zmuszony został do prowadzenia szeregu postępowań sądowych i administracyjnych. Szczególnie na terenie
Mazowsza byli właściciele masowo próbują uzyskać prawo do gruntów nie licząc się z działkowcami i ich mieniem. Roszczeniami osób fizycznych i prawnych objętych
zostało ponad 710ha zajmowanych przez 17 tys. działkowców. Przykładem może być ciągnąca się od szeregu
lat sprawa ogrodu „Kaprys” w Płocku, gdzie teren wywłaszczony pod Fabrykę Maszyn Żniwnych został w części zagospodarowany przez ogród. Kolejne decyzje
administracyjne wydawane przez organy administracji
mogły wywołać niepokój wśród działkowców, ale dzięki
uporowi i konsekwencji Okręgu, wspartego działaniami
zarządu ROD, uzyskaliśmy wreszcie oczekiwane rozstrzygnięcie sądu. Naszym orężem w obronie ogrodu i jego dalszego istnienia stał się zapis art. 24 ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych. Wojewódzki Sąd
Administracyjny uznał, bowiem, że w stosunku do ustawy
o gospodarce nieruchomościami regulacja jest nasza ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych i zaspokojenie zasadnych roszczeń do nieruchomości zajętej przez ogród

może odbywać się wyłącznie poprzez wypłatę odszkodowania albo zapewnienie przez właściciela nieruchomości
zamiennej. Gdyby nie gwarancje ujęte w naszej ustawie
działkowcy musieliby opuścić teren bez odszkodowań.
To nie jedyny problem, z jakim borykał się Okręg. Prowadziliśmy 171 postępowań z powództwa władz Miasta
St. W-wy o wydanie nieruchomości zajmowanych przez
101 ROD. Postępowania te, co prawda były na wniosek
stron zawieszane, ale wymagały stałej współpracy z miastem i uczestnictwa w rozprawach, w tym wypadku stajemy w obronie ok. 12 tysięcy rodzin działkowych użytkujących działki w tych ogrodach.
Niewątpliwym sukcesem Okręgowego Zarządu Mazowieckiego jest również fakt, iż Naczelny Sąd Administracyjny w 2009 r. odrzucił skargę kasacyjną spółki Projekt
S w sprawie dotyczącej kompleksu ogrodów przy ul. Waszyngtona. Wbrew stanowisku miasta Związek podjął samotnie batalię w obronie 32 ha użytkowanych przez 1000
działkowców i ich rodziny. Gdyby nie nasz upór i determinacja ogrody byłyby dzisiaj placem budowy. Przy pomocy Prokuratury Okręgowej udało się wzruszyć decyzję,
która stanowiła wyrok dla kompleksu ogrodów przy
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ul. Waszyngtona. NSA potwierdził, że przyznanie prywatnej spółce prawa do terenów dużego kompleksu ogrodów
dokonane zostało z naruszeniem prawa. Skarga kasacyjna
spółki Projekt S została przez sąd oddalona tym samym

Sąd potwierdził, że wydana przez Prezydenta m. st. Warszawy decyzja o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego jest nieważna.

IV. Inwestycje w ROD
W 2009r. kontynuowane były inwestycje na terenach zamiennych w Ryni i Jezórku, Ustanówek, gdzie ogrody
otrzymają drogi wewnętrzne, których wykonanie zakończy proces odtwarzania ogrodów na terenach zastępczych,
uzyskanych w ramach likwidacji ROD pod cele publiczne. Realizowany przez OZM proces odtworzenia wymagał wiele wysiłku i zaangażowania, ale również poniesienia kosztów ze strony okręgu. Okręgowy Zarząd
uczestniczył również w sposób aktywny w uzgodnieniach
kolejnych likwidacji i odtwarzaniu ogrodów na przekazanych PZD kolejnych terenów zamiennych w miejscowości Budy Strzyże. Temat ten wymagał ogromnego
zaangażowania ze strony OZM ponieważ celem likwidacji były inwestycje drogowe. Okręg w każdym wypadku
starał się nie tylko zabezpieczyć należne działkowcom odszkodowania czas na spokojne ich opuszczenie, ale uzgad-

niał terminy i przebieg procesu likwidacji w taki sposób
aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie pozostałym
działkowcom z terenu pozostającego.
Jednocześnie OZM nie zapomniał o realizacji zadań
w ogrodach istniejących. Dzięki posiadanym środkom
Okręg w formie dotacji wsparł 78 ROD na łączną kwotę
351 600 zł. Dzięki środkom przekazanym przez Okręgowy Zarząd do ogrodów zmodernizowane zostały sieci
elektroenergetyczne w 15 ROD, sieci wodociągowe
w 12 ROD. Natomiast w 30 ROD udało się wymienić lub
wyremontować ogrodzenia zewnętrzne. OZM pomógł
również 9 ogrodom wyremontować domy działkowca,
a kolejnym 12 ROD dofinansował remont dróg, urządzeń
sanitarnych ekologicznych oraz innych zadań służących
ogrodowi i działkowcom.

V. Inne zadania
Z szeregu innych zadań, jaki okręgowy zarząd realizował w 2009r. należy wskazać zorganizowanie konkursu
na najlepszy ROD i działkę. Uroczyste ogłoszenie wyników Okręgowego Konkursu i wręczenie nagród odbyło
się w ogrodzie „ Bemowo” w dniu 5 września 2009 r.
Działalność Społeczna
Brak środków finansowych ograniczył w tym roku działania Okręgu w zakresie organizowania wczasów dla seniorów i młodzieży, nie znaczy to jednak, że w Okręgu
Mazowieckim zaniechano takiej działalności. Zorganizowano wczasy w ogrodach „Rakowiec”, „Koło II” w War-

szawie czy w ROD im Tadeusza Kościuszki w Płocku.
Dzięki determinacji Zarządów ROD i pomocy organizacji
społecznych, z takiej formy wypoczynku skorzystało 1200
warszawiaków oraz prawie 440 seniorów z terenu Płocka. To tylko nieliczne zadania, jakie były realizowane
w OZM w 2009 r. Okręgowy zarząd współpracował
z gminami i miastami w zakresie działalności społecznej
przekazując na rzecz domów dziecka, szkół czy seniorów
plony działkowe, popularyzując tym samych idę ogrodnictwa działkowego na swoim terenie.

VI. Szkolenia dla Służby instruktorskiej
Okręgowy Zarząd podejmował również temat szkoleń.
W okresie wiosennym zorganizowaliśmy szkolenia dla instruktorów okręgowych i ogrodowych z zakresu ochrony
roślin, uprawy i nawożenia oraz pokazów ciecia drzew i
krzewów owocowych w kompleksach ogrodów. Takie
szkolenia odbyły się w ogrodach przy ul. Żwirki i Wigury, Na Paluchu i Waszyngtona. Uczestnicy mogli w sposób
praktyczny zapoznać się z prawidłowością cięcia drzew i
krzewów, ponieważ szkolenia te organizowane były przez
wysoko cenionych specjalistów z SGGW. Dzięki tej formie szkoleń z wiedzy ogrodniczej skorzystało ok. 80 społecznych instruktorów ogrodowych i okręgowych.

Jednocześnie OZM wyposażył okręgowe służby instruktorskie w niezbędny sprzęt umożliwiający im przeprowadzanie pokazów w sposób praktyczny. Dzięki uzyskanej
wiedzy i wyposażeniu będą oni mogli w wspierać działkowców w prawidłowej pielęgnacji i zagospodarowaniu
działek.
Okręgowy zarząd nie zapomniał również o nowych
członkach PZD dla nich zorganizowano 12 szkoleń w różnych miejscowościach. Przeszkolono łącznie ok. 800 nowych członków Związku. Jednak zdaniem OZM jest to
działanie niewystarczające konieczne będzie zintensyfikowanie tych szkoleń. Dlatego w lutym 2010 r. chcemy
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zaproponować nowe rozwiązania i przenieść szkolenia do
większych kompleksów ogrodowych posiadających świetlice ogrodowe, dzięki takiej formie możliwe będzie zorganizowanie większej liczby szkoleń, w których
uczestniczyć będą w szerokim zakresie indywidualni
działkowcy chcący skorzystać z wiedzy ogrodniczej.
Narady z prezesami i obsługującymi walne zebrania
sprawozdawczo wyborcze w 2010 r.
W bieżącym roku Okręgowy Zarząd przywiązywał
ogromną wagę do właściwego przygotowania kampanii
sprawozdawczo wyborczej w ROD, jaka odbędzie się
w 2010r., Dlatego zorganizowaliśmy szkolenia dla wszystkich prezesów ROD z terenu Okręgowego Zarządu. Celem szkoleń było przygotowanie zarządów do prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia walnych
zebrań sprawozdawczo wyborczych w ogrodach w 2010 r.
W celu ułatwienia prezesom ROD udziału w szkoleniach,
zorganizowanych zostało 11 szkoleń, z czego część przeprowadzono w delegaturach. Może cieszyć fakt, że frekwencja na tych naradach była bardzo wysoka
a poruszane tematy wywoływał zainteresowanie i szeroka
dyskusję.

Prezesom ROD dostarczono również przygotowany
przez Krajową Radę PZD poradnik, którym znajduje się
kompendium wiedzy na temat walnych zebrań. Jednocześnie uczestnicy narad otrzymali informacje na temat
aktualnej sytuacji Związku, podsumowano przebieg i znaczenie I Kongresu PZD jaki odbył się w br., poruszony był
problem stanu prawnego gruntów ROD, konieczność
kompletowania dokumentacji powstania ogrodów, wpis
prawa PZD do ksiąg wieczystych, ale również problematyka i procedury odnoszące się do planów zagospodarowania przestrzennego i ujawniania w nich ogrodów. To
tylko część zagadnień, jakie poruszane były podczas narad. Okręgowy Zarząd zakończył również serię szkoleń
dla księgowych i przewodniczących komisji rewizyjnych
w ogrodach. Organizatorami tych szkoleń był Okręgowy
Zarząd i Okręgowa Komisja Rewizyjna. Szkoleniem objęci zostaną również przedstawiciele OZM obsługujący
walne zebrania sprawozdawczo wyborcze.
To ogromny wysiłek, jaki podjął w roku bieżącym nasz
okręg, ale mamy nadzieję, że przyniesie wymierne efekty
podczas prowadzonej w 2010 r. kampanii sprawozdawczej w ogrodach.
(GF).

Warszawa, 8 stycznia 2010 r.

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Częstochowie w 2009 roku
ROK 2009 w działalności Okręgowego Zarządu PZD
w Częstochowie był rokiem szczególnym. Realizowane
były zadania i wytyczne KR oraz uchwał Zjazdów Okręgowego i Krajowego PZD.
W roku 2009 OZ PZD wspólnie z naszymi ogrodami
aktywnie włączył się w proces obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Na większości zebrań ich
uczestnicy podejmowali stosowne stanowiska i pisma w
tej ważnej dla działkowców i Związku sprawie. W sumie
podczas ubiegłorocznej kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych nasi działkowcy w sprawie obrony należnych praw działkowców polskich
wypowiadali się 54 razy oraz kilkakrotnie swoje wystąpienia redagował OZ PZD. Były to wystąpienia i stanowiska z posiedzeń Okręgowego Zarządu, Prezydium OZ czy
narad organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD.
W tym czasie zebrano dodatkowo jeszcze ponad 560 podpisów poparcia naszej ustawy.
Wynikiem tych działań - obrony ustawy było podjęcie
przez władze krajowe decyzji o odbyciu I Kongresu PZD.
Kongres PZD odbył się w Sali Kongresowej w Warszawie w dniu 14 lipca 2009 roku. W kongresie ze strony OZ
PZD w Częstochowie uczestniczyło 50 członków reprezentujących wszystkie regiony naszego działania. Podczas
kongresu jego uczestnicy otrzymali symboliczne drzewka

kongresowe, których sadzenie odbyło się w wyznaczonych ROD. W ceremonii sadzenia drzewka kongresowego wzięli udział Prezes OZ PZD Andrzej Wosik,
członkowie władz OZ oraz ROD. Posadzenie drzewka
kongresowego odbyło się w reprezentacyjnym miejscu
ROD im. WYPALANKI przez siedzibą OZ PZD.
Rok 2009 był kolejnym rokiem, kiedy Okręgowy Zarząd
PZD podjął się budowy od podstaw nowego ogrodu. W roku 2008 urządzono ogród dla 108 nowych członków PZD
na powierzchni ponad 7 ha, natomiast w 2009 dla 166 nowych członków Związku na powierzchni ponad 17 ha gruntu. W wyniku podjętych działań wykonano ogrodzenie
zewnętrzne ogrodu z płyt betonowych wysokości 1,5 mi
długości 1.500 mb, doprowadzono do ogrodu wodę pitną
z miejskiego wodociągu o długości 74 mb i zasilanie ogrodu w energię elektryczną o długości 420 mb oraz rozprowadzono w głównej drodze ogrodu instalację wodną na
długości 457 mb wraz z 7 studzienkami odcinającymi
w poszczególne segmenty. Wartość poniesionych przez OZ
PZD kosztów związanych z budową infrastruktury to ponad
300.000 zł. Środki na realizację tej inwestycji pochodziły
od nowych członków PZD, którym nadano członkostwo
związku i prawo użytkowania działki w tym ogrodzie.
Ponadto Okręgowy Zarząd doskonalił i realizował politykę oświatową, której wynikiem był przeszkolenie no180

wych 279 członków PZD na szkoleniach i 125 na pokazach cięcia i prześwietlania drzew i krzewów organizowanych przez OZ PZD. Działania szkoleniowe

podejmowały również ogrody na wniosek OZ PZD poprzez organizację pokazów cięcia i prześwietlania, prelekcji w których uczestniczyło ponad 760 członków ROD.
Prezes OZ PZD
Andrzej Wosik

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ Opolskiego PZD w 2009 roku
W działalności Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD
w Opolu, rok 2009 zapisał się wielka kartą w historii całego ruchu działkowego w Polsce. Wielkim echem odbił
się w świadomości działkowców odbyty w dniu 14 lipca
2009 I Kongres Polskiego Związku Działkowców. Kongres spełnił ich oczekiwania związane z obrona ustawy
o ROD oraz uspokoił sytuację wokół Związku i ogrodów
związaną z zagrożeniami, jakie doświadczaliśmy w latach
poprzednich. Kongres wniósł nadzieję na poszanowanie
nabytych praw oraz na dalszy rozwój ogrodów na miarę
XXI wieku.
W okręgu opolskim ożywił się trend do podnoszenia
standardu działek i ogrodów działkowych. Na przykład
w roku 2009 – Zarząd ROD ,,Stokrotka” w Opolu gospodarując na gruntach o powierzchni 35 ha zrealizował inwestycje – budowa świetlicy – wartości końcowej około
107 tys. złotych. W planie na rok 2010 zamierza zrealizować budowę (dobudówkę) na biuro ogrodu i magazynu
na urządzenia ogrodowe. Zadania te zamierza się zrealizować w zakresie własnym, podobnie jak budowę świetlicy, udziałem i partycypacją wszystkich działkowców.
Zarząd ROD ,,Relaks” w Brzegu zakończył budowę
,,Domu Działkowca”, którego wartość całkowita wyniosła około 78 tys. złotych. Powstało biuro – siedziba Zarządu i miejsce dla odbywania zebrań organów statutowych oraz okolicznościowych spotkań działkowców. Zarząd ROD realizuje długofalowy program rozwoju i modernizacji ogrodu.
W latach 2006-2008 ROD – zrealizował pełne nawodnienie wszystkich działek, część ogrodu została zelektryfikowana, a pozostałe jak teren ,,Relaks 1” i ,,Relaks 2”
zaplanowano do realizacji w 2010 r. Zarząd ROD zamierza zakończyć pełną infrastrukturę Ogrodu w 2010 r.

Do realizacji zadań modernizacyjnych ogrodu włączyli
się wszyscy działkowcy ogrodu, liczącego 355 działek
swoją pracą i udziałem finansowym. Zarówno Zarząd
ROD ,,Relaks” w Brzegu, jak i działkowcy , za ich trud
i wniesioną pracę społeczną zasługują na duże uznanie,
a Zarząd ROD za wzorową umiejętność zarządzania ogrodem.
ROD ,,Reymonta” w Praszce, podjął i zrealizował
w 2009 r. zadanie związane z wykupem obiektu o kubaturze 100 m2 powierzchni i tyleż gruntu w celu zorganizowania biura ogrodu i świetlicy dla prowadzenia działalności statutowej i samorządowej. W roku 2010 nastąpi zagospodarowanie terenu – gruntu uzyskanego nieodpłatnie
od Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Zadania te władze Ogrodowe
realizują przy dużym zaangażowaniu wszystkich działkowców liczących w tym ogrodzie 226 osób. Dbałość
o zabezpieczenie działkowcom korzystania z pełnej infrastruktury ogrodu owocuje pięknie zagospodarowanymi
działkami, estetycznym wyglądem całego ogrodu i zadowoleniem jego użytkowników.
Przedkładamy tylko jednostkowe przykłady dbałości
Zarządów ROD o rozwój i modernizację niektórych rodzinnych ogrodów działkowych – ale w okręgu opolskim
realizowanych jest wiele inwestycji, remontów i modernizacji ogrodów – na ogólną wartość ponad 1 miliona złotych rocznie. W zadaniach tych aktywnie uczestniczą
działkowcy – którzy mają świadomość, że ich udział
w realizacji zadań przyjętych przez walne zebrania członków ROD– podwyższają standard wypoczynku i mają
wpływ na produkcję ogrodniczą – czynią to dla siebie,
swoich rodzin i dla przyszłych pokoleń.
Antonina Boroń

Najważniejsze dokonania Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile
w 2009 roku
Działania Okręgowego Zarządu w obronie nabytych praw działkowców, ogrodów i Związku
W działalności Okręgowego Zarządu PZD w Pile
w 2009 roku najważniejszą sprawą była obrona ustawy o

rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku, praw
działkowców zagwarantowanych ustawą oraz Związku
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w wyniku kolejnych na przestrzeni ostatnich 20 lat prób
ich zmiany.
Początek roku to aktywne działania władzy ustawodawczej zmierzające do szybkich zmian w tzw. Specustawie
drogowej z dnia 25 lipca 2008 roku w której Sejm RP poprzez dodanie słynnego art. 11j wyłączył z naszej ustawy
art. 17–22 i pozbawił działkowców i Związek konstytucyjnych praw do odszkodowania i terenu zstępczego w przypadku realizacji inwestycji drogowej na terenie ogrodu.
W tym samym czasie Sejm RP w znowelizowanej ustawie Prawo budowlane wprowadził zapis zobowiązujący
działkowców do rejestracji w starostwie budowanych altan.
Zgodnie z oczekiwaniami działkowców celem przywrócenia obowiązującego porządku prawnego w ustawie
o ROD, Okręgowy Zarząd i jego Prezydium odbyło rozmowy z parlamentarzystami ziemi pilskiej –Romualdem
Ajchlerem, Stanisławem Stecem, Stanisławem Kalembą
oraz senatorem Mieczysławem Augustynem. Zebranie
Okręgowego PZD w dniu 23 lutego 2009 roku w w/w sprawach skierowało list do posła PSL Stanisława Kalemby.
W powyższych sprawach wypowiedziało się wiele zarządów ogrodów, walnych zebrań sprawozdawczych, Prezydium OZ oraz Okręgowe Komisje Statutowe.
Po złożeniu do Laski Marszałkowskiej w dniu 23 marca 2009 roku przez parlamentarzystów PiS projektu ustawy o ogrodach działkowych, Prezydium OZ podjęło
decyzję o zwołaniu w dniu 21 kwietnia 2009 roku Nadzwyczajnego Zebrania OZPZD z udziałem członków
Okręgowych Komisji Statutowych. Zebranie przyjęło stanowisko w sprawie projektu PiS , które skierowaliśmy do
Marszałka Sejmu RP. Ustalono harmonogram narad Prezesów ROD i Przewodniczących Komisji Statutowych
ROD z udziałem władz samorządowych gmin i powiatów
oraz parlamentarzystami celem przedstawienia im nowego projektu ustawy PiS oraz stanowiska Związku i Okręgowego Zarządu w tej sprawie.

Organizatorem spotkań był Okręgowy Zarząd PZD, który przesłał zaproszenia do udziału w spotkaniach z przedstawicielami ROD do władz samorządowych i parlamentarzystów.
Odbyło się 7 spotkań z udziałem samorządów wszystkich ogrodów naszego okręgu oraz wszystkich zaproszonych Starostów, Prezydenta Piły, Burmistrzów i ich
Zastępców, radnych i parlamentarzystów.
Na wszystkich spotkaniach przyjęto stanowiska w sprawie odrzucenia przez Sejm w pierwszym czytaniu nowego projektu ustawy PiS o ogrodach, które zostały
przesłane do Marszałka Sejmu RP i wszystkich parlamentarzystów okręgu pilskiego.
Oddzielne stanowiska w sprawie odrzucenia projektu
ustawy PiS przedstawili: Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki – Wiesław Marszewski, Burmistrz Miasta Chodzieży – Jacek Grusz, Burmistrz Wągrowca – Stanisław
Wilczyński a Rada Powiatu Pilskiego przyjęła „Apel
w sprawie odrzucenia nowego projektu ustawy o ogrodach działkowych”.
Na zaproszenie Starosty Pilskiego uczestniczyliśmy
w spotkaniu pn. „Politycy inaczej – Polityka bez krawatów” z udziałem senatorów RP ziemi wielkopolskiej, Marszałka i Wojewody Wielkopolskiego z mieszkańcami
miasta Piły. Podczas spotkania przedstawiliśmy i wręczyliśmy senatorom stanowisko OZ PZD , Krajowej Rady
PZD oraz przyjęte stanowiska na spotkaniach z władzami
samorządowymi w sprawie odrzucenia przez parlament
projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych.
Efekty odbytych spotkań to poparcie władz samorządowych dla obowiązującej Ustawy o ROD z 2005 roku, dla
naszych działań w obronie nabytych praw działkowców,
ogrodów i Polskiego Związku Działkowców oraz deklaracje parlamentarzystów PSL, SLD i PO, że w parlamencie
będą głosowali za odrzuceniem nowego projektu PiS.

I Kongres Polskiego Związku Działkowców
Najważniejszym wydarzeniem w 2009 roku dla członków Związku i samorządów ROD było po złożeniu w Sejmie przez PiS nowego projektu ustawy o ogrodach
działkowych, podjęcie przez Krajową Radę PZD uchwały o zwołaniu pierwszego w historii ruchu ogrodnictwa
działkowego w Polsce – Kongresu PZD w dniu 14 lipca
2009 roku w Warszawie.
Okręgowy Zarząd PZD zorganizował Przedkongresową Konferencję z udziałem przedstawicieli wszystkich
ogrodów naszego Okręgu.
Prezes OZ PZD Marian Praczyk w swoim wystąpieniu
do uczestników konferencji poinformował o wykonaniu
przyjętych działań w obronie obowiązującej ustawy
o ROD z 2005 roku w związku z nowym projektem autorstwa parlamentarzystów PiS. Podczas dyskusji wszyscy

wypowiedzieli się za utrzymaniem obowiązującej ustawy
o ROD a działania w jej obronie uznano za konieczne
i potrzebne. Propozycje likwidacji Związku w nowym
projekcie PiS uznali za największą stratę dla ogrodów,
działkowców i ruchu ogrodnictwa działkowego. Konferencja ustaliła listę uczestników Kongresu, przyjęła stanowiska w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach
działkowych oraz w sprawie działalności stowarzyszeń
w ROD. Przyjęto również odezwę do działkowców, Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych o dalszą obronę ogrodów działkowych.
W Kongresie na zaproszenie okręgowego zarządu PZD
uczestniczyli posłowie: Stanisław Stec, Stanisław Kalemba, Romuald Ajchler, senator Mieczysław Augustyn oraz
samorządowcy- Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmat182

ka i Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz. W czasie
debaty kongresowej głos zabrała Elżbieta Thomas a z zaproszonych naszych gości poseł Stanisław Kalemba, senator Mieczysław Augustyn oraz Prezydent Piły Zbigniew
Kosmatka. Głosy do protokóły złożyli Maria Fojt i An-

drzej Kierzkowski. O przebiegu I Kongresu PZD, przyjętych dokumentach, relacjach jej uczestników i zaproszonych gości napisała dziennikarka „Tygodnika Nowego”
zaproszona na kongres w artykule pt. „Zamachowcy nie
mieli szans”.

Okręgowe Dni Działkowca
Okręgowe Dni Działkowca odbyły się w Rodzinnym
Ogrodzie Działkowym im. Przemysława w Rogoźnie, który został laureatem konkursu okręgowego pn. „ROD ROKU 2009”. W uroczystościach licznie uczestniczyli
działkowcy z ogrodów Rogoźna, reprezentacje większości
ogrodów naszego okręgu oraz zaproszeni goście posłowie
– Stanisław Kalemba, Stanisław Stec, Romuald Ajchler,
Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta w Rogoźnie
oraz Wiceprezydent Miasta Piły.

Głównym wydarzeniem uroczystości było zgodnie z decyzją Prezydium OZ, posadzenie drzewka - rubinia akacjowa- symbolu I Kongresu PZD oraz rozstrzygnięcie
konkursów ogłoszonych przez Prezydium OZ dla ogrodów i działek. Drzewko kongresowe posadzili wspólnie
z Prezesem OZ i ROD zaproszeni goście. Laureatom konkursów okręgowych Prezes Okręgowego Zarządu wręczył
puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Promocja Związku i ruchu ogrodnictwa działkowego
W 2009 roku w Pile odbyły się Wielkopolskie Wojewódzko – Diecezjalne Dożynki podczas których ogrody
miasta i powiatu pilskiego zaprezentowały na stoiskach
z owoców, warzyw i kwiatów swoje osiągnięcia. Delegacja działkowców podczas dożynkowych uroczystości wręczyła Prezydentowi Piły kosz dożynkowy z owoców i
kwiatów z pilskich ogrodów. Wystawę zwiedzili zaproszeni goście z całej Wielkopolski oraz mieszkańcy Piły.
Prezydent wszystkim ogrodom biorącym udział w wystawie przekazał nagrody rzeczowe.
Rodzinne ogrody działkowe miasta Chodzieży zaprezentowały społeczeństwu miasta swoje dokonania w produkcji warzyw, owoców i kwiatów na wystawie
zorganizowanej na terenach zielonych w centrum miasta.
Wystawę odwiedzili licznie mieszkańcy miasta oraz władze związkowe i samorządowe. Starosta i Burmistrz Chodzieży w podziękowaniu za piękną wystawę i przekazane
plony do Domu Pomocy Społecznej wręczyli zarządom
ROD podziękowania oraz rośliny ozdobne.
W 2009 roku Okręgowy zarząd został zaproszony do
wzięcia udziału w „I Festiwalu Zdrowego Życia”. Festyn
odbył się w Pile podczas którego stoisko z produktami
i przetworami z działek wystawiły ogrody miasta Piły. Za-

prezentowaliśmy również wydawnictwa związkowe. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców,
którzy licznie przybyli na Plac Staszica, zwiedzili stoiska
wystawowe wielu organizacji pozarządowych i wysłuchali licznych koncertów muzycznych.
W minionym roku w ramach działalności ogrodów na
rzecz społeczeństwa lokalnego seniorzy miasta Chodzieży wypoczywali w ogrodzie im. Powstańców Wielkopolskich. Organizatorem wczasów był zarząd ogrodu
i władze samorządowe miasta. Podczas dwóch turnusów
mile czas spędziło 110 seniorów.
Ogrody miasta Rogożna, Chodzieży i ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy wspólnie z władzami miasta zorganizowały z okazji „Dnia Dziecka” masowe imprezy dla
dzieci rodzin działkowych oraz dzieci mieszkańców miast.
Okręgowy Zarząd promuje działalność ogrodów współpracując z redakcją „Tygodnika Nowego” oraz telewizjami lokalnymi. Tygodnik jest wydawany na terenie
północnej Wielkopolski. Wymienione media przedstawiają problemy ogrodów i Związku oraz relacje z odbywających się imprez na terenach ogrodów i miast. Zarządy
ogrodów współpracują z redakcjami mediów powiatowych i gminnych.

Działalność konkursowa
W 2009 roku Prezydium OZ PZD ogłosiło konkurs dla
działkowców pn. „Wzorowa działka roku 2009” oraz dla
ogrodów pn. „ROD ROKU 2009”. Po dokonaniu oceny
zgłoszonych do konkursu ogrodów i działek przez okręgową komisję ds. konkursów Prezydium OZ ustaliło listę
laureatów. Wyróżniono 3 ogrody działkowe nagrodami

pieniężnymi, pucharami i dyplomami. W konkursie dla
działkowców wyróżniono nagrodami rzeczowymi oraz
dyplomami 19 działek. Rodzinny Ogród Działkowy im
Borek z Wronek oraz działka z ROD 40 – lecia WP w Pile zostali laureatami konkursów ogłoszonych przez Prezydium Krajowej Rady PZD.
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Dotacje dla ROD
Prezydium OZ przyznało z Funduszu Rozwoju OZ PZD
dotacje dla 6 ogrodów na wartość 17.700,00 złotych z
przeznaczeniem na dofinansowanie remontów ogrodzeń
ROD i budynków administracyjnych ROD. Prezydium
Krajowej Rady PZD przyznało dotację w wysokości
7.000,00 złotych dla 1 ROD na dofinansowanie remontu
ujęcia wody oraz pożyczkę z Funduszu Samopomocowe-

go PZD w wysokości 50.000,00 złotych dla 1 ROD na
elektryfikację ogrodu.
Ponadto na wnioski Okręgowego Zarządu PZD złożone
w Urzędzie Miasta w Pile i Chodzieży otrzymaliśmy dotację dla ogrodów Chodzieży w wysokości 12 tys. złotych
oraz dla ogrodów miasta Piły w wysokości 15 tys. złotych
z przeznaczeniem na nagrody w konkursach ekologicznych.

Działalność kontrolna w ROD.
Okręgowy zarząd PZD wspólnie z Okręgową Komisją
Rewizyjną przeprowadził kontrole działalności statutowej,
finansowej i inwestycyjnej w 15 ROD oraz przeglądy stanu zagospodarowania w 19 ogrodach. Natomiast wspólnie

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile, policją, strażą miejską i strażą pożarną przeprowadzono dwukrotną kontrolę altan zamieszkałych przez działkowców.

Działalność szkoleniowa.
Przed kampanią zebrań sprawozdawczych w ogrodach
zorganizowaliśmy szkolenia dla Prezesów i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Rozjemczych na temat
prawidłowego przygotowania zebrań sprawozdawczych
w ROD za 2008 rok. Zarządy zostały wyposażone w niezbędne materiały przygotowane przez Krajową Radę PZD
i OZPZD. Księgowi ROD i skarbnicy zostali również
przygotowani do właściwego sporządzenia sprawozdań
finansowych ROD za okres sprawozdawczy. Ponadto odbyliśmy 10 narad w powiatach z Prezesami ROD z udziałem policji i straży miejskiej w sprawach bezpieczeństwa

ogrodów i działkowców w ogrodach. W Złotowie po podziale przez Prezydium OZ ogrodu na 5 jednostek organizacyjnych odbyły się szkolenia zarządów, komisji
statutowych, księgowych i skarbników. Odbyły się również narady szkoleniowe z Prezesami, Przewodniczącymi
Komisji Statutowych ROD na temat przygotowań do
kampanii sprawozdawczo – wyborczej w 2010 roku. Księgowi ROD zostali również przeszkoleni w sprawach przygotowania sprawozdań finansowych za 2009 rok na
zebrania w 2010 roku.

Stan prawny gruntów ROD
Grunty pod rodzinnymi ogrodami działkowymi w naszym okręgu są w 98 % przekazane Związkowi w wieczyste użytkowanie z wpisem tego prawa w księgach
wieczystych ROD. W miejscowych planach zagospodarowania gmin lub w studium ujętych jest 95% gruntów

ROD. W minionym roku w wyniku działań okręgowego
zarządu i zarządów ogrodów tereny 6 ogrodów miasta
Wronki zapisane zostały w studium zagospodarowania dla
gminy Wronki jako tereny zieleni działkowej.
Wiceprezes OZ PZD
/-/ Maria Fojt

Najważniejsze dokonania i osiągnięcia OZ PZD w Legnicy w 2009 roku
1. Działalność organizacyjna
Rok 2009r. był kolejnym rokiem intensywnych działań
mających na celu obronę Polskiego Związku Działkowców i ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Do akcji informacyjnej wykorzystano walne zebrania sprawozdawcze, gdzie wskazano działkowcom na zagrożenia
dla jedności Związku i ROD, odbyto narady z prezesami

ROD wskazując, że sytuacja wymaga natychmiastowych
działań. Ponadto skierowano do parlamentarzystów z naszego okręgu wystąpienia i petycje a do władz samorządowych List Otwarty przedstawiające nasze stanowisko
w sprawie projektu ustawy PiS o ogrodach działkowych.
W dniu 15 czerwca 2009r. odbyła się Konferencja Przed184

kongresowa, w której udział wzięli przedstawiciele ze 168
Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członkowie OZ,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Konferencja wyłoniła 77 Delegatów na I Kongres PZD, dokonała
oceny aktualnej sytuacji Związku, ze szczególnym

uwzględnieniem naszego terenu. Podjęła 4 Stanowiska
oraz Apel Konferencji Przedkongresowej skierowany do
Działkowców. Było to największe wydarzenie w historii
ruchu ogrodnictwa działkowego

Działalność instruktażowo - kontrolna i oświatowo – szkoleniowa
Wykonując od lat cele i zadania OZ wynikające ze statutu PZD, doskonaląc metody instruktażowe i kontrole,
które wynikają również z uchwały Nr 90/2003 Prezydium
RK PZD z dnia 17 lipca 2003. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Kontroli wykonywanych w ramach nadzoru
KR PZD i OZ PZD, Prezydium OZ, jak w latach ubiegłych tak również w 2009 r. powołując zespoły przeprowadziło kontrole organizacyjno – finansowe w 41
zarządach ROD. Dokonywano oceny realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych służąc daleko idącą pomocą zarządom w zakresie merytorycznym i formalno –
prawnym. Przeprowadzone kontrole, przeglądy to również spotkania z działaczami organów ogrodu, to nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z działkowcami. Bezpośredni instruktaż, wymiana poglądów i opinii to najlepsza forma współpracy bezpośrednio w terenie i pomoc w
rozwiązywaniu bieżących problemów z jakimi borykają
się zarządy ROD. Praca w terenie jest bardzo dobrze
przyjmowana przez działaczy, spotkania cechuje otwartość i bezpośredniość, przede wszystkim jest kopalnią wiedzy w podejmowaniu decyzji, stanowisk i uchwał przez
Okręgowy Zarząd i jego Prezydium. Przyniosły również
wymierne efekty, dla przykładu: poprawne prowadzenie
i systematyzowanie dokumentacji ogrodu oraz członków
PZD, zabezpieczenie dokumentów walnych zebrań, posiedzeń zarządu i dokumentacji finansowej. Prawidłowe
prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz
ich rozliczanie, wdrażanie i ocena realizacji uchwał walnych zebrań, przestrzeganie praw działkowców, umiejętność i merytoryczne rozstrzyganie skarg, ale również

i egzekwowanie obowiązków za poprawne wykonywanie
zadań. Nie można pominąć prowadzenia dokumentacji finansowej, kwartalna analiza wykonania preliminarzy, terminowe sporządzenie wszelkich sprawozdań, to praca
ciągła i systematyczna. Relacje biuro OZ a zarządy ROD,
to przede wszystkim pomoc merytoryczna, organizacyjna
i prawna, te działania są pozytywnie odbierane przez aktyw i indywidualnych użytkowników działek. Powyższe
pozwala sądzić, że jest to jeden z elementów dzięki, któremu na terenie naszego okręgu nie powstają żadne stowarzyszenia rywalizujące z Polskim Związkiem Działkowców. Nie wytyczono nam a nie my procesów sądowych, nie jesteśmy „języczkiem” uwag mediów, które najczęściej są zainteresowane pokazywać organizację,
działaczy w świetle negatywnym.
OZ PZD wychodząc na przeciw potrzebom aktywu
związkowego przeprowadził szkolenia ustalając tematykę i zagadnienia z: prezesami zarządów ROD, księgowymi ROD, członkami komisji rewizyjnych i rozjemczych
ROD, instruktorami SSI.
Ponadto na terenie OZ PZD zorganizowano 20 kursów
i przeszkolono łącznie 703 osoby – nowych członków
PZD z zakresu przepisów związkowych, zagospodarowania działek, podstawowych zasad uprawy i nawożenia gleby, sadownictwa, warzywnictwa i ochrony roślin,
w których przede wszystkim, jako wykładowcami są krajowi i okręgowi instruktorzy SSI. Nasi nowi działkowcy
są wyposażani w literaturę związkową oraz materiały metodyczne opracowane przez okręgową służbę instruktorską.

3. Współpraca z samorządami
Dużym sukcesem OZ PZD jest dobra a w wielu przypadkach bardzo dobra współpraca w władzami samorządu terytorialnego, która pozwala na bieżące rozwiązywanie wielu problemów, a przede wszystkim natury formalno – prawnej oraz uzgodnień w zakresie: zajęcia czasowego nieruchomości PZD pod inwestycje publiczne,
ustalając warunki zawarte w Porozumieniach. Wymiernym efektem współpracy jest kontynuacja działań w zakresie umieszczenia w planach zagospodarowania
przestrzennego oraz sporządzanych studiach funkcjonujące na tych terenach ogrody, których łączna pow. wyno-

si 1 665,86 ha, działek 38 010, co stanowi 97,21% ogólnej powierzchni i 97,17% działek indywidualnych.
Dobra współpraca z samorządami pozwala na sprawne
przeprowadzenie częściowej likwidacji ROD na cele publiczne, przykładem może być Prezydent Miasta Bolesławiec. Sprawnie przeprowadzono proces wyceny i wypłacenia odszkodowania dla użytkowników działek. Wzajemne współdziałanie pozwoliło nie tylko na uregulowanie stanu prawnego ROD w 2-ch przypadkach, na którym
to gruncie działkowcy urządzili działki ponad 30 lat temu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami OZ reprezentował
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PZD i podpisał akty notarialne ustanawiając prawo wieczystego użytkowania gruntów. W tym miejscu, należy
również nadmienić, że po 8 latach prowadzenia negocjacji z właścicielem gruntu – osobą fizyczną, na którym w
1973 r. działkowcy zagospodarowali teren i urządzili
działki, dużemu zaangażowaniu i zrozumieniu sytuacji
rozstrzygnięciu na korzyść PZD, a przede wszystkim użytkowników działek, Prezydent Miasta Głogowa dokonał
zamienności gruntów, które w najbliższym czasie zgodnie z procedurą przekazane zostaną PZD w wieczyste
użytkowanie. Powyższa sprawa dot. ROD „Dz. Głogowskich” w Głogowie. W naszej ocenie jest to przykład
współpracy przy poszanowaniu drugiej strony osiągnięto
sukces.
W realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych dla 8
ROD samorządy wsparły przedsięwzięcia na ogólną kwotę 51.151,68 zł. Urzędy Miast angażują się również w
działalność konkursową wspierając rodzinne ogrody

działkowe ze swego terenu działania i są to: Głogów, Polkowice, Chocianów, Bogatynia, Złotoryja natomiast Starostwo Polkowickie i Głogowskie prowadzą również
konkursy o najlepszy ogród w zakresie ochrony środowiska i działki wg zasad i kryteriów wspólnie opracowanych
przez starostwa i OZ PZD, w których to przeglądach
uczestniczy członek Prezydium, przewodniczący okręgowej komisji ds. konkursów. Na nagrody łącznie przeznaczono około 30 tys. zł na modernizację ogrodów i sprzęt.
Innym przykładem jest użyczenie na okres 10 lat urządzeń
rekreacyjno – zabawowych dla 4 ROD z terenu Polkowic
w celu doposażenia wyznaczonych miejsc.
Ponadto dużym sukcesem jest sfinalizowanie trwającego o wielu lat, problemu uregulowania stanu prawnego
nieruchomości, na której zlokalizowanych jest 14 działek
ROD „Odrzycko” w Serbach – Gmina Wiejska Głogów
na zasadzie zamienności gruntów pomiędzy osoba fizyczną a PZD, w wyniku czego Związek otrzymuje własność.

Działalność inwestycyjna i remontowa
Jednym z istotnych osiągnięć OZ jest przy ścisłej współpracy z zarządami ROD zagospodarowanie i modernizacja
rodzinnych ogrodów działkowych, co skutkuje znaczą poprawą bazy technicznej i standard ROD. 2009 r. jest kolejnym w zakresie zrealizowanych 18 zadań inwestycyjnych
na łączną kwotę 459.183,47 zł oraz 47 zadań remontowych
na kwotę 675.409,01 zł. Ponadto, rozpoczęto 10 zadań inwestycyjnych i 30 zadań remontowych, na które w 2009 r.
poniesiono nakłady w wysokości 711.279,00 zł. i będą one
kontynuowane w 2010 r. W głównej mierze są to przedsięwzięcia obejmujące budowę lub modernizację sieci energetycznych i wodociągowych, remonty ogrodzeń oraz
domów działkowca w ROD.
W wyniku zadań inwestycyjnych zelektryfikowano w
całości lub częściowo 7 ogrodów, o łącznej długość sieci
energetycznej wynoszącej 3231 mb, wykonano 3 nowe
studnie głębinowe, w 2 ogrodach wykonano przyłącza do
sieci wodociągowej oraz sieć rozprowadzającą wodę do
działek o długości 3335 m, w 2 ogrodach wybudowano
nowe budynki administracyjno-gospodarcze, a w 2 ogrodach adaptowano altany na siedziby zarządu, wybudowano wiatę drewnianą służącą działkowcom na miejsce
spotkań środowiskowych, w jednym ogrodzie utwardzono kostką z polbruku 1022 m2 alei głównej od domu
działkowca do bramy głównej ogrodu. W ramach zadań
remontowych przeprowadzono remonty domów działkowca oraz budynków gospodarczych w 16 rodzinnych
ogrodach działkowych, w 5 ogrodach przeprowadzono remont i modernizację sieci energetycznej, w zakresie obejmującym wymianę odcinków kabli energetycznych oraz
wymianę 191 szaf rozdzielczo–pomiarowych, w 3 ogrodach wymieniono 2196 mb sieci wodociągowej, w 12

ogrodach wymieniono 3029 mb ogrodzenia zewnętrznego, w 2 ogrodach wykonano miejsca postojowe.
Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych
w ROD była możliwa dzięki inicjatywie i zaangażowaniu
działkowców, którzy swoją pracą na rzecz ogrodów i partycypacją w kosztach przyczynili się, do zwiększenia majątku trwałego ogrodu wykonując prace na rzecz ogrodu w
ilości 6863 godziny na łączną kwotę 52.588 zł. Znaczącą
pomocą w osiągnięciu efektów rzeczowych udzielił OZ
PZD 25 ROD przyznając dotacje celowe na ogólną kwotę 64.900,00 zł.
Wybrane zagadnienia nie odzwierciedlają efektów działań podejmowanych przez zarządy ROD przy wielkim
wsparciu ze strony działkowców. Gdyby przekonanie i
wiara wśród społeczności działkowej odnośnie trwałości
Związku zapewne wiele efektów pozostałoby tylko na papierze w dokumentach walnych zebrań, w tym uchwałach.
Prezydium dziękuje zarządom ROD i działkowcom za
wsparcie działalności i zaakceptowanie podejmowanych
inicjatyw przez OZ PZD. OZ PZD respektuje postanowienia statutu PZD § 6 pkt. 1, że celem PZD jest „rozwój
ROD w sposób zapewniający jego członkom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia
upraw ogrodniczych przede wszystkim na własne potrzeby”, a jednostką organizacyjną PZD jest rodzinny ogród
działkowy, który reprezentuje organ, jakim jest zarząd
ROD pochodzący z wyborów i pełniący społecznie funkcje. Dlatego wszystkie działania podejmowane przez OZ
PZD przy ścisłej współpracy z zarządami ROD, to efekty, z którymi możemy się podzielić.
PREZES OZ PZD W LEGNICY
/-/ inż. Elżbieta Dziedzic
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XIV. Z KART HISTORII
1. 45-lecie Ogrodu im. XX-lecia w Inowrocławiu
Ogród nasz powstał w 1964 r. Założeniu ogrodu zapoczątkowały takie zakłady jak Zakład Przemysłu Terenowego, Wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, Inowrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
Pierwszą grupą inicjatywną reprezentowali p. Jerzy Jasiński, p. Józef Maciejewski, p. Janusz Stępiński, p. Henryk Pawlaczyk.
Prezydium Miejskiej Rady a konkretnie Wydział Gospodarki Komunalnej w 1964 r. podzielił teren przy
ul. Szosa Bydgoska. Teren ten był częściowo polem uprawowym a pozostałe łąki i bagna. Teren ten był wysypiskiem gruzu, ziemi z całego terenu miasta.
Prezydium przydzieliło spychacz do wyrównania ziemi.
Na górnej części ogrodu od strony szosy bydgoskiej rozpoczęto przydzielać działki. Działkę nr l otrzymał p. Jasiński, którą uprawia do dnia dzisiejszego.
Pierwszym prezesem działek został p. Kamiński Włodzimierz.
Z pomocą przyszedł ponownie Urząd Miasta i przydzielił słupki oraz siatkę ogrodzeniową na ogrodzenie ogrodu. Działkowicze w czynie społecznym wykonali prace
ogrodzeniową.
W 1965 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej już
z własnych funduszy, czyli składek członkowskich. Pracę
przy wykopach wykonano w czynie społecznym. Długość
naszej sieci wodociągowej 1926 mb.
W 1966 r. następuje zmiana prezesa Zarządu zostaje nim
p. Kocieniewski Stanisław. Postępuje szybki rozwój ogrodu dzięki ofiarnej pracy wszystkich działkowiczów.
W tym czasie ogród liczył już 170 działek zagospodarowanych a powierzchnia ogrodu wynosiła 7,92 ha.
Zarząd pod kierownictwem p. Kocieniewskiego rozpoczął przygotowania do budowy świetlicy ogrodu, która
miała służyć do spotkań z działkowcami.
W 1970 r. roku rozpoczęto czynem społecznym oraz za
pomocą władz Miasta budowę Domu Działowca. Powierzchnia Domu Działkowca wynosi 143 m2. Mamy następujące pomieszczenia, sala na uroczystości, kuchnia,
biuro, oraz 2 magazynki.
Wysiłkiem wszystkich członków i tę budowę dokończono.
Życie na działkach się rozwijało, ludzie dłużej chcieli
przebywać na ogrodzie, ale był problem, bo nie można było przygotować kawy, herbaty, obiadu. Zarząd wystąpił
z propozycją podłączenia energii elektrycznej do altan.
W 1987 r. rozpoczęto starania o pozyskanie prądu oraz
przygotowanie planu podłączeń. Powstał Komitet na czele z Prezesem, który zajął się zakupem odpowiednich materiałów za zebrane fundusze przez członków Związku.
Prace ziemne wykonali działkowicze znów w czynie

społecznym. Pierwsze światło w altanach zabłysnęło
w 1988 r. Na 215 działek mamy prąd w 155 altanach.
Pan Kocieniewski był prezesem do roku 1995, z przyczyn zdrowotnych zrezygnował.
Następnym Prezesem był p. Władyko Jan i piastował
stanowisko do roku 1997.
Na zebraniu Zarządu 1997 r. nowym prezesem został
p. Domański Józef i funkcję tę pełnił do roku 2002. Po wyborach na Walnym Zebraniu nowym prezesem został p. Tadeusz Barczak i pełnił tę funkcję do stycznia 2004 r..
W m-cu styczniu 2004 r. Zarząd po rezygnacji przez p. Barczaka z pełnienia funkcji prezesa, ze swojego grona wybrał
nowego prezesa P. Zofię Speck – pełniącą obowiązki Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, która pełni funkcję prezesa do obecnej chwili. Podczas pracy pod kierownictwem
p. Speck Zofii Zarząd rozpoczął wykonywanie nowego
ogrodzenia naszych działek. W 2004 i 2005 r. wymieniliśmy 180 mb. siatki, opletliśmy na nowo bramy i furtki.
W 2005 r. dzięki pomocy Prezydenta Miasta Pana Ryszarda Brejzy, który interweniował w Dyrekcji Zarządu Dróg
i Budowy Autostrad w Bydgoszczy mamy przejście dla pieszych z oznakowaniami.
Z Wydziału Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta
otrzymaliśmy nasadzenia (ligustr), które posadził Zarząd
w czynie społecznym tworząc strefę ochronną.
W 2005 roku zorganizowaliśmy spóźnione 40-lecie naszych działek.
Od 1.12.2005 jesteśmy Rodzinnym Ogrodem Działkowym. Zmiany dokonaliśmy zgodnie z Ustawą z dn.
8.07.2005 Dz. U. 2005 nr 169 póz. 1419. Mamy Regon i NIP.
W Związku z Ustawą trzeba było dokonać zmian
w Banku, ZUS, ENEA, Urzędzie Miasta, PZU, Skarbówce.
W 2005 r. rozpoczęto częściową wymianę stołów na
świetlicy. Powołano Komisję Energetyczną, która nadzorowała przegląd linii energetycznej wewnątrz ogrodowej prześwietlenie kabli, usuwanie awarii, wymiana skrzynek
rozdzielczych, wymianę kabla, wszystko wykonała firma
„Usługi Elektryczne Elwoj”. Pozyskaliśmy sponsora, który dał nam 301 emulsji, 50 kg gipsu, 25 kg gładzi, pigmenty i 101 unigruntu. Wykonaliśmy z tego malowanie świetlicy. Zakupiliśmy nowe karnisze oraz inne naprawy bieżące.
W 2007 r. wymieniliśmy 200 mb, rury wodociągowej.
Pracę wykonano przy udziale działkowiczów tylko koparka wykopała rowy do położenia nowej rury.
Od 2002 roku mamy parking dla naszych działkowiczów i gości restauracji Savana.
Zakupiliśmy wyposażenie do świetlicy firany, obrusy,
serwetki, płytę, którą pocięto i założono na ściany, aby nie
niszczyć ścian krzesłami, wymieniono 3 tablice informa187

cyjne, częściowo wymieniono podliczniki w altanach.
W 2008 r. wykonano remont Domu Działkowca i tak:
– wymieniono drzwi wejściowe 2 szt,
– wyremontowano, wymalowano, położono płytki
w WC damskim i męskim,
– pokryto dach papą termozgrzewalną założono wentylator i kratki wentylacyjne, ocieplenie kominków,
– ponadto wymieniono siatkę od strony parkingu przy
współpracy z restauracją Savana,
– na zimę zainstalowano sterownik prądu,
– wyposażyliśmy świetlicę w nowy zlewozmywak i
drobny sprzęt.
W 2009 r. już wykonaliśmy następujące remonty: remont pieca w kuchni, pomalowaliśmy bramy i furtki,
przeniesienie skrzyni energetycznej z działki nr 3 na działkę nr 4 oraz malowanie kuchni i zaplecza kuchennego.

Co roku organizujemy dla naszych działkowców
w ogrodzie: Dzień Działkowca, Dzień Dziecka, ogłaszamy konkurs na najładniejszą działkę w ogrodzie? Wręczamy nagrody. Nasze działki zgłaszamy na konkurs
wojewódzki o „Najładniejszą działkę”. Do tej pory braliśmy udział 5 razy w tym konkursie. Nasi działkowicze
otrzymują w/w konkursie nagrody. Występujemy również
do Okręgowego Zarządu o odznaczenia.
Co roku wręczamy medale na Dzień Działkowca.
Zarząd pragnie podziękować Panu Prezydentowi za
wspaniały gest dla naszych działek, bo co roku otrzymujemy dotację z Urzędu. Za naszej kadencji otrzymaliśmy
6.600 zł. Pragniemy również podziękować Okręgowemu
Zarządowi PZD w Bydgoszczy za dotację otrzymaliśmy
5.700 zł. Są to duże pieniądze dla naszego ogrodu. Zostały zainwestowane zgodnie z potrzebami ogrodu.
Dziękujemy
Prezes Zarządu
/-/ Zofia Speck

2. Historia ROD „JednoÊç” w Niekłonicach
Historia ROD im. Jedność rozpoczęła się od pierwszego zebrania w dniu 30.11.1979 r. szesnastu przedstawicieli ówczesnych zakładów pracy Koszalina, tj. Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego,
Fabryki Maszyn Budowlanych „BUMAR”, Zakładu Maszyn i Urządzeń Technicznych „UNITRA-UNIMA”, Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej,
PRIIBP, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej,
TRANSBUT, MIASTO PROJEKT, KWMO, POLMOZBYT, Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlane, Urzędu Miejskiego, którzy podzielili zgodnie
z planem zagospodarowania 16,5 ha ziemi w Niekłonicach, przekazanych przez państwa Hamułków Starostwu
Powiatowemu w Koszalinie. Projekt zagospodarowania
przekazanych gruntów wykonała mgr inż. E. Serwatka
z MIASTO PROJEKTU.
Plan zagospodarowania przewidywał podział ziemi na
200 działek i 10 działek po rekultywacji, co się dokonało
po 10 latach. Obecnie wszystkie działki mają właścicieli.
Z pierwszego założycielskiego składu Zarządu dotrwał
Stefan Pera, pełniący przez 17 lat funkcję prezesa z wyboru na przemian z pierwszym prezesem i organizatorem
ogrodu Tadeuszem Łabudzińskim i drugi Wiesławem Napieraczem, którzy te funkcje pełnili przez 13 lat. Ci ostatni po doświadczeniach wojennych w czasie okupacji
niemieckiej i pokojowej pracy w Koszalinie (pierwszy
w KPBP, a drugi w MIASTO PROJEKCIE) przeszli na
emeryturę, przekazując swoje działki dzieciom. Tadeusz
Łabudziński dziś 86-letni emeryt przybył do Koszalina
w 1964 r. W czasie wojny był żołnierzem I Armii WP
i z sentymentem oraz wzruszeniem wspomina drogę od

Lenina aż po Berlin. Służył w V Samodzielnym Artyleryjskim Rozpoznaniu Pomiarowym.
Wacław Napieracz, urodzony na ziemi sandomierskiej,
we wrześniu 1941 r. w swoje urodziny w wyniku łapanki
ulicznej zorganizowanej przez Niemców został wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej i przydzielony do pracy w Kędzierzyńskich Zakładach Chemicznych HERMAN GIERYNG. W 1943 r. uciekł i przebywał w okolicach Włoszczowej, gdzie zaciągnął się do
Batalionów Chłopskich i działał w partyzantce. Od 1944 r.
pracował w Lublinie, a po 1945 r. oddelegowany do pracy w Starostwie Powiatowym Bytów. Po 4 latach awansowany na urzędnika w Urzędzie Wojewódzkim w
Szczecinie, w którym pracował w latach 1949–1950. Po
utworzeniu województwa koszalińskiego oddelegowany
na funkcję kierownika kadr i szkolenia w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie. Następnie pracował do emerytury w MIASTO PROJEKCIE. Za swoją pracę został
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Partyzanckim Batalionów Chłopskich oraz Odznakami „Za zasługi dla PZD” i Złotą Odznaką „Zasłużony Działkowiec”.
Przez 10–15 lat Zarządy wybierane przez ogół działkowców na 4-letnie kadencje zajmowały się: budową infrastruktury ogrodowej, tj. grodzeniem ogrodu, szklarniami, zagospodarowywaniem działek, rekultywacją,
utwardzeniem alejek ogrodowych, budową altan, elektryfikacją. W tych pierwszych latach funkcjonowania Zarządu niekiedy można było uzyskać pomoc rzeczową czy
finansową od macierzystych instytucji na budowę infra188

struktury ogrodowej, jak żużel, półfabrykaty, zbędne przy
produkcji, wykonanie niektórych projektów budowlanych,
elektrycznych, sanitarnych czy wodnych.
Pierwsze działki miały charakter warzywno-owocowo-kwiatowy, przykładem jest działka nr 148 Hanny Szczepańskiej.
Przez ostatnie cztery 4-letnie kadencje funkcję prezesa
pełni Stefan Pera, który w poprzednich latach 1979–1996
był zastępcą prezesa lub członkiem zarządu. Stefan Pera
od 1970 r. związany jest zawodowo, jako inspektor nadzoru z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Koszalinie, a od 2004 r. ze BUDMAR Spółką z o.o. (kierownik rejonu zarządzania nr 2 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 125).
Po pierwszych dziesiątkach lat funkcjonowania ogrodu,
gdzie działkowcy uprawiali głównie warzywa, kwiaty, zbierali owoce, następuje bardziej dynamiczny okres zarządzania ogrodem. Zarząd występuje z wieloma inicjatywami
jak: w 2003 r. społeczna budowa pomieszczeń własnych na
zebrania, spotkania, konkursy o tytuł najładniejszej działki, organizację wystaw najdorodniejszych kwiatów, warzyw, owoców, dożynki ogrodu, ogniska, wieczory
towarzyskie, szkolenia ogrodnicze. Ogród z sukcesami
uczestniczy w życiu środowiska, dniach działkowych, organizowanych przez Okręgowy Zarząd PZD czy władze samorządowe powiatu koszalińskiego czy miasta.
Nie istniałby te pomieszczenia bez społecznego technicznego projektu budowy wykonanego przez mgr inż.
Jacka Króla, zięcia śp. Zbigniewa Jabłońskiego i przystąpienia kilku działkowców w 2003 r. do wykopu fundamentów na placu budowy. A byli to: śp. Zbigniew
Jabłoński, Marian Bielecki, Mieczysław Wąsik, ówczesny i obecny prezes ogrodu Stefan Pera i inni. Praktycznie
wszystkie prace fizyczne przy budowie wykonali sami
działkowcy w czynie społecznym. Za materiały, transport
płaciliśmy pieniędzmi z dobrowolnego opodatkowania się
działkowców 50zł/działka. Kwotą 9000 zł wsparli nas
Krajowa Rada PZD w Warszawie oraz Okręgowy Zarząd
PZD w Koszalinie. Dotąd na budowę wydaliśmy 49 329
zł. Ciągle borykamy się z brakiem pieniędzy na wykończenie pomieszczeń socjalno-sanitarnych i sufitu w sali
zebrań. Z braku pomieszczeń sanitarnych zmuszeni jesteśmy na uroczystości zamawiać i opłacać przenośne toalety, a na przygotowanie herbat, kaw korzystamy z wody
butelkowej. Salę konferencyjną (zebrań) wyposażyliśmy
w stoły, krzesła wymieniane w koszalińskich instytucjach.
Członkowie ogrodu tak się przyzwyczaili do swoich pomieszczeń, że nie chcą korzystać z innych, bardziej luksusowych, jak choćby dzisiejsze obchody 30-lecia. Zarząd
proponował lokal w mieście na spotkanie jubileuszowe,
a działkowcy się negatywnie do tego ustosunkowali.
Być może budowa pomieszczeń byłaby do dziś ostatecznie ukończona, gdyby nie konieczność odprowadzenia
nadmiaru wody z zimowo-wiosennych opadów i roztopów. W zalewanych w latach 1999–2003 20 działek niżej

położonych wcześniej zrekultywowanych należało pilnie
odwodnić. Na długości 300 m wkopano rury melioracyjne. Miejscami na 2m głębokości. Miejscami woda zbierała się do wysokości 1,5 m, zalegając przez 3 miesiące.
W 2003 r. Zarząd ogrodu podjął następną inicjatywę odwodnienia zalewanych działek, prace ziemne, wykonane
głównie przez działkowców, którym pomogły Urzędy
Gminne w Świeszynie i Biesiekierzu, doprowadziły do
odwodnienia. Tak jak przy budowie pomieszczeń, część
kosztów finansowych pokrył Zarząd ze składek, tak
i w tym przypadku na kupno rur melioracyjnych działkowcy składali się po 6 zł/działka, co w konsekwencji na
materiały i transport kosztowało nas 7000 zł. Wdzięczni
jesteśmy wójtom gmin Świeszyno i Biesiekierz za okazaną pomoc, co stało się początkiem współpracy ogrodu
z organami samorządowymi.
Samowystarczalność finansowa ogrodu zmusza do
oszczędnego gospodarowania składką działkowców, a są
to wydatki rzędu od 8–20 tys. zł na remonty instalacji
wodnych, urządzeń elektrycznych, pomp głębinowych,
ogrodzenia itp. Materiały wykorzystywane 30 lat temu nie
były najwyższej jakości, dlatego też należy przeprowadzać remonty, a co za tym idzie ich wymianę.
Ważnym elementem pracy zarządu, wpisującym się
w historię ogrodu, są konkursy na najładniejszą działkę,
wystawę najdorodniejszych kwiatów, warzyw, owoców
i przetworów.
Do współzawodnictwa o tytuł „Moja najpiękniejsza
działka” w latach 2001–2009 przystąpiło 382 członków
ogrodu, a na wystawach najdorodniejszych plonów eksponowało w latach 2000–2008 187 działkowców. Laureatami konkursów o najpiękniejszą działkę roku od 2001
w kolejności chronologicznej zostali:
1. Maria Bielecka
2. Bogdan Machała
3. Stefan Stępień
4. Bogdan Wasiak
5. Maria Wojciechowska
6. Henryk Dowgielewicz
7. Edward Strojek
8. Jadwiga Kur
9. Elżbieta Petrykowska-Oleś
10. Edward Strojek
Zwycięstwa w szrankach o najdorodniejsze owoce, warzywa, kwiaty w tych latach zdobyli (często więcej niż jeden raz):
1. Teresa Potyrało
2. Barbara Kaźmierska
3. Krystyna i E. Szewczyk Kołodziejczyk
4. Z. Kania
5. Krystyna Skowyrska
6. M. Marcuch
7. Z. Solecka
8. A. Gajek
9. J. Krzeszowska
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10. Halina Stefanowska
11. Zbigniew Pencherkiewicz
12. Helena Wąsik
13. Teresa Cieślak
14. Ewa Sypka
15. Jadwiga Kur
16. Barbara Kobylarz
Wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane
przez zarząd ROD bądź dyrektora KPPD Szczecinek S.A.
2 Skład Fabryczny w Koszalinie Bogumiłę Orczykowską.
Jest to jedyne przedsiębiorstw, z którym udało się nawiązać współpracę i sponsorowanie niektórych przedsięwzięć
ogrodu jak estetyka i ład.
Członkowie ROD „Jedność” nie zasklepiają się w granicach swojego ogrodu, ale często chętnie i z sukcesami
uczestniczą w życiu społecznym środowiska koszalińskiego i okolic. I tak w konkursach zagospodarowania i estetyki ogrodu w okręgowych i miejskich organizowanych
przez władze samorządowe powiatowe i miejskie oraz
Okręgowy Zarząd PZD w Koszalinie zajmowaliśmy następujące miejsca:
2002 r. – I miejsce – dyplom wyróżnienia Koszalińskiego Starosty Powiatowego E. Wojtalika,
2003r. – II miejsce – za zagospodarowanie i estetykę
ogrodu oraz II miejsce w konkursie dożynkowym powiatowym obfitości w Dobrzycy.
Nagroda Starosty Koszalińskiego w konkursie najpiękniejszy kosz owocowo-kwiatowy na Dożynkach Powiatowych w Dobrzycy
II miejsce w konkursie powiatowym Starosty Koszalińskiego za zagospodarowanie i estetykę ogrodu.
2004 r. – pierwsze miejsce w powiecie Koszalin w konkursie za zagospodarowanie i estetykę ogrodu-nagroda
Starosty Koszalińskiego Ryszarda Osiowego.
I miejsce w konkursie na najładniejsze stoisko wystawowe w Okręgowym Dniu Działkowca – Święcie Ogrodów – Połczyn Zdrój 2004.
2005 r. – Okręgowe Dożynki w Białogardzie, I miejsce
od Koszalińskiego Starosty Ryszarda Osiowego, w nagrodę dostaliśmy wykaszarkę.
2006 r. – uczestniczyliśmy w koszalińskim święcie
działkowców (20.08.2006) na rynku staromiejskim
(24 ogrody brały udział). Dyplom za udział w wystawie
plonów i kosza obfitości.
2007 r. – nie braliśmy udziału.
2008 r. – W okręgowym dniu działkowca w Koszalinie
przy ul. Dworcowej w wyniku plebiscytu zwiedzających
nasze stoisko wystawowe zajęło II miejsce; pierwsze miejsce w powiatowym konkursie za zagospodarowanie i estetykę ogrodu – nagroda Starosty Koszalińskiego
R. Szewczyka; IV miejsce w okręgowym konkursie PZD
w Koszalinie za zagospodarowanie i estetykę ogrodu.
2009 – II miejsce za zagospodarowanie i estetykę ogrodu
– nagroda Starosty Koszalińskiego Romana Szewczyka.

Łącznie przyznano nam 18 dyplomów wyróżnień, gratulacyjnych i uznania.
Wielokrotnie występowaliśmy do Prezydenta RP, klubów parlamentarnych PiS i PO w obronie ustawy o ogrodach działkowych z lipca 2005 r. a Stefan Pera, prezes
ogrodu, uczestniczył, jako delegat w I Kongresie PZD
w Warszawie w lipcu br.
Prasa regionalna jak i centralna „Działkowiec”, „Biuletyn Informacyjny” Krajowej Rady PZD w Warszawie opisywała pracę naszych działkowców.
Od dwóch lat w swoich planach propagujemy modernizację zagospodarowywania działek, zmieniając je na
działki wypoczynkowo-rekreacyjne z tradycyjnych, warzywno-owocowych. Temu celowi służą szkolenia i indywidualne porady społeczne instruktorów ogrodu. Propagujemy ekologiczne naczynia, przetwarzanie plonów
działkowych poprzez prezentacje oraz wystawy.
Na 209 aktualnych właścicieli działek, 48 jest członkami PZD od 1979 r. Pracują i wypoczywają, lecząc stresy
zawodowe i rodzinne, mieszkańcy Koszalina i okolic w
wieku od 20 do 90 lat na naszych działkach. Ci ostatni to
nasza duma, jak p. Teofila Jasiuniec, Ludwik Dzierżanowski, których wygląd działek nie odbiega zbytnio od tych
najnowocześniejszych.
W ROD „Jedność” panuje współdziałanie, co nie znaczy, że nie ma drobnych konfliktów, ale radzimy sobie
z nimi, o czym świadczy praca zarządu ogrodu z wyboru
od 12 lat w niezmienionym składzie, tj. Stefan Pera-prezes, Marian Bielecki-wiceprezes ds. technicznych, Adam
Siwula-wiceprezes ds. administracyjnych, Ligia Szewczyk-prawnik, sekretarz, Wanda Kowalska-księgowa,
Zygmunt Czernik, Teodor Kułak-odpowiedzialni za ład,
porządek i właściwe zagospodarowanie ogrodu, Marek
Paszkowski-elektryk. Gospodarzem ogrodu jest Maria
Bielecka. Ponadto działa ogrodowa komisja rewizyjna w
składzie: Eugeniusz Orczykowski, Wiesława Polakowska,
Irena Staszków oraz ogrodowa komisja rozjemcza w składzie: Jan Jankowski-przewodniczący, Jan Mazurek,
Edward Kowalczyk-członkowie.
Najwyższe działkowe odznaczenie „Zasłużony dla Polskiego Związku Działkowców” nadane przez Krajową
Radę PZD w Warszawie otrzymali: Bogumiła Orczykowska, Tadeusz Łabudziński – I prezes, Wacław Napieracz
– II prezes, Teodor Kułak oraz obecny prezes ogrodu-Stefan Pera. 15 działkowców może być dumnych z otrzymanych w 30-leciu ROD „Jedność” Złotych Odznak
„Zasłużony Działkowiec”. Były to pracowite i owocne lata funkcjonowania ogrodu pod kierunkiem wieloletniego
prezesa Stefana Pery.
Na szczególną uwagę zasługują wieloletni oddani członkowie zarządu ogrodu: Stefan Pera, Lidia Szewczyk, Wiesława Polakowska, Teodor Kułak, Aleksandra Biernacka,
Jerzy Bryłowski.
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Z-ca Prezesa ROD „Jedność”
/-/ Adam Siwula

3. Historia ROD „Cukrownik” w Gryficach
Ogrodnictwo działkowe przy cukrowniach, w Polsce
powstawało już w latach 1900-1930. Na trenie byłego zaboru rosyjskiego stali pracownicy cukrowni otrzymywali
działki o powierzchni 0,05 ha.
Pierwsze działki pracownicy cukrowni „GRYFICE”
w Gryficach otrzymali w 1959 roku po oddaniu do użytku budynku przy ulicy Nowotki /obecnie Armii Krajowej
/i uporządkowaniu terenu pomiędzy ulicami Nowotki, Cukrowniczą i Fabryczną. W roku 1959 oddano w użytkowanie 12 działek, kolejne w latach następnych aż do 1964 r.
/brak danych o ilości działek/. Tak powstał pierwszy Pracowniczy Ogród Działkowy dla pracowników cukrowni
„GRYFICE” w Gryficach.
W roku 1978 teren ogrodu przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe. Było to budownictwo patronackie,
w którym około 50% mieszkań przeznaczonych było dla
pracowników cukrowni. Z inicjatywy przewodniczącego
związku zawodowego p. Zygmunta Rychlika oraz przewodniczącego komisji socjalno-bytowej p. Ryszarda Staszaka, przy poparciu i pomocy dyrektora cukrowni p. mgr
inż. Stanisława Iwana powstał w kwietniu 1979 roku Pracowniczy Ogród Działkowy dla pracowników cukrowni
przy ulicy Piastów, który istnieje do dzisiaj.
W latach 1979–1988 członkowie Zarządu skupili się na
opracowaniu projektu regulaminu ogrodu, dokonano pomiaru każdej działki, założono dokumentację każdej działki oraz opracowano plan zagospodarowania ogrodu.
Z inicjatywy Zarządu doprowadzono na teren ogrodu
wodę, ogrodzono działki od strony ulicy Piastów oraz 150
metrów od strony rzeki Regi, zamontowano bramę wjazdową na teren ogrodu.
W latach 1989–1993 zamontowano drugą bramę wjazdową, położono nowy rurociąg wodny od hydroforni do
końca działek tj. około 600 metrów. Załatwiono zezwolenie i wykonano dokumentację na wykonanie parkingu.
Wszystkie te prace wykonano w ramach pracy społecznej
na rzecz ogrodu.
W roku 1991 sytuacja finansowa zmusza dyrekcję cukrowni do przekazania między innymi terenu ogrodu do
dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Gryfice. Zarząd ogrodu powołał 3-osobowy Społeczny Komitet Organizacyjny
w celu przeprowadzenia rozeznania o możliwości zrzeszenia ogrodu w Polskim Związku Działkowców. W skład
Komitetu weszli: p. Ryszard Staszak, p. Krystyna Podolska, p. Wiesław Woźniak. Zespół ten przy pomocy finansowej dyrekcji cukrowni doprowadził do podziału
geodezyjnego ziemi i sporządzenia planu sytuacyjnego terenu ogrodu. Po długich i żmudnych rozmowach, wymianą pism pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy Gryfice,
cukrownią „GRYFICE” oraz Wojewódzkim Zarządem
PZD w Szczecinie 15 kwietnia 1994 roku została podpisana decyzja o przekazaniu na czas nieograniczony na

rzecz PZD Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie działka
nr 109/1 o powierzchni 68.705 m2 położonej przy ulicy
Piastów w Gryficach.
3 czerwca 1994 roku odbyło się zebranie użytkowników
ogrodu. W głosowaniu jawnym postanowiono przystąpić
do Polskiego Związku Działkowców. Utrzymano nazwę
ogrodu „CUKROWNIK”. Wybrano nowy Zarząd. Przed
Zarządem postawiono zadanie, wybudowanie „BUDYNKU ZARZĄDU”. Zadanie to wykonano 19 września 1998
roku w trakcie uroczystości „DNIA DZIAŁKOWCA” nastąpiło uroczyste otwarcie budynku administracyjnego Zarządu ROD „CUKROWNIK”. Wszystkie prace związane
z budową prowadzone były w ramach pracy na rzecz
ogrodu.
Z chwilą oddania do użytku budynku administracyjnego zarządu na terenie ogrodu corocznie odbywają się spotkania działkowców z okazji „DNIA DZIAŁKOWCA”.
Dzięki dobrej współpracy z dyrekcją cukrowni „GRYFICE” na terenie ogrodu odbywały się spotkania członków
zakładowego klubu Honorowych Dawców Krwi, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz imprezy z okazji zakończenia
zawodów wędkarskich pracowników cukrowni.
Kolejnym zadaniem postawionym przed Zarządem było przeprowadzenie elektryfikacji Ogrodu. Zadanie to realizowano w latach 2003–2006. Na terenie ogrodu
ułożono 1600 m kabla, zamontowano 9 szt. ZK na linii
głównej oraz 20 szt. ZK z licznikami w alejkach. Wszystkie prace związane z elektryfikacją były wykonane przez
samych działkowców w ramach pracy społecznej na rzecz
ogrodu. Na dzień dzisiejszy 74 działki posiadają energie.
Istnieje możliwość podłączenia 100% działek.
Jeszcze trwały prace związane z elektryfikacją ogrodu
a Zarząd już czynił starania z rozpoczęciem kolejnej inwestycji tj. doprowadzeniem wody pitnej na teren ogrodu.
W roku 2005 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. W roku 2006 zlecono wykonanie przyłącza wody na
teren ogrodu. W roku 2007 zakupiono materiał do budowy linii głównej, W roku 2008 prace ruszyły pełną parą.
Ułożono 1420 m. rur i zamontowano 8 szt. zaworów regulujących dopływ wody na każdą alejkę. Wszystkie prace
związane z wykonaniem wykopów, układaniem rur, montażem armatury oraz zasypaniem wykopów prowadzone
były przez samych działkowców w ramach pracy na rzecz
ogrodu pod nadzorem członków Zarządu.
Od 1995 roku zgłaszamy nasz ogród do okręgowego
konkursu „Przodujący Ogród Roku”. Największym osiągnięciem naszego ogrodu w tym konkursie to 3 miejsce
zdobyte w 1999 roku.
Od 1995 roku corocznie organizujemy ogrodowy konkurs „Piękna Działka”. Od 2002 roku laureaci naszego
konkursu zgłaszani są do okręgowego konkursu „Wzorowa Działka” it. działka państwa Katarzyny i Stanisława
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Ciach zajęła w 2002 roku 2 miejsce w latach 2003, 2005,
2007 – 3 miejsce, 2004 roku działka państwa Krystyny
i Jerzego Mańkowskich została wyróżniona, w 2006 roku
działka państwa Danuty i Andrzeja Kaszlej zajęła 3 miejsce, w 2008 roku działka państwa Anny i Mariusza Rzeszot zajęła 2 miejsce.
Nie można pisać, mówić o osiągnięciach naszego ogrodu nie wspominając nazwisk ludzi, którzy poświęcili swój
wolny czas i zaangażowali się w prace związane z działalnością naszego ogrodu. W latach 1959-2009 funkcje przewodniczących, wiceprzewodniczących, prezesów i wiceprezesów Zarządu pełnili lub nadal pełnią: p. Józef Cieszyński, p. Marian Teresiak, p. Bohdan Zygmanowski,
p. Wiesław Woźniak, p. Ryszard Staszak, p. Stanisław
Ciach. W Zarządzie działali lub nadal działają; p. Jan Spychała, p. Ludwik Holicki, p. Stanisław Sperczyński, p.
Sylwester Antczak, p. Kazimierz Wawrzyniak, p. Piotr
Malawka, p. Zdzisław Wiszniewski, p. Andrzej Matrunionek, p. Marian Dzięgiel, p. Jerzy Mańkowski, p, Zdzisław
Kasak, p. Krystyna Podolska, p. Krzysztof Żółtek, p. Jerzy Nowak, p. Andrzej Szymański.
W komisji rewizyjnej i rozjemczej działali lub nadal
działają: p. Ludwik Holicki, p. Maria Frąszczak, p. Wiesław Woźniak, p. Ryszard Staszak, p. Jerzy Opieka, p. Jó-

zef Cichoń, p. Elżbieta Bakalarska, p. Jerzy Janek, p. Krystyna Szczepankiewicz, p. Zbigniew Szyjanowski, p. Mirosław Narojek, p. Jan Kaczmarski, p. Juliusz Krywiel,
p. Jerzy Staszczyk, p. Krzysztof Żółtek, p. Stefan Kopij,
p. Andrzej Kościelny, p. Darosław Prokopowicz, p. Henryk Szeterlak, p. Grzegorz Ożdzyński, p. Zbigniew Furmaniuk, p. Andrzej Kaszlej, p. Władysław Reszka,
p, Andrzej Matrunionek.
Aktywność tych. osób w działaniach na rzecz naszego
Ogrodu została zauważona i doceniona przez Okręgowy
Zarząd PZD w Szczecinie oraz Krajową Radę PZD
w Warszawie:
– 41 osób posiada brązową odznakę „Zasłużony Działkowiec”
– 10 osób posiada srebrną odznakę „Zasłużony Działkowiec”
– 5 osób posiada złotą odznakę „Zasłużony Działkowiec”
– 9 osób posiada odznakę „Za Zasługi dla PZD”.
Aktywność członków naszego Ogrodu została zauważona również przez aktyw szczecińskich działkowców.
Prezes p. Wiesław Wolniak pełnił funkcje Członka Prezydium OZ PZD poprzedniej kadencji natomiast Wiceprezes
p. Stanisław Ciach jest Członkiem Okręgowej Komisji
Rewizyjnej obecnej kadencji.
Na podstawie danych zawartych w archiwum ROD
„Cukrownik”
opracował Ryszard Staszak,
Wiceprezes ROD „Cukrownik” w Gryficach
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