
1. Informacja

I. VI POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

W dniu 22 mar ca 2016 r. w War sza wie od by ło się 
VI po sie dze nie Kra jo wej Ra dy PZD, któ re mu prze wod -
ni czył Eu ge niusz Kon drac ki Pre zes Związ ku. W po sie -
dze niu udział wzię ła Ma ria Fojt Prze wod ni czą ca Kra-
jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej.

Pre zes PZD przed sta wił ak tu al ną sy tu ację wy wo ła ną
wy stą pie nia mi Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, in ter pe -
la cją Po seł Kry sty ny Si biń skiej, a tak że ini cja ty wa mi
osób za miesz ku ją cych na dział kach w po bu do wa nych
nie le gal nie do mach. Pre zes po in for mo wał Kra jo wą Ra -
dę, że we dług da nych ze bra nych ze wszyst kich okrę gów
na prze strze ni ostat nich lat we wszyst kich ogro dach 
w Pol sce prze pro wa dzo no sześć eks mi sji, z cze go dwie
ro dzi ny otrzy ma ły miesz ka nia so cjal ne, dwie oso by zna -
la zły się w ośrod kach po mo cy spo łecz nej. Tak wy glą da
w rze czy wi sto ści ma so wość eks mi sji z ogro dów dział -
ko wych. Wy stę pu ją cy w dys ku sji człon ko wie Kra jo wej
Ra dy przed sta wia li pro ble my zwią za ne z za miesz ki wa -
niem na dział kach. Szcze gól nie zwra ca li uwa gę na to, że
trze ba roz róż nić lu dzi, któ rzy za miesz ka li w skrom nych
al ta nach z po wo du bie dy, czy wy pad ków lo so wych. Tym
lu dziom trze ba po móc i ta kie dzia ła nia są po dej mo wa ne
za rów no przez za rzą dy ogro dów, jak i okrę gi. Ina czej na -
le ży pod cho dzić na to miast do tych, któ rzy nie z bie dy,
ale z wy ra cho wa nia i z peł ną pre me dy ta cją po bu do wa li
oka za łe do my na dział kach, miesz ka ją w nich, by wa że
pro wa dzą tam dzia łal ność go spo dar czą, a czę sto swo je
miesz ka nia wy naj mu ją. Zu peł nie in ny pro blem to bez -
dom ni za miesz ku ją cy al ta ny w okre sie zi mo wym. Wy -
stę pu ją cy pre zen to wa li, w ja ki spo sób współ pra cu ją 
w tych ostat nich przy pad kach z sa mo rzą dem, po li cją,
stra żą miej ską i ośrod ka mi po mo cy spo łecz nej.

Bar dzo waż nym punk tem ob rad by ło uchwa le nie
Otwar te go Pro gra mu Spo łecz ne go Roz wo ju ROD. Pro -
jekt Pro gra mu człon ko wie KR PZD otrzy ma li wraz z za -
pro sze niem na po sie dze nie, mo gli więc w peł ni od nieść
się do za pro po no wa nych w nich dzia łań. W dys ku sji

pod kre śla no, że Pro gram da je sze ro kie moż li wo ści do
dzia ła nia w każ dym ogro dzie w Pol sce. Każ dy mo że so -
bie w nim zna leźć pro po zy cje, któ re bę dą od po wia dać
ogro do wi, dział kow com i spo łecz no ści lo kal nej. Uzna no
za ko niecz ne sze ro kie roz pro pa go wa nie Pro gra mu 
w ogro dach, a tak że za in te re so wa nie nim sa mo rzą dów,
bo wiem to wła śnie sa mo rząd mo że w spo sób ak tyw ny
wspie rać dzia ła nie ogro dów na rzecz spo łe czeń stwa.

Pro ble mem w nie któ rych re gio nach są wol ne te re ny 
i wol ne dział ki w ROD. Człon kom Kra jo wej Ra dy do -
star czo no szcze gó ło we in for ma cje na ten te mat. Uczest -
ni cy dys ku sji wska zy wa li na przy czy ny pu sto sze nia
nie któ rych ogro dów. Do ty czy to w szcze gól no ści nie -
gdyś uprze my sło wio nych te re nów, na któ rych w za sa -
dzie po li kwi do wa no wszyst kie więk sze fa bry ki i za kła dy
pra cy. Lu dzie opusz cza ją ta kie mia sta w po szu ki wa niu
pra cy i po rzu ca ją dział ki. Tak jest np. w mia stach re gio -
nu Wał brzy cha. Kra jo wa Ra da w pod ję tej w tej spra wie
uchwa le wy zna czy ła kie run ki dzia łań dla or ga nów
Związ ku w ce lu za go spo da ro wa nia wol nych dzia łek,
bądź w przy pad ku nie moż no ści, od da nia wol nych te re -
nów wła ści cie lo wi (gmi nie, al bo Skar bo wi Pań stwa).

Roz po czę ły się wal ne ze bra nia spra woz daw cze i wy ło -
nił się pro blem ze sto so wa niem jed ne go z za pi sów sta tu -
tu PZD. Kra jo wa Ra da, zgod nie ze swo imi kom pe ten-
cja mi w pod ję tej uchwa le do ko na ła in ter pre ta cji sta tu tu
okre śla jąc upraw nie nia za rzą du ROD do ty czą ce zwo ły -
wa nia wal nych ze brań i kon fe ren cji de le ga tów.

Po nad to Kra jo wa Ra da nada ła sztan dar ROD im. Zo -
fii Urba now skiej w Ko ni nie, za re je stro wa ła re gu la min
OZ, a tak że po raz pierw szy pod rzą da mi no we go sta tu -
tu, roz pa trzy ła od wo ła nie od uchwa ły Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy. W tej ostat niej spra wie Kra jo wa Ra da pod ję ła
de cy zję po roz pa trze niu od wo ła nia przez Ko mi sję Praw -
no Sta tu to wą KR i przed sta wie niu przez nią pro po zy cji
roz strzy gnię cia od wo ła nia.

1. Otwar cie po sie dze nia.
2. Przy ję cie po rząd ku po sie dze nia.
3. Wy bór ko mi sji uchwał i wnio sków.
4. Stwier dze nie pra wo moc no ści ob rad.
5. Ak tu al na sy tu acja w związ ku z wy stą pie niem RPO.
6. Dys ku sja.

7. Otwar ty Pro gram Spo łecz ne go Roz wo ju ROD.
8. Dys ku sja.
9. Wol ne te re ny i wol ne dział ki.

10. Dys ku sja.
11. In ter pre ta cja sta tu tu PZD.
12. Dys ku sja.

2. Porzàdek obrad
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13. Re je stra cja re gu la mi nu OZ.
14. Nada nie sztan da ru.
15. Pod ję cie uchwał.

16. Spra wy róż ne.
17. Za koń cze nie ob rad.

Kra jo wa Ra da PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt
6 Sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1 
W ROD, w któ rych do ko na no wy bo ru de le ga tów na

kon fe ren cję de le ga tów, za rząd ROD jest upo waż nio ny
do pod ję cia de cy zji o zwo ła niu wal ne go ze bra nia.

§ 2 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

3. Komisja Uchwał i Wniosków

1. Jó zef No ski Ślą ski Prze wod ni czą cy
2. Piotr Ga dzi kow ski To ruń sko -Wło cław ski
3. Je rzy Kar piń ski Wro cław
4. Bar tło miej Ko ze ra Opol ski
5. Ro bert Kli ma szew ski Po znań
6. Le onard Nie wiń ski Gdańsk
7. Ewa Bła chut Ma ło pol ski

4. Uchwały

UCHWAŁA Nr 3/VI/2016 
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 22 mar ca 2016 r. 
w spra wie in ter pre ta cji Sta tu tu PZD w za kre sie de cy do wa nia przez za rząd ROD 

o zwo ła niu wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go ROD w trak cie ka den cji

UZASADNIENIE 

Zgod nie z § 57 ust. 1 i 3 Sta tu tu PZD, w ROD po sia -
da ją cym po nad 300 człon ków zwy czaj nych lub skła da -
ją cym się z kil ku te re nów, za miast wal nych ze brań, mo gą
od by wać się kon fe ren cje de le ga tów. De cy zję o od by wa -
niu w ROD kon fe ren cji de le ga tów po dej mu je za rząd
ROD w dro dze uchwa ły, okre śla jąc w niej po dział ROD
na sek to ry oraz ilość de le ga tów wy bie ra nych z tych sek -
to rów na kon fe ren cję de le ga tów.

Zgod nie z § 38 Sta tu tu PZD, czło nek or ga nu PZD, 
w tym de le gat wy bra ny na zjazd (kon fe ren cję), za cho -
wu je man dat na czas trwa nia ka den cji.

Ze sta wie nie po wyż szych prze pi sów ro dzi py ta nie, czy
w ROD, w któ rych do ko na no wy bo ru de le ga tów na kon -
fe ren cję de le ga tów, w związ ku z za pi sem prze wi du ją -
cym, iż za cho wu ją oni man dat na ca łą ka den cję, za rząd
ROD nie mo że w trak cie ka den cji pod jąć de cy zji o zwo -
ła niu wal ne go ze bra nia ROD? 

W opi nii KR PZD, bio rąc pod uwa gę ca ło kształt re gu -
la cji za war tych w Sta tu cie PZD, jak rów nież kie ru jąc się

za sa dą, iż za pi sy Sta tu tu na le ży in ter pre to wać w spo sób
za pew nia ją cy człon kom or ga ni za cji moż li wie naj da lej
idą cy wpływ na funk cjo no wa nie or ga ni za cji, przy jed -
no cze snym uwzględ nie niu po stu la tu funk cjo nal no ści
pra wa, stwier dzić na le ży, iż wy bór de le ga tów na kon fe -
ren cję de le ga tów w ROD nie wy klu cza moż li wo ści zwo -
ła nia w tym ROD wal ne go ze bra nia, z tym, że de cy zja ta
nie mo że do ty czyć kon fe ren cji de le ga tów, na któ rą de le -
ga ci ci zo sta li wy bra ni. 

Zaj mu jąc po wyż sze sta no wi sko, KR PZD wzię ła pod
uwa gę na stę pu ją ce prze słan ki. 

Zgod nie z § 14 ust.1 pkt 1 Sta tu tu PZD, uczest nic two
w wal nym ze bra niu ROD, na któ rym za pa da ją naj waż -
niej sze de cy zje do ty czą ce je go ROD, jest pod sta wo wym
pra wem każ de go z człon ków PZD. Stąd też wszel kie za -
pi sy, z któ rych mo że wy ni kać ogra ni cze nie te go pra wa,
win ny być in ter pre to wa ne w spo sób ści sły. Z po wyż -
szych wzglę dów na le ży przy jąć, iż brak w Sta tu cie PZD
prze pi su, któ ry wprost za ka zy wał by zwo ła nia wal ne go
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ze bra nia ROD w trak cie trwa nia ka den cji de le ga tów na
kon fe ren cję de le ga tów w ROD, uza sad nia stwier dze nie
bra ku pod staw do wy kład ni po sta no wień § 38 Sta tu tu
PZD skut ku ją cej ogra ni cze niem pod sta wo we go pra wa
człon ka PZD. 

Za po wyż szym wnio skiem prze ma wia rów nież treść
za pi su § 57 ust 3 Sta tu tu PZD, któ ry w ża den spo sób nie
ogra ni cza za rzą du ROD w de cy do wa niu o wy bo rze po -
mię dzy wal nym ze bra niem, a kon fe ren cją de le ga tów. Co
wię cej, za sad nym jest uzna nie, iż po zo sta wie nie za rzą do -
wi ROD co rocz nej moż li wo ści zwo ła nia wal ne go ze bra -
nia, w miej sce kon fe ren cji de le ga tów, jest roz wią za niem
bar dziej funk cjo nal nym. Do ty czy to zwłasz cza roz strzy -
ga nia o kwe stiach szcze gól nie istot nych i waż kich dla
ogro du. W ta kich spra wach, moż li wość sko rzy sta nia

przez za rząd ROD z for my gwa ran tu ją cej naj szer szą le -
gi ty ma cję de cy zji, a więc uchwa ły wal ne go ze bra nia,
przy po dej mo wa niu któ rej bez po śred ni udział mo gą brać
wszy scy człon ko wie PZD z ROD, na le ży uznać za jak
naj bar dziej uza sad nio ne. 

Jed no cze śnie KR PZD stwier dza, że moż li wość za -
stą pie nia kon fe ren cji de le ga tów wal nym ze bra niem na -
le ży wy klu czyć w przy pad ku kon fe ren cji, w związ ku ze
zwo ła niem któ rej do ko na no wy bo ru de le ga tów. Za sad -
nym jest bo wiem uzna nie, iż w sy tu acji, w któ rej za rząd
ROD pod jął już de cy zję o za stą pie niu kon kret ne go wal -
ne go ze bra nia kon fe ren cją de le ga tów, skon su mo wał on
swo je upraw nie nie wy ni ka ją ce z § 57 ust. 3, a co za tym
idzie, prze sta ło mu ono już przy słu gi wać.

War sza wa, dnia 22 mar ca 2016 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/Ta de usz JARZĘBAK

UCHWAŁA Nr 4/VI/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 22 mar ca 2016 r.
w spra wie re je stra cji re gu la mi nu Okrę go we go Za rzą du PZD w El blą gu

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 108 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia

§ 1
Za re je stro wać re gu la min Okrę go we go Za rzą du PZD

w El blą gu uchwa lo ny na IV po sie dze niu OZ PZD w dniu

29 stycz nia 2016 r. Re gu la min sta no wi za łącz nik do ni -
niej szej uchwa ły.

§ 2
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

SEKRETARZ
/-/Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 22 mar ca 2016 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI
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Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 130 pkt.
1 sta tu tu PZD, w ce lu za pew nie nia lep sze go wy ko rzys -
ta nia wol nych dzia łek i te re nów w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
W za kre sie wol nych dzia łek w ro dzin nych ogro dach

dział ko wych okrę go we za rzą dy oraz za rzą dy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych win ny:

1. Sta le mo ni to ro wać licz bę wol nych dzia łek w ROD
po przez m.in. pro wa dze nie ak tu al ne go ich wy ka zu,

2. In for mo wać spo łecz ność lo kal ną o wol nych dział -
kach w ROD po przez za miesz cza nie in for ma cji,
gdzie wy stę pu ją wol ne dział ki na stro nach in ter ne -
to wych ROD i OZ PZD, ta bli cach in for ma cyj nych
w ROD i sie dzi bach OZ PZD, w miej scach ogól -
no do stęp nych oraz w me diach pu blicz nych, zwłasz -
cza lo kal nej pra sie,

3. Pro mo wać ro dzin ne ogro dy dział ko we wśród spo -
łecz no ści lo kal nej. Pro mo wa nie ROD win no mieć
miej sce pod czas im prez, ju bi le uszy, spo tkań or ga -
ni zo wa nych na te re nie ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych oraz spo tkań, wy kła dów, im prez, tar gów,
do ży nek or ga ni zo wa nych na ze wnątrz, z udzia łem
przed sta wi cie li OZ PZD lub ROD, 

4. W ce lu po zy ska nia no wych dział kow ców współ -
pra co wać z wła dza mi miast i gmin oraz lo kal ny mi
or ga ni za cja mi spo łecz ny mi, sto wa rzy sze nia mi czy
też związ ka mi za wo do wy mi, 

5. Ini cjo wać po dej mo wa nie w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych dzia łań in we sty cyj no -re mon to wych w
za kre sie wy po sa że nia ROD w nie zbęd ną in fra struk -
tu rę i po pra wy sta nu tech nicz ne go ist nie ją cej in fra -
struk tu ry ogro do wej, w tym po dej mo wa nie dzia łań
zwią za nych z re kul ty wa cją i me lio ra cją oraz bu do -
wą/mo der ni za cją ogro dze nia, sie ci ener ge tycz nej i

UCHWAŁA Nr 5/VI/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 22 mar ca 2016 r.
w spra wie nada nia sztan da ru Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu 

im. Zo fii Urba now skiej w Ko ni nie

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Na da je 

S Z T A N D A R
Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu

im. Zo fii Urba now skiej
w Ko ni nie

SEKRETARZ
/-/Iza be la OŻEGALSKA

War sza wa, dnia 22 mar ca 2016 r.

PREZES
/-/Eu ge niusz KONDRACKI

II. WOLNE TERENY I WOLNE DZIAŁKI

UCHWAŁA NR 2/VI/2016
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie wolnych działek i terenów w rodzinnych ogrodach działkowych
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wod nej, 
6. W ce lu pod nie sie nia atrak cyj no ści ofe ro wa nych

dzia łek skie ro wać więk szą ak tyw ność na zdo by wa -
nie środ ków prze zna czo nych na mo der ni za cję
ogro dów, bu do wę no wo cze snych urzą dzeń i sie ci
słu żą cych do wspól ne go ko rzy sta nia przez dział -
kow ców. W ra mach tych dzia łań szcze gól ny na cisk
po ło żyć na po zy ski wa nie środ ków z fun du szy eu ro -
pej skich, kra jo wych i lo kal nych,

7. Przy współ pra cy z za rzą da mi ROD i gmi na mi prze -
zna czać wol ne dział ki na ogól ne po trze by dział -
kow ców oraz spo łecz no ści lo kal nej, ta kie jak:
ogród ki jor da now skie, pla ce za baw, ple ne ro we si -
łow nie, zie leń ce, te re ny re kre acyj no -spor to we, 
a tak że par kin gi i pa sy zie le ni izo la cyj nej,

8. Przy współ pra cy z za rzą da mi ROD do ko ny wać
zmia ny pla nów za go spo da ro wa nia ogro dów po -
więk sza jąc dział ki ak tu al nym użyt kow ni kom, włą -
cza jąc do ich po wierzch ni czę ści wol nych dzia łek
le żą ce w ich bez po śred nim są siedz twie, nie prze -
kra cza jąc przy tym mak sy mal nej wiel ko ści dział ki
okre ślo nej w usta wie o ROD,

9. W przy pad ku li kwi da cji ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go lub je go czę ści, w więk szym stop niu wy ko -
rzy sty wać obo wią zu ją ce w PZD prze pi sy po przez
pro po no wa nie dział kow com z dzia łek li kwi do wa -
nych, dział ki w ist nie ją cych ogro dach bez obo wiąz -
ku uisz cze nia opłat, o któ rych mo wa w § 147 ust. 1
pkt. 1 i 2 Sta tu tu PZD,

10. Po dej mo wać dzia ła nia na rzecz po pra wy sta nu bez -
pie czeń stwa w ROD,

11. Po dej mo wać dzia ła nia zwią za ne z re gu la cją sta nu
praw ne go grun tów ROD, w tym na pod sta wie art.
75 ust. 6 i 7 usta wy o ROD zwią za ne z po twier dze -
niem ty tu łu praw ne go do grun tu ROD,

12. Ob jąć no wych dział kow ców sze ro ką opie ką i po mo -
cą ze stro ny PZD po przez in struk taż Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej, za opa trze nie w pi sma związ -
ko we i li te ra tu rę ogrod ni czą uła twia ją cą po zna nie
Związ ku, ogro du i za sad za go spo da ro wa nia dział ki
oraz przy go to wa nie i prze pro wa dze nie na wy so kim

po zio mie szko leń. Ta cy dział kow cy, bę dą mo gli za -
ra zić mi ło ścią do dział ki ro dzi nę, zna jo mych i przy -
ja ciół. 

§ 2
W za kre sie wol nych te re nów w ro dzin nych ogro dach

dział ko wych okrę go we za rzą dy oraz za rzą dy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych win ny:

1. Do ko ny wać okre so wej oce ny po trze by dal sze go
utrzy my wa nia w Związ ku te re nów, któ re ni gdy nie
zo sta ły za go spo da ro wa ne przez dział kow ców lub
zo sta ły po rzu co ne (po uprzed nim wy dzie le niu geo -
de zyj nym te re nów, tam gdzie ono nie ist nie je). 
W szcze gól no ści zba dać moż li wo ści za go spo da ro -
wa nia tych te re nów na po trze by dział kow ców i wy -
po sa że nia w in fra struk tu rę, bio rąc pod uwa gę za -
po trze bo wa nie na dział ki w da nym re gio nie i przy -
dat ność tych te re nów na po trze by Związ ku,

2. W przy pad ku stwier dze nia za sad no ści za go spo da -
ro wa nia wol nych te re nów:
a) re ali zo wać, przy udzia le środ ków wła snych i ze -

wnętrz nych, zwłasz cza środ ków eu ro pej skich za -
dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD ma ją -
cych na ce lu wy po sa że nie ROD, w tym wol nych
te re nów w no wo cze sną in fra struk tu rę, 

b)po zy ski wać no wych dział kow ców i nie zwłocz -
nie przy zna wać im dział ki, 

c) two rzyć na wol nych te re nach w ROD te re ny
ogól ne. Na wią zać współ pra cę z sa mo rzą da mi lo -
kal ny mi w ce lu do po sa że nia te re nów ogól nych 
w in fra struk tu rę, nie zbęd ną do re ali za cji idei
„ogro dów otwar tych” dla spo łecz no ści lo kal nej,
w tym two rze nie miejsc dy dak tycz nych dla szkół
i przed szko li, 

3. Te re ny, któ re nie mo gą być za go spo da ro wa ne przez
dział kow ców, a więc nie przy dat ne na po trze by
Związ ku, zwró cić wła ści cie lo wi, to jest Gmi nie lub
Skar bo wi Pań stwa (po uzy ska niu zgo dy Pre zy dium
KR PZD w dro dze uchwa ły).

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

War sza wa, dnia 22 mar ca 2016 r. 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

I WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 134 ust. 2 pkt 1 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
1. Uznać za za sad ne opra co wa nie i przy jąć „Otwar ty

Pro gram Roz wo ju Spo łecz ne go Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych”, zwa ne go da lej „Pro gra mem”.
W opi nii KR PZD ma on ogrom ne zna cze nie dla
bu do wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku ogro dów
dział ko wych w spo łe czeń stwie, a tak że dla ich dal -
sze go ist nie nia. 

2. Wdro żyć re ali za cję Pro gra mu we wszyst kich ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych w kra ju na le żą -
cych do sto wa rzy sze nia ogro do we go PZD, by
po przez dzia ła nia miesz czą ce się w je go za kre sie,
roz wi jać nie któ re funk cje ogro dów dział ko wych.
W szcze gól no ści są to funk cje spo łecz ne, oświa to -
we i edu ka cyj ne. Naj waż niej szą z nich jest jed nak
otwar cie ogro dów dla wszyst kich za in te re so wa -
nych ko rzy sta niem z nich, a tak że ich więk szy
udział w ży ciu wspól not lo kal nych.

3. Pro gram sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
1. Re ali za cję Pro gra mu po wie rzyć okrę go wym za rzą -

dom PZD, a tak że za rzą dom ro dzin nych ogro dów

dział ko wych. Po win na ona być wy ko ny wa na przy
współ udzia le i za an ga żo wa niu władz sa mo rzą do -
wych, pla có wek oświa to wych, opie kuń czych i
ochro ny zdro wia, jak rów nież in nych or ga ni za cji i
pod mio tów za in te re so wa nych współ dzia ła niem na
rzecz roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

2. Pro gram wi nien być uwzględ nia ny przy pla no wa niu
i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD, a tak że
przy pla no wa niu wy dat ków z bu dże tu.

3. Za rzą dy ROD po win ny za pew nić od po wied nie wa -
run ki i bez pie czeń stwo do or ga ni zo wa nia przed się -
wzięć dla dział kow ców i lo kal nej spo łecz no ści, jak
rów nież pro wa dzić kam pa nię in for ma cyj ną w ce lu
in for mo wa nia o re ali zo wa nych w ogro dzie przed -
się wzię ciach. 

4. Okrę gi po win ny ini cjo wać kie run ki roz wo ju i mo -
der ni za cji ROD oraz udzie lać za rzą dom ROD re -
ali zu ją cym Pro gram wszech stron nej po mo cy
me ry to rycz nej, a tak że spra wo wać nad zór nad je go
pra wi dło wym wy ko na niem.

5. Okrę go we za rzą dy, a tak że Kra jo wa Ra da PZD ma -
ją uła twiać za rzą dom ROD re ali za cję po sta no wień
Pro gra mu w za kre sie two rze nia od po wied nich wa -
run ków funk cjo no wa nia, roz wo ju i pro mo cji ROD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

III. OTWARTY PROGRAM ROZWOJU SPOŁECZNEGO
RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

1. Uchwała Krajowej Rady PZD

UCHWAŁA NR 1/VI/2016
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 22 mar ca 2016 r. 
w spra wie „Otwar te go Pro gra mu Roz wo ju Spo łecz ne go Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych”

War sza wa, dnia 22 mar ca 2016 r.

I WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Prio ry te ty i kie run ki roz wo ju ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w Pol sce zo sta ły okre ślo ne w spo sób pre cy -
zyj ny przez usta wę o ROD z 13 grud nia 2013 ro ku.
Wszyst kie pro wa dzą ce ogro dy sto wa rzy sze nia zo sta ły
zo bo wią za ne do wy peł nie nia tych funk cji, ja kie zo sta ły
wska za ne w dro dze prze pi sów usta wo wych na rzecz
dział kow ców, ich ro dzin, ale tak że dla spo łecz no ści lo -
kal nych. Ogro dy zy sku jąc sta tus urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej zo sta ły uzna ne za część in fra struk tu ry. Ich
bez po śred nim prze zna cze niem jest bie żą ce i nie prze rwa -
ne za spo ka ja nie zbio ro wych po trzeb lud no ści w dro dze
świad cze nia usług po wszech nie do stęp nych. We dług
usta wy do ty czy to w szcze gól no ści funk cji wy po czyn -
ko wych, re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych
człon ków spo łecz no ści lo kal nych. For mą ich za spo ka ja -
nia ma być po wszech ny do stęp do te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Dział ki da ją m.in. moż li wość
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by, 
a tak że oka zję do od po czyn ku czy in nych form ak tyw no -
ści umy sło wej i ru cho wej. ROD ma ją nie tyl ko wa lor so -
cjal ny da jąc ko rzy ści bez po śred nim użyt kow ni kom
dzia łek. Pod no szą stan dar dy eko lo gicz ne oto cze nia i są
do bro dziej stwem dla ca łej spo łecz no ści, np. ja ko te re ny
zie lo ne w mia stach. 

Dia gno za po trzeb i ocze ki wań wzglę dem ogro dów
dział ko wych po ka za ła, że ko niecz ne sta je się jesz cze
więk sze roz wi nię cie nie któ rych funk cji pro spo łecz nych,
oświa to wych i edu ka cyj nych. Naj waż niej szą z nich sta -
je się jed nak otwar cie ogro dów dla wszyst kich za in te re -
so wa nych ko rzy sta niem z nich, a tak że więk szy ich
udział w ży ciu wspól not lo kal nych. Już dziś wie le ogro -
dów sta ra się spro stać tym wy zwa niom. Ini cjo wa ne są
róż ne for my dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nych. 

Pa trząc na to, jak wie le pro -spo łecz nych ak tyw no ści
za pew nia ją współ cze sne ogro dy, oczy wi stym sta je się
fakt, że wszyst kie te funk cje mu szą zy skać wspól ny kie -
ru nek dzia ła nia. Po trze bu ją one rów nież wspar cia pod
po sta cią ogól no pol skie go pro gra mu, któ ry wy zna czy cel,
wspól ną ideę jed no czą cą w dzia ła niu, a za ra zem wska zu -
ją cą od po wied ni za mysł i kie ru nek po stę po wa nia. Istot -
ne jest też, by przy bli żyć dro gę pro wa dzą cą do roz wo ju
i moż li wo ści po zy ska nia od po wied nich na to środ ków
fi nan so wych.

Po nad to Zwią zek do strze ga, że dzia ła nie to mo że swo -
im za się giem ob jąć znacz nie wię cej ogro dów dział ko -
wych. Na le ży za uwa żyć, iż moż li wo ści ogro dów i PZD,

np. w za kre sie edu ka cji i wy po czyn ku są znacz nie więk -
sze niż by ły do tąd sto so wa ne. Szan są mo gą być wy jąt ko -
wo sprzy ja ją ce wa run ki dla wy ko rzy sta nia do mów
dział kow ca. Mo że się to od by wać przy współ pra cy z pla -
ców ka mi oświa to wy mi, opie kuń czy mi i ochro ny zdro -
wia. Mo gą być też one przy go to wa ne na speł nia nie
in nych po trzeb se nio rów. Po nad to ist nie je wie le in nych
grup spo łecz nych, wśród któ rych są dzie ci i mło dzież,
dla któ rych ogro dy dział ko we mo gą stać się źró dłem
czer pa nia wie dzy oraz na uki o śro do wi sku i eko lo gii.
Rów nież mia sta i sa mo rzą dy lo kal ne po win ny do strzec
po ten cjał ja ki tkwi w ogro dach dział ko wych. Dla te go 
wi dząc tę per spek ty wę, ale i ogrom ną po trze bę otwar cia
ogro dów dział ko wych dla ca łe go spo łe czeń stwa, Pol ski
Zwią zek Dział kow ców zde cy do wał się pod jąć wy zwa -
nie, ja kim jest roz wój ROD ukie run ko wa ny na czer pa nie
ko rzy ści z ogro dów dział ko wych przez ca łe spo łe czeń -
stwo.

W tym ce lu pod czas XII Kra jo we go Zjaz du De le ga -
tów PZD przy ję ty zo stał „Pro gram dzia ła nia na la ta
2015-2019”, w któ rym okre ślo ne zo sta ły no we kie run ki
ak tyw no ści. Ma ją one na ce lu roz wój ogro dów, by mo -
gły one stać się jesz cze bar dziej atrak cyj ne dla dział ko -
wych ro dzin, ich przy ja ciół oraz ca łe go spo łe czeń stwa.
Za in te re so wa nie ogro da mi dział ko wy mi, a co za tym
idzie, spo łecz ne po par cie dla idei ist nie nia ROD w mia -
stach i ich dal sze go roz wo ju, to tak że klucz do przy szło -
ści ROD. 

W pol skich mia stach zie leń co raz czę ściej prze gry wa
z in we sty cja mi bu dow la ny mi. Rów nież ogro dy dział ko -
we sta ją dziś w ob li czu ogrom ne go za gro że nia. Roz wi -
ja ją ce się pol skie me tro po lie mo gą bo wiem po chło nąć
tak że i te re ny ogro dów. Ra port NIK wska zał na ist nie -
nie nie po ko ją cych ten den cji, któ re bez względ nie wska -
zu ją na to, że za so by przy rod ni cze miast ule gać bę dą po -
wol ne mu, ale sys te ma tycz ne mu zmniej sza niu. W obro nę
przed tym za gro że niem wpi su je się wła śnie Otwar ty Pro -
gram Spo łecz ne go Roz wo ju ROD. Zo stał opra co wa ny 
i stwo rzo ny z my ślą o roz wo ju ogro dów, ale też ma ją cy
na ce lu przede wszyst kim do sto so wa nie nie zbęd nej in -
fra struk tu ry ogro do wej do no wych wy zwań, ja kie sto ją
przed ogro da mi dział ko wy mi. Je go re ali za cja z pew no -
ścią przy czy ni się do wzro stu atrak cyj no ści ogro dów
dział ko wych. Wy da je się oczy wi stym, że uno wo cze śnia -
nie in fra struk tu ry i do sto so wa nie jej do po trzeb spo łe -
czeń stwa, spra wi, że bę dą one cie szy ły się po pu lar -

Za łącz nik do Uchwa ły nr 2/VI/2016

2. Otwarty program społecznego rozwoju ROD

I. Wstęp



8

no ścią, za ufa niem, a tak że po par ciem spo łecz nym.
Zwłasz cza ten ostat ni aspekt ma zna cze nie dla przy szło -
ści i za cho wa nia ogro dów dział ko wych dla ko lej nych
po ko leń. Sze ro kie otwar cie ogro dów dział ko wych na po -
trze by spo łe czeń stwa bę dzie tak że naj lep szą pro mo cją
za rów no sa mych ogro dów, jak i Związ ku. 

Pro gram ma tak że na ce lu wska za nie kie run ków oraz
moż li wo ści dzia ła nia wszyst kim okrę go wym za rzą dom
PZD, za rzą dom ROD, a tak że sa mym dział kow com. Za -
war te są w nim nie zbęd ne wska zów ki, w tym nie zwy kle
istot ne w tym przy pad ku pod sta wy praw ne oraz moż li -
wo ści zdo by wa nia nie zbęd nych dla re ali za cji Pro gra mu
fun du szy. Sło wo „roz wój” wska zu je na pe wien trwa ją cy
w dłuż szym cza sie pro ces. W je go wy ni ku ma na stą pić

ciąg zmian ko rzyst nych dla da nej spo łecz no ści. W tym
wy pad ku cho dzi nie tyl ko o sa mą wspól no tę dział ko wą,
ale tak że o wszyst kich miesz kań ców miast, któ rzy dzię -
ki tym okre ślo nym dzia ła niom wie le zy ska ją. Ogro dy
dział ko we są bo wiem nie tyl ko zie lo ny mi płu ca mi miast,
ale też miej scem wy po czyn ku, re kre acji, na uki, wspól nej
in te gra cji, ale i spę dza nia wol ne go cza su dla ca łej spo -
łecz no ści lo kal nej. 

Otwar ty Pro gram Spo łecz ne go Roz wo ju ROD na wo łu -
je do bu do wa nia no wo cze snych ROD na mia rę XXI wie -
ku po przez róż ne go ty pu ak tyw no ści. Gdzie dzia ła nie,
tam po myśl ność, dla te go już dziś ra zem zbu duj my przy -
szłość, do bro byt i bez pie czeń stwo ogro dów dział ko -
wych.

II. Dzia ła nia skła da ją ce się na Otwar ty Pro gram Spo łecz ne go Roz wo ju ROD 

Głów nym za ło że niem Otwar te go Pro gra mu Spo łecz -
ne go Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych dla
spo łe czeń stwa ma być ich otwar cie oraz uno wo cze śnia -

nie i przy sto so wy wa nie do wie lu funk cji, ja kie mo gą peł -
nić w śro do wi skach lo kal nych. Są to m.in.:

1. JUBILEUSZE W ROD, DNI DZIAŁKOWCA

Tra dy cja ob cho dów dział ko we go świę ta jest dłu ga, bo
po nad stu let nia. Przez la ta dy na micz ne go roz wo ju ogro -
dów dział ko wych by ły to świę ta prze peł nio ne ra do ścią i
na dzie ją. Dni Dział kow ca by ły nie jed no krot nie ma ni fe -
sta cją jed no ści i de ter mi na cji w wal ce o utrwa lo ne tra dy -
cją pra wa, o roz wój ogro dów i wy ra zem utoż sa mia nia
się ze swo ją or ga ni za cją – Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców. Przej mu jąc do ro bek po przed nich po ko leń,
wzbo ga ca jąc go o no we do świad cze nia i prze ka zu jąc da -
lej, bu du je my po czu cie jed no ści i przy na leż no ści do
wspól no ty. We współ cze snym świe cie za cho wa nie i pie -
lę gno wa nie tra dy cji jest szcze gól nie waż ne. Świa do mość
dzie dzic twa, wła snych ko rze ni i tra dy cji ma nie ba ga tel -
ne zna cze nie dla ich dal sze go roz wo ju i za cho wa nia. Tę
ro lę i zna cze nie do strze ga wła śnie PZD za chę ca jąc

wszyst kie za rzą dy ROD do kon ty nu owa nia or ga ni za cji
ob cho dów Dni Dział kow ca, a tak że ju bi le uszy ogro do -
wych, któ re są wspól nym bu do wa niem przy szło ści
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce. To tak że two rze nie
wspól no ty lu dzi zło żo nej nie tyl ko z dział kow ców i ich
ro dzin, ale rów nież tych osób, dla któ rych ogro dy dział -
ko we są waż ne. Dla te go tak istot ne jest nie tyl ko sa mo
przy go to wa nie te go ty pu im prez, ale przede wszyst kim
jed no cze nie wo kół nich róż nych grup lu dzi, w tym:
władz i po li ty ków sa mo rzą do wych, wło da rzy miast,
gmin, po wia tów, a tak że za pra sza nie szcze gól nych go -
ści – przy ja ciół PZD i ogro dów dział ko wych, przed sta -
wi cie li or ga ni za cji spo łecz nych oraz miesz kań ców miast,
dziel nic i osie dli, by ra zem z dział kow ca mi two rzy li
wspól ną hi sto rię i tra dy cję.

2. IMPREZY INTERGRACYJNE W ROD DLA DZIAŁKOWCÓW I GOŚCI

Ogród to nie tyl ko miej sce wy po czyn ku oraz upra wy
wa rzyw i owo ców. Mu si być w nim po dej mo wa nych
wie le dzia łań, któ re in te gru ją spo łecz ność dział ko wą ze
spo łecz no ścią lo kal ną. Zna ko mi tym przy kła dem ta kich
dzia łań jest or ga ni za cja im prez zwią za nych z tra dy cją 
i dzia łal no ścią ROD. Ogro do we im pre zy to do sko na ła
oka zja do wspól nej za ba wy, roz mów i wy mia ny do -
świad czeń. Do tra dy cji we szły fe sty ny dział ko we, gdzie
po na bo żeń stwach w ko ście le or ga ni zo wa ne są wy sta wy
plo nów, im pre zy dla dzie ci, kon kur sy, czy za ba wy ta -
necz ne. Spe cy fi ka ogro dów zna ko mi cie słu ży na wią zy -
wa niu bliż szych kon tak tów są siedz kich i two rze niu
ma łych spo łecz no ści lo kal nych. Dla te go PZD nie tyl ko

za chę ca, ale i wspie ra te go ty pu dzia ła nia. Co wię cej,
war to za pra szać na nie oko licz nych miesz kań ców i in -
nych go ści, by in te gro wa li się ze śro do wi skiem dział ko -
wym. Im pre zy in te gra cyj ne bu du ją w uczest ni kach
po czu cie wspól no ty, za chę ca ją do or ga ni zo wa nia się 
i ak tyw no ści, co jest bar dzo waż ne w bu do wa niu toż sa -
mo ści lo kal nej i dba nia o to do bro wspól ne, ja kim są
ogro dy dział ko we. Przy kła dem ta kich dzia łań jest ROD
„Ma gno lia” w Kiel cach, któ ry we współ pra cy z lo kal -
nym Świę to krzy skim Sto wa rzy sze niem Pszcze la rzy or -
ga ni zu je wspól ne im pre zy in te gra cyj ne, ma ją ce na ce lu
po ka za nie atrak cyj no ści i ko rzy ści pły ną cych z pszcze -
lar stwa i ogrod nic twa. Ogród cy klicz nie or ga ni zu je tak -
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że spo tka nia, pik ni ki i im pre zy wspól nie ze Sto wa rzy -
sze niem „Na dzie ja”, któ re czyn nie dzia ła i wy cho dzi na -
prze ciw po trze bom osób nie peł no spraw nych. Jest to

oka zja do ak ty wi za cji nie peł no spraw nych, ale tak że i
zwró ce nie uwa gi na ich cier pie nie. 

3. DNI OTWARTE ROD 

Po dej mo wa nie te go ty pu dzia łań to zna ko mi ta oka zja
dla za pre zen to wa nia dzia łal no ści, hi sto rii, suk ce sów i
do rob ku da ne go ogro du wśród szer szej spo łecz no ści za -
in te re so wa nej śro do wi skiem ogro dów dział ko wych. Ta -
kie po stę po wa nie słu ży bu do wa niu po zy tyw ne go wi -
ze run ku ogro du, a tak że sprzy ja pre zen ta cji wol nych
dzia łek, któ re znaj du ją się w ROD i za chę ca kan dy da -
tów do zo sta nia dział kow cem. Do bre zor ga ni zo wa nie te -
go ty pu spo tka nia po zwo li m.in. na bliż sze po zna nie

ogro du dział ko we go, prac z tym zwią za nych, są sia dów,
a tak że za rzą du ROD. Dla te go wska za ne jest, by or ga ni -
za to rzy uprze dza li o te go ty pu ini cja ty wach sa mych
dział kow ców i za chę ca li ich do wzię cia udzia łu, udo stęp -
nia nia po ka zo wych dzia łek, przy go to wa nia po ka zo wych
prac czy po żyt ków, ja kie cze pie się z dzia łek. War to też
wy da rze nia te pro mo wać w lo kal nych me diach, by w ten
spo sób tra fić do jak naj więk szej licz by od bior ców tej im -
pre zy. 

Ogro dy dział ko we nie są je dy nie oa za mi dla se nio rów,
lecz słu żą tak że ja ko in stru ment do pre zen to wa nia i prze -
ka zy wa nia naj młod szym nie zbęd nej wie dzy. Zwią zek od
lat sys te ma tycz nie wzmac nia dzia łal ność spo łecz ną i wy -
cho waw czą w ogro dach dział ko wych. Naj lep szym te go
wy ra zem są licz ne ini cja ty wy or ga nów PZD w tej dzie -
dzi nie. Nie zmier nie waż ne jest, by wła ści we po sta wy
pro eko lo gicz ne by ły kształ to wa ne od naj wcze śniej szych
lat, kie dy czło wiek zdo by wa świa do mość ist nie ją cych
pro ble mów w śro do wi sku na tu ral nym i uczy się wła ści -
wych za cho wań i po staw. Edu ka cja eko lo gicz na ro zu -
mia na ja ko pe da go gicz ny pro ces od dzia ły wa nia na
czło wie ka w ce lu kształ to wa nia je go świa do mo ści eko -
lo gicz nej, po win na do star czać dzie ciom i mło dzie ży rze -
tel nej wie dzy o śro do wi sku, prze ma wiać do ich wy -
ob raź ni, roz bu dzać w nich z jed nej stro ny su mie nie eko -
lo gicz ne, z dru giej zaś wraż li wość na pięk no i bo gac two
na tu ry, a tak że kształ to wać umie jęt ność i chęć dzia ła nia
na rzecz śro do wi ska. W dniu 26 lu te go 2002 r. Roz po rzą -
dze nie MENiS w spra wie pod sta wy pro gra mo wej wy -
cho wa nia przed szkol ne go oraz kształ ce nia ogól ne go 
w po szcze gól nych ty pach szkół, wpro wa dzi ło edu ka cję
eko lo gicz ną w po sta ci od dziel nej ścież ki edu ka cyj nej 
o cha rak te rze wy cho waw czo – dy dak tycz nym, po cząw -
szy od II eta pu edu ka cyj ne go. Prze pi sy te ob li gu ją do po -
dej mo wa nia dzia łań pro eko lo gicz nych, co da je moż -
li wo ści i wa run ki do two rze nia oka zji edu ka cyj no -eko lo -
gicz nych pod egi dą PZD. ROD jest ba zą, któ rą na le ży
wła ści wie za pre zen to wać i wy ko rzy stać po przez od po -
wied nie za pla no wa nie, zor ga ni zo wa nie i zre ali zo wa nie,
np. cy klu za jęć, spo tkań, czy li wspo mnia nych oka zji,
kształ tu ją cych po ję cia i wy obra że nia przy rod ni cze,
wzbo ga ca ją ce za sób ich wie dzy i do świad czeń.

Wie dza z za kre su śro do wi ska i eko lo gii to nie je dy ne
po zy ty wy. Na ukow cy udo wod ni li bo wiem, że dzie ci
uczest ni czą ce w za ję ciach na świe żym po wie trzu, w tzw.
le śnych przed szko lach, ma ją zdol ność więk szej kon cen -
tra cji, le piej roz wi nię te umie jęt no ści spo łecz ne i więk -
szą mo ty wa cję do na uki. To nie zwy kle waż ne i po trzeb -
ne dzia ła nie, by na wią zy wać róż ne for my współ pra cy ze
szko ła mi oraz two rzyć spe cjal ne pro gra my wspie ra ją ce
ak tyw ność dzie ci i mło dzie ży na te re nie ROD. We
współ cze snym świe cie, gdy je dy nym źró dłem wie dzy 
o eko lo gii i zie le ni dla dzie ci i mło dzie ży sta je się nie bie -
ski ekran ta ble tu lub smart fo na, jesz cze bar dziej ko niecz -
na sta je się edu ka cja pro eko lo gicz na na ło nie na tu ry 
– tej praw dzi wej, a nie wir tu al nej. W dzia ła nie to win ny
włą czyć się nie tyl ko za rzą dy ROD, ale tak że in struk to -
rzy ogrod nic twa, sa mi dział kow cy i oso by po sia da ją ce
do świad cze nie i wie dzę, któ rą mo gą po dzie lić się 
z dzieć mi i mło dzie żą. Po zna wa nie dzia łek, ogro du i ro -
ślin, a tak że sa mych dział kow ców i ich pra cy – tak win -
ny wy glą dać lek cje przy ro dy w ogro dach dział ko wych.
To za da nie nie tyl ko dla wy bra nych, ale dla każ de go
ROD. By wspo ma gać, in spi ro wać i kie ro wać pro ce sem
edu ka cyj nym ko niecz ne jest za tem two rze nie oka zji edu -
ka cyj nych. Tą oka zją są wła śnie ROD, a ich wy ko rzy -
sta nie ze szcze gól nym uwzględ nie niem dzie ci i mło -
dzie ży, po zwo li istot nie wpły wać na po ziom ich świa do -
mo ści eko lo gicz nej. Pro pa go wa nie kon kret nych za cho -
wań ko rzyst nych dla śro do wi ska na tu ral ne go, po zwo li
też na upo wszech nia nie wie dzy o przy ro dzie. Przy kła -
dem jed nym z wie lu mo gą być dzia ła nia po dej mo wa ne
przez ROD „Ko le jarz” w Skar ży sku Ka mien nej, gdzie
or ga ni zo wa ne są lek cje przy ro dy na świe żym po wie trzu
dla uczniów szkół pod sta wo wych.

4. EDUKACJA EKOLOGICZNA – WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI, PRZEDSZKOLAMI,
ORGANIZACJAMI MŁODZIEŻOWYMI
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Dzia łal ność spo łecz na Związ ku na rzecz spo łecz no ści
lo kal nych mo że te raz być pro wa dzo na sze rzej, niż mia -
ło to miej sce do tych czas, po nie waż usta wa o ROD
umoż li wia prze ka za nie dział ki w nie od płat ne użyt ko wa -
nie in sty tu cjom pro wa dzą cym dzia łal ność spo łecz ną,
oświa to wą, kul tu ral ną, wy cho waw czą, re ha bi li ta cyj ną,
do bro czyn ną lub opie ki spo łecz nej. Da je to moż li wość
szer szej niż do tych czas współ pra cy ze szko ła mi, do ma -
mi dziec ka i in ny mi pla ców ka mi, czy też in sty tu cja mi.

Do brym przy kła dem ta kie go dzia ła nia jest Za rząd
ROD im. T. Ko ściusz ki w Łob że ni cy, któ ry wy peł nia jąc

pod sta wo we ce le sta tu to we pro pa go wa nia idei ogrod nic -
twa dział ko we go w spo łe czeń stwie, pod jął de cy zję o nie -
od płat nym prze ka za niu trzech dzia łek nie za go spo da ro -
wa nych w użyt ko wa nie na ce le edu ka cyj ne Szko le Pod -
sta wo wej im. KEN w Łob że ni cy. Dział ki zo sta ną tak
przy go to wa ne przez dział kow ców, by od naj bliż szej wio -
sny ucznio wie pod okiem na uczy cie li mo gli je za go spo -
da ro wać. Szko ła bę dzie użyt ko wać dział ki zgod nie 
z prze pi sa mi Pol skie go Związ ku Dział kow ców w ce lu
wszech stron nej edu ka cji uczniów i pro pa go wa nia wie -
dzy ogrod ni czej. 

5. DZIAŁKA PRZEKAZANA SZKOŁOM I PRZEDSZKOLOM

6. ZIELONA SZKOŁA

Dzie ci uczą się przez ob ser wa cję, dla te go kon takt 
z przy ro dą, któ ra jest bo ga tym źró dłem prze żyć, wra żeń,
do znań, wy wo łu je w nich chęć ak tyw ne go dzia ła nia, 
a tak że bu dzi uczu cia opie kuń czo ści i przy jaź ni wo bec
świa ta ro ślin i zwie rząt. 

Ak tyw ny kon takt z przy ro dą po zwa la wy kształ cić 
u dziec ka wła ści wy sto su nek do wszyst kie go, co ży we,
stop nio wo do pro wa dza jąc do zro zu mie nia przez nie ro li
czło wie ka w przy ro dzie. Wów czas zro zu mie, że sto su -
nek do przy ro dy jest mia rą kul tu ry czło wie ka, a zdol ność
od czu wa nia pięk na na tu ry, nie sie od po wie dzial ność za
po stę po wa nie czło wie ka w świe cie przy ro dy i świad czy
o je go bo gac twie du cho wym. Dzie ci mu szą być peł no -
praw nym part ne rem do ro słych w wal ce o ochro nę śro do -
wi ska. Na le ży tyl ko dać im szan sę, a wy ro śnie z nich
po ko le nie, któ re umie jęt nie bę dzie ko rzy sta ło z da rów
Zie mi i roz wi ja ją cej się cy wi li za cji. Dzie ci nie ma ją jesz -
cze utrwa lo nych ste reo ty pów, dla te go sto su jąc od po -
wied nie for my i me to dy pra cy, moż na sku tecz nie 
i efek tyw nie kształ to wać ich po sta wy – zgod ne z ety ką
eko lo gicz ną. 

„Ży we” lek cje przy ro dy w ROD sta no wią dla dzie ci
ele ment efek tyw ne go i efek tow ne go do świad cza nia
przy ro dy. War to za tem na wy zna czo nym i od po wied nio
za go spo da ro wa nym te re nie wy ko nać ścież ki i grząd ki,
na któ rych ucznio wie bę dą mie li moż li wość sa dze nia 
i upra wia nia roz ma itych ro ślin. Dzię ki zbu do wa nej spe -

cjal nie dla ce lów edu ka cyj nych in fra struk tu rze ogro dy
dział ko we sta ną się miej scem nie tyl ko sze rze nia edu ka -
cji w za kre sie eko lo gii i przy ro dy, ale tak że atrak cyj nym
miej sce dla uczniów i ich na uczy cie li. Ta kie wła śnie
miej sce po wsta ło w ra mach pro jek tu „Zie lo na szko ła 
– uczy my dzie ci dba nia o przy ro dę” w ROD im. Flo ria -
na Cey no wy w Wej he ro wie. Rów nież ROD „Ju trzen ka”
w Lu bu sku zor ga ni zo wał cykl za jęć „Zie lo ne kla sy – zie -
lo ne lek cje”, z któ re go sko rzy sta li ucznio wie z klas od
I do III szko ły pod sta wo wej. W cza sie za jęć dzie ci mia -
ły oka zję na uczyć się pod sta wo wych prac ogro do wych:
gra bie nia, sa dze nia ro ślin, pod le wa nia, usu wa nia chwa -
stów. Ko ope ra cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
z licz ny mi pla ców ka mi edu ka cyj ny mi, do ma mi dziec ka
i in sty tu cja mi opie kuń czo -wy cho waw czy mi ma na ce lu
prze ka za nie naj młod szym wie dzy z za kre su zdro we go
sty lu ży cia, eko lo gii oraz wa lo rów wy ni ka ją cych z fak -
tu upra wy dział ki i prze by wa nia na niej. Te ma tem za jęć
edu ka cyj nych dla dzie ci i mło dzie ży mo że być wła ści -
wie wszyst ko, z czym dział kow cy ma ją do czy nie nie 
w trak cie swo jej pra cy na dział ce. Mie ści się tu sze ro kie
spek trum po cząw szy od te ma tów o bar dzo du żym 
stop niu ogól no ści po bar dzo szcze gó ło we, jak np.: 
po ry ro ku, przy ro da -eko lo gia, eko lo gicz ne wa rzy wa, ak -
tyw ne spę dza nie cza su wol ne go, wio sna w ogro dzie,
świę to drze wa, świę to zie mi, dziad ko wie i dzie ci na
dział kach, itp.

Dzia łal ność ro dzin nych ogro dów dział ko wych z my -
ślą o dzie ciach to nie tyl ko aran żo wa nie i przed sta wia nie
cie ka wych form edu ka cyj nych, ale tak że po czy na nia
wno szą ce do świa ta dzie ci uroz ma ico ne gry, za ba wy 
i kon kur sy. 1 czerw ca z oka zji Dnia Dziec ka w ogro dach
dział ko wych or ga ni zo wa ne są im pre zy dla naj młod -
szych. ROD „Krze ko wo” w Szcze ci nie w pół noc no – za -
chod niej czę ści kra ju każ de go ro ku za pra sza do współ -

pra cy po li cjan tów i stra ża ków, któ rzy przed sta wia ją dzie -
ciom swo ją pra cę. Naj młod si mo gą też za siąść za kie -
row ni cą ra dio wo zu oraz po jaz du stra żac kie go. ROD
„Pio truś” w Sty rzyń cu, w wo je wódz twie lu bel skim, zor -
ga ni zo wał po ka zy tań ca bra zy lij skie go, a w ROD „Po -
lan ka” w Ło dzi w cen tral nej Pol sce prze jażdż ki na
ku cy kach. Z ko lei w war szaw skim ROD „So wiń skie go”
od był się pik nik, w któ rym udział wzię ły dzie ci m.in. ze

7. FESTYNY I KONKURSY DLA DZIECI
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sto łecz ne go Do mu Dziec ka nr 2 im. Ja nu sza Kor cza ka
oraz z Ośrod ka Wspar cia Dziec ka i Ro dzi ny „Ko ło”.
Ma lo wa nie twa rzy na wzór bo ha te rów z kre skó wek, bro -
ka to we ta tu aże, na peł nia nie ba lo nów he lem, prze jażdż -
ki na ku cy ku, pro jek cje ba jek, ob da ro wa nie każ de go 
z uczest ni ków oko licz no ścio wym me da lem oraz pacz ką

z pre zen ta mi to tyl ko nie któ re z atrak cji przy go to wa nych
przez or ga ni za to rów. W trak cie Dnia Dziec ka w ogro -
dach dział ko wych nie mo że za brak nąć kon kur sów z na -
gro da mi. Sta łym punk tem ta kich im prez jest rów nież
wspól ne gril lo wa nie.

8. IMPREZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PZD nie po prze sta je na swo jej po moc ni czo -edu ka cyj -
nej dzia łal no ści sku pio nej na naj młod szym po ko le niu.
Zwią zek w kwe stiach nie sie nia po mo cy oso bom do tknię -
tym przez los, ro bi o wie le wię cej, niż za kła da to je go
pro gram. PZD za chę ca wszyst kie ROD, by ze swo imi
ini cja ty wa mi wy cho dzi ły tak że na prze ciw ocze ki wa -
niom wszyst kich tych, któ rzy nie rzad ko czu ją się po mi -
nię ci i ode pchnię ci na mar gi nes spo łe czeń stwa. War to
za uwa żyć, że już te raz w kil ku ogro dach dział ko wych
przez ca ły rok pro wa dzo ne są prze róż ne pro jek ty, w któ -
rych uczest ni czą oso by cho re i nie peł no spraw ne. Do -
brym przy kła dem przy świe ca ją cym idei otwar cia

ogro dów i wy ko rzy sty wa nia ich za so bów jest ROD
„Pod zam cze” w Wał brzy chu. Ogród od prze szło 15 lat
nie od płat nie udo stęp nia swo je zie lo ne te re ny oraz bu dy -
nek oso bom sku pio nym w Wał brzy skim Sto wa rzy sze niu
Osób Szcze gól nej Tro ski „Re eduk cja”. Z ko lei ROD im.
2. Ar mii Woj ska Pol skie go w Po zna niu or ga ni zu je pik ni -
ki dla osób cho rych na Al zhe ime ra. Te go ty pu ak cje sta -
no wią do sko na łą oka zję do wy mia ny do świad czeń 
i na wią za nia no wych zna jo mo ści, co w przy pad ku osób
star szych i nie kie dy si łą rze czy sa mot nych, jest czę sto
spo so bem na ra dze nie so bie z co dzien ną mo no to nią, sa -
mot no ścią i po czu ciem wy klu cze nia.

Spo łecz ność dział kow ców jest bar dzo zło żo na, ale
ogrom ną gru pę sta no wią wśród niej eme ry ci i ren ci ści,
któ rych z ro ku na rok jest w Pol sce co raz wię cej. Nasz
kraj jest w czo łów ce naj szyb ciej sta rze ją cych się państw
eu ro pej skich. Jak in for mu je Świa to wa Or ga ni za cja Zdro -
wia WHO, w cią gu naj bliż szych 10 lat ilość se nio rów
po dwoi się. Za miast sie dzieć przed te le wi zo rem se nio -
rzy mo gą spę dzić czas w spo sób twór czy i ak tyw ny.
Prak tycz nie w każ dej dziel ni cy ist nie ją klu by se nio ra, 
w któ rych or ga ni zo wa ne są spo tka nia spe cjal nie dla nich.
Dla cze go za tem nie or ga ni zo wać ta kich klu bów tak że 
i w ROD? Ogro dy po sia da ją ce do my dział kow ca ma ją
do sko na łe za ple cze, by stwo rzyć atrak cyj ną ofer tę dla
osób star szych, po czy na jąc od spo tkań mi ło śni ków gier
to wa rzy skich przez za ję cia gim na stycz ne do grup ka ba -
re to wych i te atral nych. Na uka tań ca, kurs kom pu te ro wy,
fit ness, gra w bry dża, kon cer ty, ba le i wie czo ry po etyc -

kie – to tyl ko nie któ re z atrak cji, ja kie moż na or ga ni zo -
wać w klu bach dział kow ca. To atrak cyj na per spek ty wa
spo tka nia osób, któ re ma ją po dob ne za in te re so wa nia,
pro ble my i po trze by. To rów nież oka zja po zna nia cie ka -
wych lu dzi i za wią za nia no wych przy jaź ni. Gru dziądz ka
gru pa dział kow ców sku pio nych w nie daw no po wsta łym
klu bie dział kow ca cy klicz nie spo ty ka się w każ dy czwar -
tek w sal ce Ośrod ka Fi nan so wo -Księ go we go Okrę go we -
go Za rzą du To ruńsk -Wło cław skie go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców w Gru dzią dzu. Zaj mu ją się rę ko dzie łem
ar ty stycz nym. Za in te re so wa nie po dob ny mi ini cja ty wa -
mi jest co raz więk sze tak że w in nych ROD. Dział kow cy
chcą otwie rać się na po trze by se nio rów w wie ku 60+ nie
tyl ko z wła sne go śro do wi ska, ale tak że z lo kal nej spo -
łecz no ści. Człon ko wie klu bu se nio ra „Dział ko wiec" spo -
tka li się nie daw no w ROD „Uro dzaj" w Po zna niu na
pierw szych warsz ta tach na uki de co upa ge. 

9. KLUBY SENIORÓW – DZIAŁKOWCÓW

Ży je my w cza sach, kie dy ma my co raz mniej oka zji do
spo tkań z ludź mi o róż nych za in te re so wa niach. Spo tka -
nia i im pre zy or ga ni zo wa ne w ROD to do sko na ła oka zja
do na wią zy wa nia kon tak tów, a tak że do wspól ne go spę -
dza nia cza su. Przy kła dem te go ty pu dzia łań jest np. zor -
ga ni zo wa ny przez Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział -
ko we go "Ener ge tyk" w Za brzu tur niej sza cho wy. Ini cja -
ty wa ta skie ro wa na jest do dział kow ców i miesz kań ców
Za brza, a jej ce lem jest po pu la ry za cja gry w sza chy, pro -
mo cja Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w miej skim

śro do wi sku sza cho wym oraz in te gra cja spo łecz no ści
ROD ze śro do wi skiem lo kal nym. Do współ pra cy za pro -
szo no Ra dę Dziel ni cy i Klub Uczniow ski, któ ry pro pa -
gu je ideę gra nia w sza chy wśród mło dzie ży i osób
star szych. Za in te re so wa nie prze ro sło naj śmiel sze ocze ki -
wa nia. Uczest ni cy chwa li li ini cja ty wę i chcą kon ty nu -
ować sza cho we po je dyn ki. Z ko lei na te re nie ROD
„Win ni ca I” w Ostrow cu Świę to krzy skim or ga ni zo wa ne
są wraz z ostro wiec ki mi Klu ba mi Se nio ra ogni ska, któ -
re in te gru ją nie tyl ko dział kow ców i se nio rów, ale tak że

10.  IMPREZY DLA DZIAŁKOWCÓW-SENIORÓW
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ich ro dzi ny. Spo tka nia te sta no wią oka zję do wy mia ny
do świad czeń i mi łe go spę dze nia cza su, ale przede
wszyst kim – ak ty wi za cji osób star szych. Z se nio ra mi
współ pra cu je rów nież Biu ro Okrę gu Świę to krzy skie go
w Kiel cach, któ re już od dwóch lat udo stęp nia swo je po -

miesz cze nia sek cji ogrod ni czej Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku, jed no cze śnie przy bli ża jąc słu cha czom funk cjo -
no wa nie i zna cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Ta kie dzia ła nia w ca łej Pol sce po dej mu ją też in ne ogro -
dy, ale mo że być ich znacz nie wię cej.

11. DZIENNE DOMY SENIORA – SENIOR WIGOR

Ogro dy po sia da ją czę sto do sko na łe za ple cze w po sta -
ci do mów dział kow ca i te re nów wspól nych, któ re zna ko -
mi cie na da ją się do wy ko rzy sta nia. Dla te go jed ną 
z pro po zy cji ich wy ko rzy sta nia jest two rze nie pro fe sjo -
nal nych dzien nych do mów po by tu se nio rów. Mi ni ster -
stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej zo bo wią za ło się
prze zna czyć na ten cel aż 370 mln zł do 2020 ro ku w ra -
mach pro gra mu „Se nior -Wi gor”. Każ da jed nost ka sa mo -
rzą du te ry to rial ne go mo że uzy skać jed no ra zo we
wspar cie fi nan so we na utwo rze nie pla ców ki na wet do
250 tys. zł. Na ada pta cję bu dyn ku prze wi dzia no aż do

180 tys. zł, na to miast do ta cje na wy po sa że nie do mu jed -
no ra zo wo mo gą wy nieść aż 70 tys. zł. Z bu dże tu pań -
stwa zo sta nie też sfi nan so wa na jed na trze cia kosz tów
utrzy ma nia se nio ra w do mu dzien nym. In we sty cja mo że
być prze pro wa dza na w ROD w ra mach part ner stwa z sa -
mo rzą dem. Współ cze sne do my se nio ra to po łą cze nie
uni wer sy te tu trze cie go wie ku, klu bu se nio ra, bi blio te ki 
i ga bi ne tu re ha bi li ta cyj ne go w jed nym. War to po my śleć
o tym, ja kie ko rzy ści mo gły by przy nieść ta kie in we sty -
cje w ogro dach nie tyl ko dział kow com, ale i miesz kań -
com miast.

12. SPOTKANIA Z KULTURĄ

Ogro dy dział ko we to nie tyl ko miej sce edu ka cji, wy po -
czyn ku czy ak tyw no ści ru cho wej dla róż nych grup wie -
ko wych, ale tak że miej sce, w któ rym roz wi ja się kul tu ra.
Two rze nie wy ma ga spo ko ju, ła du, po czu cia bez pie czeń -
stwa. To wszyst ko moż na od na leźć prze by wa jąc na
dział kach. Dział kow cy to ogrom na spo łecz ność, wśród
któ rej zna leźć moż na tak że li te ra tów, po etów, mu zy ków,
ar ty stów pla sty ków itp. W ogro do wej spo łecz no ści po -
wsta ją za tem opo wia da nia, książ ki, ob ra zy, pio sen ki,
wier sze, rzeź by i in ne dzie ła sztu ki. W wie lu ogro dach

or ga ni zo wa ne są spo tka nia po etyc kie, kon cer ty, warsz ta -
ty, wy kła dy czy wer ni sa że prac i in ne te go ty pu dzia ła -
nia, któ re ma ją pro mo wać sze ro ko ro zu mia ną kul tu rę.
Jej krze wie nie w ogro dach dział ko wych nie tyl ko przy -
czy ni się do kształ to wa nia po zy tyw ne go wi ze run ku
ROD, ale tak że mo że stać się miej scem spo tkań dla lo -
kal nych ar ty stów i osób zwią za nych z kul tu rą. Sztu ka 
w prze strze ni pu blicz nej za wsze zwra ca uwa gę, dla te go
war to umoż li wić jej szer sze pro pa go wa nie w ogro dach
dział ko wych, by mo gła swo bod nie się roz wi jać.

13. OGRÓDKI JORDANOWSKIE, PLACE ZABAW, SIŁOWNIE PLENEROWE

Spraw ność ru cho wa łą czy się za rów no ze zdro wiem
fi zycz nym jak i ze zdro wiem psy chicz nym - sys te ma -
tycz ne upra wia nie gim na sty ki, ru chu na świe żym po wie -
trzu za po bie ga wie lu cho ro bom lu dzi do ro słych. W pro -
pa go wa niu ak tyw no ści ru cho wej ogrom ną ro lę od gry -
wa ją pla ce za baw, któ re za chę ca ją dzie ci do spor tu i ru -
chu. Ich bu do wa w ROD to nie tyl ko po trze ba za pew -
nie nia ak tyw no ści dzie ciom, ale i za chę ta dla ro dzin,
miesz kań ców osie dli są sia du ją cych z ogro da mi, do ich
czę ste go od wie dza nia. Two rze nie stref za ba wy dla dzie -
ci to tak że sca la nie ogro du z mia stem, po to, by miesz -
kań cy są sia du ją cych osie dli od czu li, że ogród na le ży
tak że do nich, że mo gą przyjść z dzieć mi po ba wić się 
i od po cząć w ci szy zie le ni. Po dob ny cel to wa rzy szy ini -
cja ty wom bu do wa nia np. si łow ni ple ne ro wych, któ re za -
chę ca ją do ak tyw no ści oso by w każ dym wie ku. Kil ka -

ana ście ki lo me trów od cen trum Ło dzi w ROD „Po lan -
ka” po wstał park ak tyw nej re ha bi li ta cji na świe żym po -
wie trzu. Pro jekt ten to re ali za cja pro gra mu dzia ła nia
Pol skie go Związ ku Dział kow ców w za kre sie za go spo -
da ro wa nia i mo der ni za cji ROD oraz przy sto so wa nia
ogro du do no wych funk cji. Po zwa la on dział kow com
dbać o swo ją kon dy cję. 

Lo kal ny roz wój spo łecz ny sku pio ny jest na kon kret -
nym te re nie, któ re go miesz kań cy po sia da ją wspól ne za -
in te re so wa nia i two rzą sta łe wzor ce współ dzia ła nia 
i wspól ną toż sa mość. W ob rę bie te go te re nu na wią zu ją
oni ze so bą kon takt – pra cu ją, ba wią się i od po czy wa ją.
Włą cze nie w te ak tyw ność ROD po wo du je po czu cie
wspól no ty po mię dzy dział kow ca mi i lo kal ną spo łecz no -
ścią, ta kie zaś dzia ła nie z pew no ścią za owo cu je w przy -
szło ści.
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Z ro ku na rok ro śnie licz ba Po la ków, któ rzy de cy du ją
się spę dzić wa ka cje w kra ju. Naj czę ściej na wa ka cyj ny
wy po czy nek wy jeż dża ją ro dzi ny z dzieć mi. Nie trud no
się do my ślić, że naj rza dziej z wy po czyn ku ko rzy sta ją
eme ry ci i ren ci ści. Po twier dza ją to ra por ty do ty czą ce
wy jaz dów Po la ków na urlop – oka zu je się, że za le d wie
2% se nio rów stać na kosz tow ny wy jazd w okre sie wa ka -
cji. Co z resz tą? Spę dza ją czas w dusz nych do mach. Wa -
ka cje są wy jąt ko wym okre sem, w któ rym ogro dy dział-
ko we otwie ra ją swo je bra my i za pra sza ją se nio rów oraz
dzie ci i mło dzież do ko rzy sta nia z lo kal ne go wy po czyn -
ku na ło nie ogro do wej na tu ry. ROD „Po lan ka” w Ło dzi
za pra sza w wa ka cje dzie ci, by mo gły ko rzy stać ze znaj -
du ją ce go się na je go te re nie pla cu za baw, bo isk do siat -
ków ki, ko szy ków ki, bad min to na czy sto łu do ping
pon ga. Or ga ni zo wa ne są rów nież dys ko te ki z gril lem, 
a tak że licz ne za ję cia roz wi ja ją ce ich ta len ty, np. pla -

stycz ne. Z ko lei wcza sy dla se nio rów or ga ni zu ją od wie -
lu już lat ogro dy dział ko we w Cho dzie ży, Sie dl cach czy
War sza wie we współ pra cy z róż ny mi or ga ni za cja mi spo -
łecz ny mi i sa mo rzą da mi. Or ga ni za to rzy za pew nia ją
wszyst kim wcza so wi czom ca ło dzien ne wy ży wie nie, do -
sko na łą opie kę, a tak że wie le cie ka wych za jęć, w tym
re ha bi li ta cyj nych, a na wet wy ciecz ki. Wcza sy w ROD
od zwy kłych róż nią się tyl ko tym, że ich uczest ni cy nie
mu szą po dró żo wać i pa ko wać wa li zek, bo wiem na noc
wra ca ją do swo ich do mów. Uczest ni cy chwa lą so bie ta -
ką for mę wcza sów, bo wiem ma ją oka zje ak tyw nie spę -
dzić czas na świe żym po wie trzu, a tak że na wią zać no we
zna jo mo ści i to bez wy so kich na kła dów fi nan so wych. 
W cza sach kry zy su eko no micz ne go ta ka for ma wy po -
czyn ku mo że stać się nie tyl ko mod na, ale przede
wszyst kim atrak cyj na dla ty się cy Po la ków. 

14. MAŁE FORMY WCZASÓW W ROD 

15. ROD – PARKI OTWARTE DLA SPOŁECZEŃSTWA

Kon takt z na tu rą jest nie zmier nie waż ny dla każ de go
czło wie ka. Spa ce ry po ogro dach i in nych zie lo nych miej -
scach wzma ga ją dzia ła nie ele men tów ukła du od por no -
ścio we go, ob ni ża ją po ziom hor mo nu stre su (kor ty zo lu),
re gu lu ją tęt no, ci śnie nie krwi i ko rzyst nie wpły wa ją na
układ ner wo wy po wo du jąc po czu cie głę bo kie go spo ko -
ju. W wie lu mia stach bra ku je te re nów zie lo nych do re -
kre acji, spa ce rów, wy po czyn ku. Tym cza sem spo ro
ogro dów znaj du je się wła śnie w ta kich miej scach. Za -
uwa żal ne sta je się, że co raz czę ściej moż li wo ścią wej -
ścia na te ren ogro du i sko rzy sta nia z je go uro ków
za in te re so wa ne są oso by spo za gro na dział kow ców –
naj czę ściej lo kal ni miesz kań cy. Jest to jed nak spo re wy -
zwa nie z punk tu wi dze nia za pew nie nia bez pie czeń stwa
i ochro ny przed kra dzie ża mi, któ re nie ste ty w dal szym
cią gu są pla gą w ROD. Aby miesz kań cy mo gli ko rzy stać
z ogro dów otwar tych peł nią cych ro lę par ków nie wy star -
czy chcieć, ale po trzeb ne są kosz tow ne in we sty cje 
w oświe tle nie, alej ki, ław ki oraz ich ochro nę. War to pod -
kre ślić, że miast nie stać na luk sus po sia da nia nie zli czo -
nej licz by par ków, zaś bez zie le ni żyć nie mo gą. Wła dze
miast na utrzy ma nie te re nów zie lo nych wy da ją rocz nie
mi lio ny zło tych, pod czas gdy ogro dy dział ko we nie do -
sta ją czę sto na wet jed nej zło tów ki. Otwar cie ogro dów
jest moż li we, po trzeb ne i ze wszech miar słusz ne, jed -
nak mia sta mu szą do strzec w niech nie tyl ko po ten cjał
in we sty cyj ny, ale też ko rzy ści spo łecz ne i zdro wot ne. 
W par ku nie mo że my do tknąć bez po śred nio zie mi, za -
sa dzić kwiat ków, wa rzyw i cie szyć się z te go, co wy ro -
śnie. W par kach mo że my tyl ko usiąść na ław ce. Nie ma
bez po śred nie go kon tak tu z zie mią, któ ry przy no si ra dość
i od po czy nek psy chicz ny, a jak po ka zu ją ba da nia na -

ukow ców – tak że zdro wie i spraw ność fi zycz ną tak waż -
ną w doj rza łym wie ku. Dzię ki otwar ciu ogro dów miesz -
kań cy miast zy ska ją nie tyl ko te re ny zie lo ne do spa ce rów
i wy po czyn ku, ale zna ko mi te miej sce re kre acji i kon tak -
tu z na tu rą, któ ry w mia stach jest zna czą co ogra ni czo ny.
Szcze gól ne zna cze nie ma ją tu ogro dy znaj du ją ce się 
w mia stach i cen trach me tro po lii. Ich otwar cie ma dla
spo łecz no ści lo kal nej dia me tral ne zna cze nie. Wią że się 
z tym jed nak zna czą ca po pra wa bez pie czeń stwa. Nie
cho dzi bo wiem tyl ko o otwar cie bra my. Ko niecz ne jest
zin ten sy fi ko wa nie dzia łań na rzecz je go po pra wy, w tym
po dej mo wa nie dzia łań sys te mo wych skie ro wa nych na
ochro nę bez pie czeń stwa dział kow ców i ich mie nia.
Otwar cie ogro dów dział ko wych nie mo że być czy nio ne
pod wpły wem chwi li, ale za pla no wa nym wspól nie z lo -
kal nym sa mo rzą dem bądź Urzę dem Mia sta oraz sa my mi
dział kow ca mi i za rzą dem ROD dzia ła niem. Art. 17 Usta -
wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych da je moż li wość
do to wa nia ogro dów dział ko wych przez gmi nę. Ogro dy
dział ko we otwar te w cią gu dnia dla miesz kań ców po win -
ny otrzy my wać z bu dże tów gmin środ ki fi nan so we na
mo der ni za cje in fra struk tu ry ogro do wej ta kiej jak np.: re -
mon ty ale jek, mo der ni za cję oświe tle nia, mon taż ła wek,
bu do wę ma łych pla ców za baw, re mont dróg do jaz do -
wych do ogro du itp. Ogród mu si bo wiem po sia dać od po -
wied nią in fra struk tu rę, zaś dział kow cy mu szą mieć
po czu cie bez pie czeń stwa i spo ko ju. Dla te go je że li za rzą -
dy ROD zgło szą ta kie za po trze bo wa nie win ny móc ko -
rzy stać z pro gra mu pa tro li Stra ży Miej skiej i Po li cji.
Wszyst ko to po ka zu je, że otwar cie ogro dów jest moż li -
we, ale wy ma ga znacz nych przy go to wań i kon kret ne go
pla nu dzia ła nia. 
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W rze czy wi sto ści moż li wo ści dzia łań jest znacz nie
wię cej. Wie le z tych ini cja tyw jest już wdro żo ne w ży cie
w ogro dach w róż nych re jo nach kra ju. Są one wy ni kiem
pra cy i my śli kon kret nych osób z Za rzą dów ROD. Być
mo że wie le z nich po ja wi się wraz z upo wszech nia niem
te go ty pu dzia łań i roz wo jem in fra struk tu ry ogro do wej.

PZD dzię ki otwar ciu się na wie le śro do wisk, stwo rzył
wzo ro we i przy kład ne wa run ki do po głę bia nia i pro pa go -
wa nia in te gra cji spo łecz nej. Moż li wo ści są więc nie ogra -
ni czo ne, a każ dy po mysł mo że stać się za ląż kiem do brej
ini cja ty wy, z któ rej sko rzy sta ją tak że in ni.

16. INNE FORMY

III. Pra wo w służ bie Otwar te go Pro gra mu Spo łecz ne go Roz wo ju ROD

Po dej mu jąc te mat „Pra wo w służ bie Otwar te go Pro -
gra mu Spo łecz ne go Roz wo ju ROD” na le ży za cząć roz -
wa ża nia od Kon sty tu cji RP, któ ra w pre am bu le  okre śla
zasadę po moc ni czo ści. Jest ona nie zwy kle waż na. Ozna -
cza bo wiem zwięk sze nie ro li or ga ni za cji spo łecz nych w
ży ciu pu blicz nym. Do ty czy to szcze gól nie po wie rza nia
im za dań pu blicz nych. Or ga ni za cje obej mu ją bo wiem
swo im dzia ła niem roz ma ite sfe ry ży cia spo łecz ne go i
przy czy nia ją się przez to do więk szej i sku tecz niej szej
re ali za cji ce lów pu blicz nych i spo łecz nych. Ro lą or ga -
ni za cji spo łecz nych jest więc przede wszyst kim an ga żo -
wa nie się i uczest ni cze nie w pro ce sie roz wią zy wa nia
pro ble mów spo łecz nych. 

Usta wa z dnia 7 kwiet nia 1989 r. Pra wo o sto wa rzy -
sze niach da je oby wa te lom moż li wość czyn ne go uczest -
ni cze nia w ży ciu pu blicz nym i wy ra ża nia zróż ni co-
wa nych po glą dów oraz re ali za cji in dy wi du al nych za in -
te re so wań. W przy pad ku Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców za in te re so wa nie to sku pia się wo kół sze ro ko ro zu -
mia nej idei ogrod nic twa dział ko we go.

Ogro dy od po cząt ku ist nie nia umoż li wia ły dział kow -
com do stęp do zdro wych wa rzyw i owo ców z wła snych
upraw oraz ak tyw ne go wy po czyn ku i re kre acji, a ca łej
spo łecz no ści lo kal nej kon takt z przy ro dą i do stęp do te -
re nów zie lo nych. Mi mo upły wu lat idea ogrod nic twa po -
zo sta ła ta ka sa ma. Już od pierw szych re gu la cji z 1946 r.
ROD nie prze rwa nie ma ją sta tut urzą dzeń uży tecz no ści
pu blicz nej. Po twier dzi ła to usta wa z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w art. 4. Za -
pis ten zna lazł się rów nież w § 3 re gu la mi nu ROD.
Ozna cza to, że ogro dy zo sta ły uzna ne za część in fra -
struk tu ry, któ rej bez po śred nim prze zna cze niem jest bie -
żą ce i nie prze rwa ne za spo ka ja nie zbio ro wych po trzeb
lud no ści w dro dze świad cze nia usług po wszech nie do -
stęp nych. We dług usta wy do ty czy to wy po czyn ko wych,
re kre acyj nych i in nych po trzeb so cjal nych człon ków
spo łecz no ści lo kal nych. For mą za spo ko je nia tych po -
trzeb ma być po wszech ny do stęp do te re nów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych oraz dzia łek da ją cych moż li wość
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych na wła sne po trze by.
Utrzy ma ny w usta wie cha rak ter ogro dów, ja ko urzą dzeń
uży tecz no ści pu blicz nej oraz wy raź ne pod kre śle nie so -

cjal ne go cha rak te ru dzia łek jed no znacz nie wska zu ją na
ideę ogrod nic twa dział ko we go, ja ka zo sta ła wy zna czo na
przez usta wo daw cę. Szcze gól nie istot na jest ro la, ja ką
ma ją do speł nie nia ogro dy dział ko we wo bec pol skich ro -
dzin. Na pod sta wie art. 3 usta wy o ROD jed nym z pod -
sta wo wych ce lów ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest
bo wiem in te gra cja wie lo po ko le nio wej ro dzi ny, wy cho -
wa nie dzie ci w zdro wych wa run kach oraz za cho wa nie
ak tyw no ści i zdro wia eme ry tów i ren ci stów. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że dział ka jest tra dy cyj nym miej scem spo -
tkań ro dzin nych i in te gra cji po ko leń. Ogro dy dział ko we
za czy na ją być rów nież po strze ga ne, ja ko spo sób na pro -
mo cję ak tyw ne go wy po czyn ku, a co za tym idzie zdro -
we go try bu ży cia osób w doj rza łym wie ku. Do stęp do
dział ki jest bo wiem ta nią i nie zwy kle sku tecz ną for mą
ak tyw no ści spo łecz nej, a tak że in te gra cji osób w każ -
dym wie ku, szcze gól nie po przez two rze nie kół za in te re -
so wań, fe sty nów, klu bów se nio ra i ma łych form wcza -
sów w ROD. 

Zgod nie z § 23 re gu la mi nu ROD za rząd ogro du or ga -
ni zu je im pre zy kul tu ral ne i in te gra cyj ne, a w szcze gól no -
ści dzień dział kow ca. Ini cju je rów nież współ pra cę 
z do ma mi kul tu ry oraz in ny mi pla ców ka mi i or ga ni za -
cja mi o ce lach spo łecz nych. Na to miast § 9 oma wia ne go
re gu la mi nu jed no znacz nie stwier dza, że dział ko wiec jest
w szcze gól no ści upraw nio ny do ko rzy sta nia z bi blio te ki
ogro do wej, urzą dzeń wspól nych i uczest ni cze nia 
w im pre zach i uro czy sto ściach or ga ni zo wa nych przez
za rząd ROD.

Za da niem ogro dów, wy mie nio nym w art. 3 pkt 5 usta -
wy o ROD, jest tak że in te gra cja spo łecz na osób w wie -
ku eme ry tal nym oraz nie peł no spraw nych. Do ty czy to
głów nie cha ry ta tyw nej dzia łal no ści, ja ką od za wsze pro -
wa dzą spo łecz no ści ogro do we. Do tra dy cyj nych już ele -
men tów dzia łal no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go
na le ży bo wiem nie sie nie po mo cy ubo gim człon kom spo -
łecz no ści lo kal nych, współ pra ca z do ma mi dziec ka i or -
ga ni za cja mi opie ku ją cy mi się po krzyw dzo ny mi i po trze -
bu ją cy mi. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są czę ścią eko sys te mu
miast i in fra struk tu ry miej skiej słu żą cej za spo ka ja niu
okre ślo nych po trzeb by to wych spo łe czeń stwa. Nie jed -
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no krot nie by ły to te re ny zde gra do wa ne, dzi kie wy sy pi -
ska śmie ci, hał dy. Pra cą wie lu po ko leń dział kow ców 
i ich ro dzin zo sta ły przy wró co ne mia stu, przy ro dzie 
i czło wie ko wi. Jak za tem wi dać, ROD nie tyl ko pod no -
szą stan dar dy eko lo gicz ne oto cze nia, ale rów nież ma ją
wa lor so cjal ny da jąc ko rzy ści nie tyl ko bez po śred nim
użyt kow ni kom dzia łek, ale rów nież wszyst kim miesz -
kań com miast, po nie waż usta wa nada ła ROD sta tus te re -
nów zie lo nych. Zo sta ły one rów nież ob ję te szcze gól ną
ochro ną prze wi dzia ną w prze pi sach o ochro nie grun tów
rol nych i le śnych, a tak że w prze pi sach do ty czą cych
ochro ny przy ro dy i ochro ny śro do wi ska.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ogro dy speł nia ją bar dzo
waż ne funk cje spo łecz ne. Ist nie je ko niecz ność pod no -
sze nia stan dar dów wy po sa że nia ROD i prze kształ ca nia
ich w ogro dy otwar te, słu żą ce nie tyl ko in dy wi du al nym
dział kow com, ale wszyst kim człon kom spo łecz no ści lo -
kal nych. Ja ko szcze gól nie waż ną na le ży uznać współ -
pra cę ze szko ła mi przy wy ko rzy sty wa niu dzia łek na ce le
edu ka cyj ne, po nie waż pro pa go wa nie edu ka cyj nej funk -
cji w za kre sie eko lo gii, zwłasz cza wo bec naj młod szych,
to je den z naj istot niej szych ce lów wy mie nio nych w sta -
tu cie PZD, któ ry po wi nien być re ali zo wa ny przez Zwią -
zek, bo wiem ogro dy ma ją słu żyć wy cho wa niu naj młod-
szych po ko leń w po sza no wa niu dla przy ro dy. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców wy peł nia część za dań
pu blicz nych w sto sun ku do spo łe czeń stwa, przez la ta po -
dej mu jąc róż ne go ro dza ju dzia ła nia spo łecz ne. Zgod nie
z § 7 sta tu tu PZD re ali zu je te ce le głow nie po przez pro -
wa dze nie dzia łal no ści spo łecz nej, wy cho waw czej, wy -
po czyn ko wej, re kre acyj nej, a tak że wie lu in nych na
rzecz dział kow ców, ich ro dzin oraz spo łecz no ści lo kal -
nych. 

Moż li wo ści i po ten cjał na szej or ga ni za cji wzmac nia ją
po trze bę tej dzia łal no ści. XII Kra jo wy Zjazd De le ga tów,
któ ry w Pro gra mie Dzia ła nia PZD na ka den cję 2015-
2019 w pkt. 3 „Ogro dy w mia stach” za uwa żył ta ką ko -
niecz ność i uznał, że aby spro stać ocze ki wa niom spo -
łe czeń stwa wzglę dem ogro dów dział ko wych na le ży

stwo rzyć dłu go fa lo wy pro gram przy sto so wy wa nia ogro -
dów do no wych funk cji, a zwłasz cza do ich otwar cia dla
spo łecz no ści lo kal nych. Nie ule ga wąt pli wo ści, że w tym
za kre sie ko niecz na jest współ pra ca z sa mo rzą dem lo kal -
nym, któ ry po wi nien czyn nie uczest ni czyć w przy sto so -
wa niu ogro dów dla po trzeb spo łe czeń stwa, zwłasz cza
po przez udzie la nie wspar cia fi nan so we go.

W tym za kre sie po moc ne bę dą prze pi sy usta wy 
o ROD, po nie waż zgod nie z art. 17 sto wa rzy sze nie ogro -
do we, pro wa dzą ce ROD na ob sza rze da nej gmi ny, mo że
otrzy mać do ta cję ce lo wą z bu dże tu tej gmi ny. Do ta cja ta
mo że być w szcze gól no ści prze zna czo na na bu do wę i
mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro do wej, je że li wpły nie
to na po pra wę wa run ków ko rzy sta nia z ROD przez dział -
kow ców, lub zwięk szy do stęp ność spo łecz no ści lo kal -
nych do te go ROD. 

Po trze bę uno wo cze śnia nia in fra struk tu ry ROD za uwa -
ży ła rów nież Kra jo wa Ra da już 20 grud nia 2012 r.
uchwa la jąc pro gram „Uno wo cze śnia nia In fra struk tu ry
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych – ROD XXI wie -
ku”. Obec nie te mat ten re gu lu je Uchwa ła Kra jo wej Ra -
dy Nr 5/IV/2015. Ce lem te go pro gra mu jest bu do wa
no wej in fra struk tu ry, re mont i mo der ni za cja ist nie ją cej
oraz do sto so wa nie jej do po trzeb zwią za nych z ochro ną
śro do wi ska, bez pie czeń stwem, edu ka cją oraz kon cep cją
otwar tych ogro dów. Za da nia te po win ny być na kie ro wa -
ne przede wszyst kim na za pew nie nie wyż sze go stan dar -
du prze by wa nia na dział kach. Ma ją też umoż li wić
spo łecz no ści lo kal nej ko rzy sta nie z uro ków i do bro -
dziejstw, ja kie da ją ro dzin ne ogro dy dział ko we. 

Nie ule ga wąt pli wo ści, że ko niecz na jest ak tyw niej sza
i bar dziej zde cy do wa na ro la PZD w ży ciu spo łecz nym.
Zwią zek ma wie le do za ofe ro wa nia spo łe czeń stwu i po -
wi nien czyn nie ini cjo wać i wspie rać wszel kie dzia ła nia
zmie rza ją ce do po pra wy sy tu acji dział kow ców i spo łe -
czeń stwa. Za an ga żo wa nie Związ ku i je go struk tur 
w spra wy spo łecz ne jest wa run kiem dal sze go roz wo ju
ogrod nic twa dział ko we go oraz cią gu zmian ko rzyst nych
dla ca łej spo łecz no ści lo kal nej na mia rę XXI w.

IV. Fi nan so wa nie Otwar te go Pro gra mu Spo łecz ne go Roz wo ju ROD 

Otwie ra nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych na spo -
łe czeń stwo wy ma ga uno wo cze śnie nia, uspraw nie nia i
do po sa że nia ROD w od po wied nią in fra struk tu rę. Wszel -
kie in we sty cje, re mon ty i mo der ni za cje ści śle wią żą się
jed nak z na kła da mi fi nan so wy mi. Po ni żej pre zen tu je my

otwar ty ka ta log źró deł fi nan so wa nia ogro do wych in we -
sty cji oraz wy da rzeń or ga ni zo wa nych na ich te re nie.
Umie jęt ność sku tecz ne go po zy ska nia fun du szy na roz -
wój ROD jest pod sta wą re ali za cji Otwar te go Pro gra mu
Spo łecz ne go Roz wo ju ROD.

1. NI SKO OPRO CEN TO WA NE PO ŻYCZ KI Z FUN DU SZU SA MO PO MO CO WE GO PZD

Z Fun du szu Sa mo po mo co we go w PZD udzie la ne są
ni sko opro cen to wa ne po życz ki dla ROD. Są one przy zna -
wa ne na bu do wę i mo der ni za cję ogro do wej in fra struk -

tu ry oraz wy ko na nie jej re mon tu. Co wię cej, fun du sze z
po życz ki mo gą po kryć tak że kosz ty usu nię cia znisz czeń
in fra struk tu ry ROD w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda -
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rzeń lo so wych, w sy tu acji, kie dy ogród nie jest w sta nie
udźwi gnąć ta kie go cię ża ru fi nan so we go – w ta kim przy -
pad ku po życz ka jest nie opro cen to wa na. Na to miast 
w przy pad ku zwy kłych re mon tów, mo der ni za cji lub bu -
do wy ogro do wej in fra struk tu ry w 2016 ro ku jej opro -
cen to wa nie wy no si za le d wie 2 proc. w ska li ro ku, 
a spła tę za cią gnię tej po życz ki moż na roz ło żyć na 10
rat na okres aż 5 lat.

Jak otrzy mać po życz kę z Fun du szu Sa mo po mo co -
we go? Aby otrzy mać po życz kę wal ne ze bra nie po win no
w dro dze uchwa ły wraz z uza sad nie niem upo waż nić za -
rząd ROD do za cią gnię cia po życz ki. W uchwa le tej po -
win na być okre ślo na za rów no kwo ta po życz ki, za kres w
ja kim dział kow cy bę dą uczest ni czyć w jej spła cie, jak

rów nież pro po zy cja okre su jej spła ty. Za po śred nic twem
Pre zy dium okrę go we go za rzą du, któ ry opi niu je wnio sek,
za rząd ROD kie ru je go do Pre zy dium KR PZD, któ re po -
dej mu je de cy zję o jej udzie le niu.

Środ ki zgro ma dzo ne na Fun du szu Sa mo po mo co wym
po cho dzą z par ty cy pa cji ROD w fi nan so wa niu kosz tów
po no szo nych przez PZD w związ ku z dzia łal no ścią jed -
nost ki kra jo wej i te re no wych na rzecz ROD i dział kow -
ców.

Szcze gó ło we in for ma cje o Fun du szu Sa mo po mo co -
wym moż na zna leźć na stro nie pzd.pl w za kład ce „pra -
wo – uchwa ły – fun du sze PZD” oraz w „ak tu al no ści –
in for ma cje i ko mu ni ka ty KR PZD” i w związ ko wych
wy daw nic twach.

2. DO TA CJE CE LO WE Z FUN DU SZU ROZ WO JU PZD

Środ ki po cho dzą ce z Fun du szu Roz wo ju są prze zna -
czo ne na dzia ła nia in we sty cyj ne w PZD, wśród któ rych
są rów nież kosz ty za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych i w tym za kre sie zo sta -
ną one omó wio ne w ni niej szym opra co wa niu.

Fun dusz Roz wo ju dzie li się na kra jo wy, okrę go wy 
i ro dzin nych ogro dów dział ko wych, z któ rych moż na
uzy skać do ta cje.

Środ ki zgro ma dzo ne na Fun du szu Roz wo ju w po -
szcze gól nych jed nost kach PZD moż na prze zna czyć
m.in. na re mon ty, mo der ni za cję, bu do wę i bie żą cą kon -
ser wa cję bu dyn ków, bu dow li i urzą dzeń sta no wią cych
wła sność PZD, a z Fun du szu ROD ogro do we go moż na
po kryć tak że wy dat ki na za trud nie nie spe cja li stów z ze -
wnątrz w związ ku z pro wa dzo ny mi in we sty cja mi.

Do ta cje po cho dzą ce z Fun du szu Roz wo ju na szcze -
blu kra jo wym i okrę go wym są bez zwrot ne i udzie la -
ne na re ali za cję kon kret ne go za da nia in we sty cyj ne go
lub re mon to we go. 

Jak ubie gać się o do ta cje z kra jo we go Fun du szu
Roz wo ju? Do wy stą pie nia o do ta cję upo waż nia za rząd
ROD wal ne ze bra nie. We wnio sku skła da nym przez za -
rząd ROD mu si być okre ślo ny wkład wła sny ogro du 
i udział dział kow ców w fi nan so wa niu za da nia, w tym
pra ce dział kow ców na rzecz za da nia. Wnio sek kie ro wa -
ny ma być do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, za po -

śred nic twem Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du po wy da -
niu przez nie go po zy tyw nej opi nii. Co waż ne, do ta cja ta
mo że zo stać udzie lo na ROD raz na trzy la ta, z tym że w
pierw szej ko lej no ści od jed no stek te re no wych PZD. Do -
ta cje są udzie la ne w szcze gól no ści na uzu peł nie nie bra -
ku ją cych środ ków przy za da niach o krót kim cy klu
re ali za cji oraz ja ko do fi nan so wa nie koń co we go eta pu ro -
bót z prze zna cze niem na ma te ria ły, pra ce spe cja li stycz -
ne i sprzęt.

Uwa ga! W przy pad ku ubie ga nia się o do ta cje z okrę -
go we go Fun du szu Roz wo ju za sa dy są okre śla ne przez
każ dy okręg in dy wi du al nie. 

W każ dym ROD funk cjo nu je tak że ogro do wy Fun -
dusz Roz wo ju za si la ny przez opła ty ogro do we, któ re
uisz cza ją dział kow cy w ro ku na by cia pra wa do dział ki,
do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub re mon -
tów otrzy ma ne od jed nost ki kra jo wej lub te re no wej PZD
oraz opła ty ogro do we w czę ści prze zna czo nej na in we -
sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję.

Zgro ma dzo ne na nim środ ki mo gą być prze zna czo ne
wy łącz nie na in we sty cje w ROD.

Wzo ry wnio sków o przy zna nie do ta cji i in ne po trzeb -
ne dru ki oraz szcze gó ło we in for ma cje o Fun du szu Roz -
wo ju moż na zna leźć na stro nie pzd.pl w za kład ce „pra wo
– uchwa ły – fun du sze PZD”.

3. DO TA CJE CE LO WE Z BU DŻE TU GMI NY NA POD STA WIE ART. 17 USTA WY O ROD

Do 31 stycz nia każ de go ro ku gmi ny ma ją obo wią zek
uchwa le nia swo je go bu dże tu, któ ry już 15 li sto pa da ro -
ku po przed nie go wi nien być opra co wa ny w for mie pro -
jek tu. Je go uchwa le nie po prze dza ją kon sul ta cje, pod czas
któ rych miesz kań cy gmi ny mo gą skła dać wnio ski, zgła -
szać swo je po my sły co do wy dat ko wa nia gmin nych pie -
nię dzy w ko lej nym ro ku. Ak tyw ność dział kow ców w
tym za kre sie i pod da nie pod roz wa gę wy dzie le nia środ -

ków w bu dże cie gmi ny na in we sty cje w ROD na eta pie
je go kon sul ta cji, mo że być ko rzyst ne dla dział kow ców
w mo men cie ubie ga nia się od gmi ny o do ta cje ce lo we.
Dla cze go? Bo wiem uwzględ nie nie wy dat ków na ro dzin -
ne ogro dy dział ko we już na eta pie kon stru owa nia bu dże -
tu da je pew ność, że gmi na za re zer wu je so bie pie nią dze
na ich rzecz, o któ re na stęp nie bę dą mo gły wnio sko wać
za rzą dy ROD.
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Wa ru nek ja ki trze ba speł nić, aby ROD otrzy mał do -
ta cję ce lo wą z gmi ny okre śla art. 17 usta wy o ROD z 13
grud nia 2013 r.. Jest nim po pra wa wa run ków do ko rzy -
sta nia z ROD przez dział kow ców lub zwięk sze nie je go
do stęp no ści dla spo łecz no ści lo kal nej przez wy ko na nie

bu do wy lub mo der ni za cję in fra struk tu ry ogro do wej.
Szcze gó ło we in for ma cje na te mat do ta cji ce lo wych

moż na zna leźć na stro nach po szcze gól nych gmin, w któ -
rych zlo ka li zo wa ny jest ROD.

4. TZW. MA ŁE GRAN TY

Ro dzin ne ogro dy dział ko we, pro wa dzo ne przez PZD,
ma ją tak że moż li wość ubie ga nia się o tzw. ma łe gran ty
z bu dże tu mia sta lub dziel ni cy. Mia sto mo że zle cać na
wnio sek or ga ni za cji po za rzą do wej, ja ką jest PZD, re ali -
za cję za dań pu blicz nych z po mi nię ciem otwar te go kon -
kur su ofert, czy li przy znać do ta cję na re ali za cję za da nia
w try bie tzw. ma łe go gran tu.

Za le tą ma łe go gran tu jest to, że or ga ni za cja nie mu si
do sto so wy wać się do wa run ków, ter mi nów i te ma tów
okre ślo nych w ogło sze niu o kon kur sach do ta cyj nych,
gdyż do ta cje te mo gą być przy zna ne nie za leż nie od
kon kur sów. Na le ży jed nak pa mię tać, że moż li wość
ubie ga nia się o tę for mę wspar cia nie jest do stęp na 
w każ dym mie ście.

Przy kła do we moż li wo ści fi na so wa nia
• Wspie ra nie i upo wszech nia nie kul tu ry fi zycz nej,

or ga ni za cja im prez re kre acyj nych i spor to wo -re kre -
acyj nych dla dzie ci i se nio rów;

• Dzia ła nia słu żą ce po pra wie sta nu fi zycz ne go i psy -
chicz ne go se nio rów m.in. po przez warsz ta ty, gru -
py wspar cia, po moc psy cho lo gicz ną, dzia ła nia pro -
fi lak tycz ne, uspraw nia ją ce i re ha bi li ta cyj ne oraz or -
ga ni za cję róż no rod nych form wy po czyn ku;

• Dzia ła nia z za kre su dzia łal no ści na rzecz osób nie -
peł no spraw nych;

• Dzia ła nia z za kre su ochro ny i pro mo cji zdro wia;
• Wy da rze nia upa mięt nia ją ce oraz kul ty wo wa nie pa -

mię ci o za słu żo nych dla mia sta, re gio nu i kra ju wy -
bit nych po sta ciach, miej scach i wy da rze niach hi sto -
rycz nych oraz ochro na i po pu la ry zo wa nie tra dy cji
kul tu ro wych mia sta i je go miesz kań ców;

• Dzia ła nia z za kre su kul tu ry, sztu ki, dóbr kul tu ry 
i dzie dzic twa na ro do we go.

Wa run ki
• Wy so kość do fi nan so wa nia lub fi nan so wa nia nie

mo że prze kro czyć 10 tys. zł;
• Re ali za cja za da nia nie mo że za jąć wię cej niż 90 dni

(Uwa ga! Trzy mie sią ce zwy kle nie są rów no waż ne
z 90 dnia mi, gdyż nie któ re mie sią ce ma ją po wy żej
30 dni);

• Łącz na kwo ta środ ków fi nan so wych prze ka za nych
tej sa mej or ga ni za cji nie mo że prze kro czyć kwo ty
20 tys. zł w da nym ro ku ka len da rzo wym;

• Re ali za cja pro jek tu mu si być prze pro wa dzo na 

w cią gu jed ne go ro ku ka len da rzo we go (nie mo że
być to prze łom ro ku);

• Za da nie w try bie ma łe go gran tu mo że być re ali zo -
wa ne ja ko za da nie po wie rzo ne (czy li w ca ło ści sfi -
nan so wa ne przez sa mo rząd) lub ja ko wspar cie
(or ga ni za cja za pew nia fi nan so wy wkład wła sny).

Skła da nie i roz pa trze nie ofer ty
• Ofer ta (wnio sek) re ali za cji za da nia pu blicz ne go po -

win na zo stać przy go to wa na na spe cjal nym, ści śle
okre ślo nym w prze pi sach, dru ku;

• Do ofer ty na le ży za łą czyć:
– ko pię ak tu al ne go od pi su z KRS (al bo wy druk tej

in for ma cji, któ rą bez płat nie moż na po brać ze
stro ny Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści), in ne go
re je stru lub ewi den cji,

– w przy pad ku wy bo ru in ne go spo so bu re pre zen ta -
cji pod mio tów skła da ją cych ofer tę wspól ną niż
wy ni ka ją cy z KRS lub in ne go wła ści we go re je -
stru - do ku ment po twier dza ją cy upo waż nie nie do
dzia ła nia w imie niu ofe ren ta.

• W cią gu 7 dni od mo men tu wpły wu ofer ty do Urzę -
du Mia sta lub dziel ni cy, ofer ta jest upu blicz nia na,
czy li za miesz cza na na ta bli cy ogło szeń, stro nie in -
ter ne to wej i w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej. 
W cią gu tych 7 dni każ dy mo że zgło sić do niej 
uwa gi;

• Po stwier dze niu ce lo wo ści re ali za cji za da nia pod pi -
sy wa na jest umo wa do ty czą ca re ali za cji te go za da -
nia pu blicz ne go.

Ja kie in for ma cje na le ży po dać w ofer cie?
• da ne ofe ren ta (w tym nr KRS);
• In for ma cje o spo so bie re pre zen ta cji ofe ren ta wo bec

or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej wraz z przy to cze -
niem pod sta wy praw nej;

• Szcze gó ło wy za kres rze czo wy za da nia pro po no wa -
ne go do re ali za cji: 
– cha rak te ry sty ka, opis po trzeb wska zu ją cych na

ko niecz ność wy ko na nia za da nia wraz z opi sem
przy czyn i skut ków, opis grup ad re sa tów za da -
nia, uza sad nie nie za da nia ze wska za niem w ja ki
spo sób do fi nan so wa nie przy czy ni się do pod -
wyż sze nia stan dar du re ali za cji za da nia, in for ma -
cja czy w cią gu ostat nich 5 lat ofe rent otrzy mał
do ta cję na re ali za cję za da nia pu blicz ne go, za kła -
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da ne ce le re ali za cji za da nia pu blicz ne go oraz
spo sób je go re ali za cji, miej sce re ali za cji za da nia,
opis po szcze gól nych dzia łań w za kre sie re ali za -
cji za da nia, har mo no gram, za kła da ne re zul ta ty
re ali za cji za da nia;

• Kal ku la cję prze wi dy wa nych kosz tów re ali za cji za -
da nia pu blicz ne go:
– kosz to rys ze wzglę du na ro dzaj kosz tów, prze wi dy -

wa ne źró dła fi nan so wa nia za da nia pu blicz ne go, fi -
nan so we środ ki z in nych źró deł pu blicz nych.

• In ne wy bra ne in for ma cje dot. za da nia.

War to wie dzieć
Na le ży spraw dzić lo kal ne prze pi sy do ty czą ce ma -

łych gran tów, po nie waż ich za sa dy w za leż no ści do
mia sta mo gą się róż nić. Np. w War sza wie obo wią zu je

za sa da, że pro jekt fi nan so wa ny lub do fi nan so wy wa ny 
w ra mach ma łe go gran tu mu si być sa mo dziel ny i nie mo -
że sta no wić czę ści więk sze go za da nia. W in nych sa mo -
rzą dach sto so wa ne są in ne ogra ni cze nia: np. do ty czą ce
za kre su pro jek tu (nie mo że po kry wać się z ty mi za da -
nia mi, na któ re ogła sza ne są kon kur sy) lub ter mi nu (apli -
ko wać o ma ły grant moż na tyl ko wte dy, gdy nie ma
ogło szo ne go żad ne go kon kur su). In for ma cje te są za -
zwy czaj do stęp ne ma stro nach in ter ne to wych urzę dów.

Na le ży się rów nież do wie dzieć się czy da na jed nost ka
(biu ro, wy dział) w ogó le prze wi dzia ła w swo im bu dże -
cie fi nan so wa nie za dań w try bie ma łe go gran tu, gdyż nie
jest on obo wiąz ko wy. Mo że się rów nież zda rzyć, że li mit
środ ków prze zna czo nych na ten cel zo stał już wy czer -
pa ny. Ta ką in for ma cję moż na uzy skać w urzę dzie np. te -
le fo nicz nie. 

5. BU DŻET OBY WA TEL SKI

Bu dżet oby wa tel ski, na zy wa ny tak że par ty cy pa cyj -
nym, jest to wy raz bez po śred nie go wpły wu miesz kań -
ców gmi ny na in we sty cje w swo im re gio nie. W je go
ra mach miesz kań cy gmi ny mo gą zgła szać wła sne pro -
jek ty, a tak że uczest ni czą w prze pro wa dza nych nad ni mi
kon sul ta cjach. Za kwa li fi ko wa ne pro jek ty pod da wa ne są
pod gło so wa nie, w któ rym to sa mi miesz kań cy gmi ny
de cy du ją, któ re z nich zo sta ną zre ali zo wa ne. 

Dla cze go war to sko rzy stać ze środ ków z bu dże tu
oby wa tel skie go? Po nie waż z ro ku na rok środ ki w ra -
mach te go bu dże tu są co raz więk sze. W naj więk szych
me tro po liach do wy da nia jest na wet kil ka mi lio nów zło -
tych. O po dzia le tych pie nię dzy de cy du ją sa mi miesz -
kań cy. Ko lej ną kwe stią jest ła twość ich po zy ska nia.
Dział kow cy naj le piej zna ją po trze by swo je go ogro du
oraz wie dzą jak prze kuć po trzeb ną im in we sty cję z ko -
rzy ścią tak że dla spo łecz no ści lo kal nej. Do dat ko wo są 
w sta nie zmo bi li zo wać swo je śro do wi sko, przy ja ciół
oraz ro dzi nę do od da nia gło su na ich pro jekt. Otrzy ma -
nie pie nię dzy w ra mach bu dże tu oby wa tel skie go jest na -
praw dę moż li we, bo wiem udo wod ni ły to już set ki ROD,
któ re po zy ska ły w ten spo sób pie nią dze na po trzeb ne
in we sty cje.

Jak zgło sić pro jekt? Upraw nio ny do zgło sze nia pro -
jek tu jest każ dy peł no let ni oby wa tel, któ ry miesz ka w
ob rę bie da ne go bu dże tu par ty cy pa cyj ne go. Aby zgło sić
pro jekt na le ży wy peł nić for mu larz on li ne na stro nie in -
ter ne to wej gmi ny lub wy peł nić je go pa pie ro wą wer sję i
zło żyć w urzę dzie. Wszel kie nie zbęd ne do ku men ty i in -
for ma cje znaj du ją się na stro nach in ter ne to wych po -
szcze gól nych urzę dów miast i spe cjal nych stro nach
bu dże tów oby wa tel skich w da nym mie ście.

Co na le ży zro bić, aby po praw nie wy peł nić wnio -
sek?

• na pi sać skró co ny opis za da nia w mak sy mal nie
pięć dzie się ciu sło wach – to z tym opi sem za po zna -
ją się w pierw szej ko lej no ści miesz kań cy za spra wą
ma te ria łów in for ma cyj nych. Uwa ga! Za przy go to -
wa nie do kład ne go pro jek tu wy ko naw cze go, zgod -
ne go z po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
pra wa, bę dzie od po wie dzial ne mia sto;

• opi sać szcze gó ło wo pro po no wa ne za da nie, w tym
wska zać po szcze gól ne eta py je go re ali za cji. W za -
leż no ści od mia sta licz ba wy ra zów mo że być ogra -
ni czo na bądź nie, nie mniej jed nak moż na w tym
miej scu za wrzeć wszyst kie po trzeb ne in for ma cje,
m.in. w ja kich go dzi nach bę dzie do stęp na dla
miesz kań ców wy ko na na in we sty cja, czy bę dą mo -
gli z niej ko rzy stać wszy scy, czy na przy kład je dy -
nie se nio rzy lub dzie ci i mło dzież, czy ko rzy sta nie
z niej bę dzie od płat ne;

• uza sad nić po trze bę re ali za cji – wy ja śnić na ja kie
po trze by pro jekt od po wia da oraz dla cze go war to go
sfi nan so wać z pie nię dzy pu blicz nych;

• wska zać be ne fi cjen tów – opi sać gru py miesz kań -
ców, któ rzy sko rzy sta ją na tym, że pro jekt zo sta nie
wpro wa dzo ny w ży cie;

• do każ de go for mu la rza do łą czyć li stę z pod pi sa mi
od 15-30 osób (w za leż no ści od mia sta za sa dy te są
zmien ne), któ re po pie ra ją pro jekt. Oso by po pie ra ją -
ce pro jekt mu szą być miesz kań ca mi mia sta, w któ -
rym or ga ni zo wa ny jest bu dżet oby wa tel ski;

• ko niecz ne jest też przy go to wa nie wstęp ne go kosz -
to ry su pro jek tu – po da nie je go czę ści skła do wych 
i kosz tu re ali za cji ca łej in we sty cji. Nie mu si to być
bar dzo szcze gó ło wy kosz to rys – wy star czy, że
wnio sko daw ca uwzględ ni kosz ty przy go to wa nia
pla nów dla swo je go za da nia, kosz ty ma te ria łów
oraz kosz ty ro bo ci zny – szcze gó ło wych in for ma cji
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mo gą udzie lić urzęd ni cy na co dzień zaj mu ją cy się
po dob ny mi in we sty cja mi, re mon ta mi, czy dzia ła -
nia mi “mięk ki mi”, ta ki mi jak fe sti wa le, im pre zy
ple ne ro we, pro gra my pro fi lak ty ki zdro wot nej itp.;

• do wnio sku moż na rów nież do łą czyć zdję cia, ma py
lub ry sun ki czy wi zu ali za cje, je śli bę dą po moc ne.
Za zwy czaj nie są one jed nak obo wiąz ko we.

Uwa ga! Wnio sek mu si być pod pi sa ny imie niem i na -
zwi skiem. Wa run kiem przy ję cia pro jek tu jest po da nie 
w for mu la rzu zgło sze nio wym da nych oso bo wych oso by
zgła sza ją cej pro jekt. Bez ich wska za nia nie jest moż li -
we okre śle nie pra wa da nej oso by do udzia łu w bu dże cie
par ty cy pa cyj nym mia sta.

Po zło że niu wnio sku i spraw dze niu go pod ką tem kom -
plet no ści, for mal no praw nym i wy ko nal no ści, za da nie
zo sta nie za twier dzo ne i uwzględ nio ne na li stach do gło -
so wa nia.

O czym na le ży pa mię tać, sta ra jąc się o środ ki z bu -
dże tu oby wa tel skie go?

• za da nie mu si mie ścić się w za kre sie za dań gmi ny
bądź po wia tu;

• pro po zy cja za da nia mu si zo stać zgło szo na na od -
po wied nim for mu la rzu;

• pro po zy cja za da nia in we sty cyj ne go al bo re mon to -
we go ma być zlo ka li zo wa na na te re nie, na któ rym
re ali za cja po dob ne go po my słu jest praw nie moż li -
wa. Przede wszyst kim cho dzi więc o te re ny na le -
żą ce do mia sta bądź po zo sta ją ce w je go wła da niu.
W nie któ rych mia stach do pusz czal na jest in we sty -
cja na te re nie jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go
bądź Skar bu Pań stwa, któ ry jest użyt ko wa ny na
pod sta wie przy zna ne go ty tu łu użyt ko wa nia;

• te ren, na któ rym zlo ka li zo wa ny jest pro jekt ma być
ogól no do stęp ny, aby z efek tu ewen tu al nej re ali za cji
mo gli ko rzy stać wszy scy miesz kań cy;

• sza cun ko we kosz ty po my słu ma ją być praw dzi we 
i re al ne – to waż ne z punk tu wi dze nia usta wo wych
wy mo gów go spo dar no ści;

• pro jekt ma być ca ło ścio wy, a nie czę ścio wy, po wi -
nien za kła dać re ali za cję za da nia w ta kim za kre sie,
aby od da nie efek tu je go re ali za cji do użyt ko wa nia
nie wy ma ga ło prze pro wa dze nia do dat ko wych prac
w ko lej nych la tach;

• pro jekt po wi nien być moż li wy do zre ali zo wa nia 

w cią gu jed ne go ro ku – bu dżet oby wa tel ski po zwa -
la re ali zo wać tyl ko te za da nia, któ rych re ali za cja w
ca ło ści zmie ści się w ra mach jed ne go ro ku;

• pro jekt nie mo że za wie rać wska za nia kon kret ne go
wy ko naw cy (np. fir my, sto wa rzy sze nia itp.), pro -
jek ty wy bra ne w gło so wa niu, zo sta ną wpi sa ne do
bu dże tu mia sta, ich re ali za cja bę dzie się więc od -
by wać zgod nie z po wszech nie obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi pra wa (m.in. usta wy Pra wo za mó wień
pu blicz nych, usta wy o fi nan sach pu blicz nych) -
wy ko naw cy bę dą więc wy bra ni w prze tar gu, w ra -
mach za py ta nia ofer to we go bądź kon kur su dla ngo.

Po spraw dze niu me ry to rycz nym i for mal no praw nym
wnio sku za pa da de cy zja o tym, któ re pro po zy cje za dań
zo sta ną pod da ne pod gło so wa nie, a któ re nie. Wszyst kie
de cy zje zo sta ną szcze gó ło wo uza sad nio ne na pi śmie 
i udo stęp nio ne za in te re so wa nym.

Co w przy pad ku, gdy we wnio sku po ja wią się błę -
dy? Od po wie dzial ne za spraw dze nie me ry to rycz ne
wnio sków oso by ma ją obo wią zek skon tak to wa nia się 
z wnio sko daw cą i po pro sze nia o uzu peł nie nie wnio sku 
w cią gu kil ku dni. Do pie ro, gdy wnio sko daw ca od mó -
wi, pro jekt nie bę dzie da lej roz pa try wa ny. O tym czy wnio -
sek prze szedł we ry fi ka cję i znaj du je się na li ście, moż na
do wie dzieć się ze stro ny in ter ne to wej urzę du mia sta.

Gło so wa nie na pro jek ty. Gło so wa nie na pro jek ty od -
by wa się na dwa spo so by: przez In ter net – za po śred nic -
twem spe cjal nej stro ny da ne go mia sta i kon kret ne go
bu dże tu oby wa tel skie go, bądź pa pie ro wo – wią że się to
z przyj ściem do wy bra ne go urzę du dziel ni cy lub do jed -
ne go z punk tów do gło so wa nia (ad re sy pu bli ko wa ne są
przed gło so wa niem) i wrzu ce nia do urny wy peł nio nej
kar ty do gło so wa nia. UWAGA! Gło so wać moż na tyl -
ko oso bi ście, oka zu jąc przed prze ka za niem kar ty do wód
oso bi sty lub in ny do ku ment ze zdję ciem. Pa pie ro we kar -
ty do gło so wa nia bę dą do stęp ne w urzę dach mia sta od
pierw sze go dnia gło so wa nia.

Szcze gó ło we in for ma cje, ter mi ny na bo ru i wnio ski
moż na zna leźć na stro nach in ter ne to wych po szcze gól -
nych gmin. Ma pa jed no stek sa mo rzą do wych, któ re or -
ga ni zu ją bu dże ty oby wa tel skie do stęp na jest pod
ad re sem bu dze ty oby wa tel skie.pl/2016-ma pa -sa mo rza -
dy -z -bu dze ta mi -oby wa tel ski mi/. In for ma cje o bu dże tach
oby wa tel skich znaj dziesz tak że na stro nie pzd.pl.

6. FUN DU SZE UNIJ NE

Ro dzin ne ogro dy dział ko we mo gą tak że wy ko rzy stać
środ ki po cho dzą ce z fun du szy unij nych, aby sfi nan so -
wać ogro do we in we sty cje. Naj więk sze szan se na suk ces,
czy li sku tecz ne po zy ska nie pie nię dzy, ma ją przed się -
wzię cia wy ni ka ją ce z po trzeb be ne fi cjen ta, wpi su ją ce się
w je go dzia łal ność, ba zu ją ce na je go wie dzy i do świad -

cze niu. W przy pad ku ogro dów są to dzia ła nia zmie rza ją -
ce do pod no sze nia stan dar dów eko lo gicz nych oto cze nia,
ochro ny śro do wi ska przy rod ni cze go, po zy ski wa nia od -
na wial nych źró deł ener gii, edu ka cji i roz wo ju in fra struk -
tu ry te re nów wspól nych.

PZD ja ko sto wa rzy sze nie mo że wy stę po wać o środ ki
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unij ne dla ogro dów. War to jed nak za zna czyć, że nie któ -
re z pro gra mów wy ma ga ją ści słej współ pra cy z jed nost -
ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go, szcze gól nie przy
więk szych in we sty cjach. To waż ne, gdyż nie każ dy pro -
gram skie ro wa ny jest do or ga ni za cji po za rzą do wych, ale
z po wo dze niem mo że być re ali zo wa ny w part ner stwie,
np. z gmi ną. 

Ak tu al ne pro gra my ope ra cyj ne, z któ rych ROD
mo gą sta rać się o fun du sze:

1. Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
• Pro gram do ty czy ca łe go kra ju z wy łą cze niem ob -

sza ru miast o licz bie miesz kań ców po wy żej 20 tys.
miesz kań ców,

• Pro gram jest wpar ciem dla roz wo ju lo kal ne go w ra -
mach ini cja ty wy LEADERS,

• Dział kow cy mo gą sko rzy stać z pro gra mu w za kre -
sie re ali za cji ce lów w ra mach: pod no sze nia wie dzy
spo łecz no ści lo kal nej w za kre sie ochro ny śro do wi -
ska, zmian kli ma tycz nych, a tak że in no wa cji, roz -
wo ju ogól no do stęp nej i nie ko mer cyj nej in fra struk-
tu ry tu ry stycz nej, re kre acyj nej lub kul tu ral nej, roz -
wo ju pro duk tów lo kal nych, za cho wa nia dzie dzic -
twa lo kal ne go.

• Uwa ga! Re ali zu jąc pro jekt na le ży pa mię tać, że nie
każ dy wy da tek mo że zo stać do fi nan so wa ny. Po -
szcze gól ne pro gra my i ro dza je do ta cji ma ją przy -
pi sa ny ka ta log tzw. kosz tów kwa li fi ko wa nych.
Tyl ko wy dat ki z te go ka ta lo gu pod le ga ją do fi nan so -
wa niu. Po zo sta łe kosz ty trze ba po nieść ze środ ków
wła snych.

• Re fun da cja z pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich obej mu je kosz ty kwa li fi ko wa ne na: za kup
dóbr i usług, wy ko na nie ro bót bu dow la nych, or ga -
ni za cję i prze pro wa dze nie spo tka nia, szko le nia, wy -
da rze nia pro mo cyj ne go itp., na jem, dzier ża wę lub
za kup opro gra mo wa nia, sprzę tu, na rzę dzi, urzą dzeń
lub ma szyn, ma te ria łów lub przed mio tów (tyl ko
rze czy no we, nie ma moż li wo ści re fun da cji za ku -
pu rze czy uży wa nych), za kup środ ków trans por tu,
za trud nie nie osób za an ga żo wa nych w re ali za cję
ope ra cji (tyl ko w przy pad ku ope ra cji o cha rak te rze
szko le nio wym), ogól ne in ne kosz ty zwią za ne z
ope ra cją.

• Ja kie wa run ki na le ży speł nić, aby otrzy mać pie nią -
dze? Wnio sko daw ca mu si wy ka zać się do świad cze -
niem i uza sad nić po ten cjał in we sty cji, po sia dać
od po wied nie kwa li fi ka cje oraz pro wa dzić dzia łal -
ność zmie rza ją cą do re ali za cji ce lu. Do dat ko wo
ope ra cja mu si być uza sad nio na eko no micz nie bądź,
jak w przy pad ku PZD, ope ra cja mu si do ty czyć nie -
od płat ne go bądź nie ko mer cyj ne go udo stęp nia nia
ogól no do stęp nej in fra struk tu ry tu ry stycz nej, re kre -
acyj nej, kul tu ral nej.

2. Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko

• W ra mach pro gra mu ROD mo gą sko rzy stać z fun -
du szu na: ada pta cję ogro du do zmian kli ma tu wraz
z za bez pie cze niem i zwięk sze niem od por no ści na
klę ski ży wio ło we, w szcze gól no ści ka ta stro fy na -
tu ral ne oraz mo ni to ring śro do wi ska, go spo dar kę
od pa da mi ko mu nal ny mi – obej mu je to m.in. za -
pew nie nie wła ści wej in fra struk tu ry do za go spo da -
ro wa nia od pa dów, go spo dar kę wod no--ście ko wą 
w aglo me ra cjach – w tym bu do wa, prze bu do wa 
i mo der ni za cja in fra struk tu ry wo do cią go wej (ujęć
wo dy, sta cji uzdat nia nia wo dy, sie ciwo do cią go -
wych), a tak że za kup sprzę tu do wy kry wa nia nie -
kon tro lo wa nych prze cie ków z sie ci wo do cią go wej.
Uwa ga, bu do wa ka na li za cji desz czo wej jest jed nak
moż li wa tyl ko w przy pad ku, gdy wnio sko daw ca
pla nu je re ali zo wać jed no cze śnie in we sty cje do ty -
czą ce ka na li za cji sa ni tar nej i desz czo wej, po pra wę
ja ko ści śro do wi ska miej skie go – obej mu je pro jek -
ty ma ją ce na ce lu re kul ty wa cję lub oczysz cza nie te -
re nów ska żo nych w wy ni ku awa rii lub dzia łań
prze my sło wych, jak rów nież te re nów zde gra do wa -
nych, zde wa sto wa nych luz za nie czysz czo nych.

3. Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne
War to też wie dzieć, że po za pro gra ma mi kra jo wy mi

fun du sze unij ne prze zna czo ne są na 16 pro gra mów re -
gio nal nych (Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne). Ich ce -
lem jest wspie ra nie roz wo ju wszyst kich re gio nów.
Fun du sze za rzą dza ne są w tym przy pad ku nie przez wła -
dze cen tral ne, a in sty tu cje sa mo rzą do we – czy li za rzą dy
wo je wództw. Każ de wo je wódz two ma wła sny pro gram
ope ra cyj ny. W za leż no ści od re gio nu moż na sta rać się o
środ ki na po szcze gól ne in we sty cje m.in. wy po sa że nie
ogro dów w pa ne le sło necz ne. War to od wie dzić stro nę
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go w wo je wódz -
twie, w któ rym po ło żo ny jest da ny ROD i spraw dzić na
ja kie in we sty cje moż na ubie gać się o do fi nan so wa nie dla
ogro du.

Gdzie szu kać in for ma cji o na bo rach wnio sków?
Nie moż na skła dać wnio sków o do fi nan so wa nie w do -

wol nym cza sie. Do każ de go z nich ogła sza ne są na bo ry
ze ści śle okre ślo nym ter mi nem przyj mo wa nia wnio sków.
In for ma cje o na bo rach na po szcze gól ne pro gra my moż -
na zna leźć na stro nach:

• Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
(http://ksow.pl/ba za -lgd.html)

• Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko
(https://www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl/stro -
ny/sko rzy staj/na bo ry/)

Na każ dej z po da nych stron umiesz czo na jest wy szu -
ki war ka na bo rów wnio sków. Moż na w niej zde fi nio wać
in te re su ją ce nas rze czy, m.in. pro gra my, te ma ty czy ter -
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mi ny. Po wy bra niu pro gra mu, otrzy ma my do stęp do
szcze gó ło wych in for ma cji na te mat: na bo ru wnio sków
(o ter mi nach roz strzy gnię cia kon kur sów, o miej scu i spo -
so bie skła da nia wnio sków), na co i kto mo że zło żyć
wnio sek, fi nan sów (o mak sy mal nym po zio mie do fi nan -
so wa nia pro jek tu, o ogól nej pu li prze zna czo nej na do fi -
nan so wa nie pro jek tów oraz o kry te riach wy bo ru
pro jek tu), nie zbęd nych do ku men tów (o re gu la mi nie kon -
kur su, a tak że wzo ry wnio sku i umo wy o do fi nan so wa -
nie) oraz in nych waż nych in for ma cji (o środ kach
od wo ław czych przy słu gu ją cych skła da ją ce mu wnio sek,
naj czę ściej za da wa ne py ta nia i od po wie dzi na nie, przy -
dat ne lin ki).

Jak zło żyć pro jekt?
• Po zna le zie niu kon kur su, w któ ry wpi su je się pla -

no wa na in we sty cja w ROD, na le ży do kład nie
spraw dzić kry te ria na bo ru, że by mieć pew ność, że
pro jekt się kwa li fi ku je. Co waż ne, przy więk szo ści
pro jek tów wy ma ga ny jest wła sny wkład fi nan so wy,
któ ry okre ślo ny jest w szcze gó ło wych wa run kach
na bo ru.

• Na stęp nie na le ży na pi sać pro jekt. Każ dy pro jekt
po wi nien za wie rać: ty tuł, ter min re ali za cji, opis

pro ble mu, cel dzia ła nia i ich szcze gó ło wy opis, re -
zul ta ty oraz bu dżet.

• Póź niej na le ży zło żyć go to wy wnio sek po przez sys -
tem in for ma tycz ny na stro nie pro gra mu, z któ re go
ROD ubie ga o pie nią dze.

• Ko lej ny etap to ana li za i oce na zło żo nych wnio -
sków.

• Z wnio sko daw ca mi, któ rych pro jek ty zo sta ną za -
ak cep to wa ne zo sta je pod pi sa na umo wa o do fi nan -
so wa nie.

• Po czym na stę pu je re ali za cja pro jek tu. Po wy ko na -
niu prac na stę pu je kon tro la pro jek tu, je go pro mo cja
i roz li cze nie.

Waż ne! Na stro nie Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go w każ dym wo je wódz twie moż na zna leźć li stę
punk tów in for ma cyj nych wraz z ad re sa mi i nu me ra mi
te le fo nów, gdzie moż na się zgło sić i uzy skać wię cej in -
for ma cji.

In for ma cje o po zy ski wa niu środ ków unij nych są tak że
pu bli ko wa ne w związ ko wych wy daw nic twach i na stro -
nie in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy PZD pzd.pl w za kład -
kach: „ak tu al no ści – fun du sze unij ne”, „ak tu al no ści –
in for ma cje i ko mu ni ka ty KR PZD”, „pra wo – uchwa ły –
po zy ski wa nie środ ków z UE i WŚOIGW”.

7. NA RO DO WY FUN DUSZ OCHRO NY ŚRO DO WI SKA I GO SPO DAR KI WOD NEJ 
ORAZ WO JE WÓDZ KIE FUN DU SZE OCHRO NY ŚRO DO WI SKA I GO SPO DAR KI WOD NEJ 

Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej jest jed nym ze źró deł fi nan so wa nia in we sty -
cji – zgod nie ze swo ją na zwą – z za kre su ochro ny śro -
do wi ska i go spo dar ki wod nej. Do ty czy to w szcze gól no -
ści dzia łal no ści do ty czą cej: ochro ny wód i go spo dar ki
wod nej,  ochro ny at mos fe ry,  ochro ny zie mi,  ochro-
ny przy ro dy, edu ka cji eko lo gicz nej, pro fi lak ty ki zdro -
wot nej, za po bie ga nia i li kwi da cji po waż nych awa rii i ich
skut ków oraz mo ni to rin gu śro do wi ska. 

Ta kie sa me ce le ma ją Wo je wódz kie Fun du sze Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, któ rych jest 
16 zgod nie z licz bą wo je wództw. Na le ży wie dzieć, że
oby dwa fun du sze są od sie bie nie za leż ne. To co ich od
sie bie za sad ni czo róż ni to fakt, że Na ro do wy Fun dusz,
jest źró dłem fi nan so wa nia przed się wzięć eko lo gicz nych
o cha rak te rze po nadre gio nal nym. Na to miast 16 wo je -
wódz kich fun du szy od 20 lat wspie ra fi nan so wa nie
ochro ny śro do wi ska na po zio mie re gio nal nym.

Na ja kie in we sty cje ROD mo że ubie gać się o pie nią -
dze z Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska 
i Go spo dar ki Wod nej? Dzia łal ność ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych ide al nie wpi su je się w dwa kra jo we
pro gra my: „Ochro nę róż no rod no ści bio lo gicz nej i funk -
cji eko sys te mów – ochro na i przy wra ca nie róż no rod no -
ści bio lo gicz nej” oraz „Mię dzy dzie dzi no wy  – edu ka cja
eko lo gicz na”. 

• Ce lem pro gra mu „Ochro na róż no rod no ści bio lo -
gicz nej i funk cji eko sys te mów – ochro na i przy wra -
ca nie róż no rod no ści bio lo gicz nej” jest po wstrzy-
ma nie pro ce su utra ty róż no rod no ści bio lo gicz nej 
i kra jo bra zo wej, od two rze nie i wzbo ga ce nie za so -
bów przy ro dy oraz sku tecz ne za rzą dza nie ga tun ka -
mi i sie dli ska mi (w tym roz po zna nie po ja wia ją cych
się za gro żeń). 

Ter mi ny i spo sób skła da nia wnio sków: kon kur so wy 
i cią gły. Ter mi ny, spo sób skła da nia i roz pa try wa nia
wnio sków okre śla ne są od po wied nio w ogło sze niu o na -
bo rze lub w re gu la mi nie na bo ru, któ ry za miesz cza ny jest
na stro nie in ter ne to wej NFOŚiGW. Do fi nan so wa nie mo -
że zo stać udzie lo ne w for mie do ta cji lub po życz ki.

• Ce lem pro gra mu „Mię dzy dzie dzi no we go – edu ka -
cja eko lo gicz na” jest pod no sze nie po zio mu świa -
do mo ści eko lo gicz nej i kształ to wa nie po staw
eko lo gicz nych spo łe czeń stwa po przez pro mo wa nie
za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju, upo wszech nia nie
wie dzy z za kre su ochro ny śro do wi ska i zrów no wa -
żo ne go roz wo ju, a tak że kształ to wa nie za cho wań
pro śro do wi sko wych ogó łu spo łe czeń stwa, w tym
dzie ci i mło dzie ży. Po nad to ak ty wi za cja spo łecz na
– bu do wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go w ob -
sza rze ochro ny śro do wi ska i zrów no wa żo ne go roz -
wo ju.
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W ra mach te go pro gra mu na bór wnio sków od by wa się
w try bie kon kur so wym – dla wnio sków o do fi nan so wa -
nie w for mie do ta cji, co naj mniej raz w ro ku i w try bie
cią głym – dla wnio sków o do fi nan so wa nie w for mie po -
życz ki. 

Po nad to za rzą dy ROD we współ pra cy z okrę go wy mi
za rzą da mi PZD win ny prze ana li zo wać po szcze gól ne
pro gra my i li sty prio ry te to wych za dań usta lo nych przez
od po wied nie Wo je wódz kie Fun du sze Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej, gdyż mi mo, iż głów ny cel
wszyst kich Fun du szy jest jed na ko wy, to każ dy z tych
Fun du szy ma swo je stra te gicz ne przed się wzię cia, któ re
do fi nan so wu je. 

Jak ubie gać się o do fi nan so wa nie?
• Na po cząt ku trze ba mieć po mysł. Wy ma ga to prze -

ana li zo wa nia po trzeb i moż li wo ści ogro du, a tak że
spraw dze nia czy pla no wa na in we sty cja wpi su je się
w za kres fi nan so wa nia Fun du szu.

• Na stęp nie na le ży zło żyć wnio sek. W za leż no ści o
ja kie do fi nan so wa nie sta ra się ROD do Na ro do we -
go Fun du szu bądź Wo je wódz kich Fun du szy. Wnio -
ski te są pod da wa ne szcze gó ło wej oce nie. Uwa ga!
Fi nan so wa nie otrzy mu ją przed się wzię cia speł nia -
ją ce kry te ria okre ślo ne w po szcze gól nych pro gra -

mach prio ry te to wych. Pro gra my prio ry te to we
szcze gó ło wo okre śla ją m.in. ter mi ny i spo sób skła -
da nia wnio sków, for mę, in ten syw ność i wa run ki
do fi nan so wa nia, a tak że be ne fi cjen tów i ro dzaj
przed się wzięć, kosz ty kwa li fi ko wa ne oraz pro ce -
du rę wy bo ru przed się wzięć.

• Do fi nan so wa nie mo że zo stać udzie lo ne po przez
opro cen to wa ne po życz ki bądź do ta cje. De cy zję o
do fi nan so wa niu po dej mu je Za rząd Na ro do we go
Fun du szu, lub od po wied ni Za rząd Wo je wódz kie go
Fun du szu, a w przy pad kach okre ślo nych w usta wie
Pra wo ochro ny śro do wi ska - Ra da Nad zor cza Fun -
du szu. Po nad to, każ dy Wo je wódz ki Fun dusz mo że
przy jąć rów nież in ne for my udzie la nia po mo cy fi -
nan so wej ze swo ich środ ków. Po pod ję ciu uchwa -
ły przez Za rząd lub Ra dę Nad zor czą na stę pu je
pod pi sa nie umo wy, a na stęp nie jej re ali za cja.

Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro nie in ter ne to -
wej Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej, na stro nach Wo je wódz kich Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz na stro -
nie pzd.pl w za kład ce „ak tu al no ści – in for ma cje i ko mu -
ni ka ty KR PZD”, jak rów nież w za kład ce „pra wo 
– uchwa ły – po zy ski wa nie środ ków z UE i WŚOIGW”.

8. FUN DUSZ INI CJA TYW OBY WA TEL SKICH

Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich (FIO), ofe ro wa ny
przez Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, to in stru -
ment pro gra mo wy i fi nan so wy ma ją cy wspie rać roz wój
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Jest prze ja wem tro ski o
roz wój ak tyw no ści oby wa tel skiej i po trze by wzmoc nie -
nia miej sca i ro li trze cie go sek to ra, czy li or ga ni za cji po -
za rzą do wych, w re ali za cji za dań pu blicz nych. 

Ce lem Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich jest zwięk -
sze nie za an ga żo wa nia oby wa te li i or ga ni za cji po za rzą -
do wych w ży cie pu blicz ne. Re ali za cja in we sty cji w
ra mach prio ry te tów FIO ma umoż li wić oby wa te lom an -
ga żo wa nie się w róż no rod ne dzia ła nia na rzecz in nych,
swo ich wspól not oraz w two rze nie, re ali za cję i mo ni to -
ring po li tyk pu blicz nych. 

Ja kie za da nia mo gą być fi nan so wa ne z FIO?
Fi nan so wa ne bę dą je dy nie dzia ła nia miesz czą ce się w

za kre sie dzia łal no ści sta tu to wej nie od płat nej lub od płat -
nej or ga ni za cji po za rzą do wej. Tym sa mym, środ ki te nie
mo gą być prze zna cza ne na fi nan so wa nie dzia łal no ści go -
spo dar czej.

Upra wio ne pod mio ty mo gą skła dać ofer ty o do fi nan so -
wa nie za dań w ra mach jed ne go z trzech prio ry te tów:

• Prio ry tet 2. Ak tyw ne spo łe czeń stwo (dot. pro jek -
tów, któ re ak ty wi zu ją oby wa te li w spra wach pu -
blicz nych np. po przez roz wój wo lon ta ria tu czy

wspie ra nie dzia łań na rzecz in te gra cji spo łecz nej -
są to np. dzia ła nia na rzecz dzie ci, se nio rów, nie -
peł no spraw nych);

• Prio ry tet 3. Ak tyw ni oby wa te le ( dot. pro jek tów
ma ją cych za an ga żo wać oby wa te li w spra wy 
pu blicz ne, tak aby mie li na nie więk szy wpływ – to
np. ak ty wi zo wa nie ko biet w ży ciu pu blicz nym, ak -
ty wi zo wa nie mło dzie ży, dzia ła nia na rzecz do stę pu
do in for ma cji pu blicz nej czy edu ka cja oby wa tel -
ska);

• Prio ry tet 4. Sil ne or ga ni za cje po za rzą do we (dot.
pro jek tów na kie ro wa nych na roz wój or ga ni za cji
oby wa tel skich - to przede wszyst kim wzmac nia nie
or ga ni za cji po za rzą do wych po przez szko le nia, do -
radz two, po rad nic two, kon sul ta cje, opra co wy wa nie
pu bli ka cji, na rzę dzi, wspie ra nie współ pra cy po mię -
dzy or ga ni za cja mi i sie cio wa nie ich, a tak że dzia ła -
nia o cha rak te rze sys te mo wym). 

Za sa dy przy zna wa nia do ta cji
Wy so kość wnio sko wa nej do ta cji róż ni się w za leż no -

ści od cza su jej re ali za cji.
• dla za dań „jed no rocz nych”: od 10 tys. zł do 

100 tys. zł,
• dla za dań „dwu let nich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł

(mi ni mal na do ta cja w da nym ro ku mu si wy no sić
nie mniej niż 10 tys. zł)
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Wy ma ga ny jest tak że wkład wła sny. Przy do ta cji po -
mię dzy 10 - 40 tys. zł jest to co naj mniej 20% war to ści
do ta cji (dot. to środ ków wła snych nie fi nan so wych i fi -
nan so wych), a w przy pad ku do ta cji na kwo tę po nad 40
tys. zł do 200 tys. zł wkład wła sny wy no si co naj mniej
10% war to ści do ta cji ( dot. to środ ków wła snych nie fi -
nan so wych lub fi nan so wych, w tym nie mniej niż 5%
war to ści do ta cji mu si być wkła dem fi nan so wym). Uwa -
ga! Kwo ty do ta cji i wy so kość wkła du wła sne go mo że
róż nić się w za leż no ści od ro ku.

Na le ży pa mię tać, że każ da ofer ta (wnio sek) mu si speł -
niać kry te ria for mal ne wy mie nio ne w  Re gu la mi nie 
Kon kur su Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich w 2016 r. 
Speł nie nie po szcze gól nych kry te riów for mal nych we ry -
fi ko wa ne bę dzie przez In sty tu cję Za rzą dza ją cą, a na stęp -
nie przez eks per tów do ko nu ją cych oce ny zło żo nych
ofert. Łącz na licz ba punk tów przy zna nych przez eks per -
tów i punk tów za speł nie nie kry te riów stra te gicz nych
sta no wi o miej scu da ne go pro jek tu w ran kin gu. Po ak -
cep ta cji lub we ry fi ka cji do ko na nej przez ko mi sję kon -
kur so wą li sty zo sta ją przed sta wio ne mi ni stro wi wła ś-
ci we mu ds. za bez pie cze nia spo łecz ne go. Ro dza je za dań
ob ję tych do fi nan so wa niem, szcze gó ło we za sa dy przy -
zna wa nia do ta cji oraz kry te ria oce ny ofert, a tak że wa -
run ki re ali za cji za dań zo sta ły opi sa ne w do ku men cie
Re gu la min Kon kur su Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich
w 2016 r., któ ry jest do stęp ny na stro nie in ter ne to wej
www.po zy tek.gov.pl.

Upraw nio ny pod miot mo że zło żyć 1 ofer tę. Jed nak że
upraw nio ny pod miot po sia da ją cy od dzia ły te re no we
nie po sia da ją ce oso bo wo ści praw nej, tak jak jest to w
przy pad ku PZD, mo że zło żyć mak sy mal nie 2 do dat -
ko we ofer ty (jed na ofer ta na od dział).

Jak zło żyć ofer tę?
Ofer tę skła da się w try bie on li ne po przez Ge ne ra tor

Ofert Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich. Aby zło żyć
ofer tę na le ży wy peł nić wy peł nić ofer tę przy uży ciu Ge -
ne ra to ra Ofert FIO do stęp ne go na stro nie in ter ne to -
wej  www.po zy tek.gov.pl. W ofer cie na le ży po dać
na stę pu ją ce da ne:

• da ne ofe ren ta
• in for ma cję o spo so bie re pre zen ta cji ofe ren tów wo -

bec or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej wraz z przy to -
cze niem pod sta wy praw nej

• szcze gó ło wy za kres rze czo wy za da nia pu blicz ne go
pro po no wa ne go do re ali za cji

W tym: cha rak te ry sty ka za da nia, opis po trzeb wska zu -
ją cy na ko niecz ność wy ko na nia za da nia pu blicz ne go,
opis ich przy czyn i skut ków, opis gru py ad re sa tów za da -
nia pu blicz ne go, uza sad nie nie po trze by do fi nan so wa nia,
in for ma cja czy w cią gu ostat nich 5 lat or ga ni za cja otrzy -
ma ła do ta cję na do fi nan so wa nie zwią za nych z re ali za cją
za da nia pu blicz ne go, za kła da ne ce le oraz spo sób ich re -
ali za cji, opis po szcze gól nych dzia łań w za kre sie re ali za -
cji za da nia, ana li za wy stą pie nia ry zy ka w pro jek cie,
har mo no gram, za kła da ne re zul ta ty re ali za cji za da nia.

• Kal ku la cję prze wi dy wa nych kosz tów re ali za cji za -
da nia pu blicz ne go

W tym: kosz to rys ze wzglę du na ro dzaj kosz tów w ro -
ku bie żą cym i na stęp nym, prze wi dy wa ne źró dła fi nan -
so wa nia za da nia, fi nan so we środ ki z in nych źró deł
pu blicz nych oraz in ne uwa gi, któ re mo gą mieć zna cze -
nie przy oce nie kosz to ry su.

• In ne wy bra ne in for ma cje do ty czą ce za da nia pu -
blicz ne go

Po wy peł nie niu ofer ty na le ży zgro ma dzić wy ma ga ne
za łącz ni ki i prze słać je przez Ge ne ra tor Ofert Fun du szu
Ini cja tyw Oby wa tel skich wraz z ofer tą za po mo cą przy -
ci sku „złóż ofer tę”. Uwa ga! W ra mach kon kur su FIO
nie ma obo wiąz ku prze sy ła nia wer sji pa pie ro wej
ofer ty.

Kry te rium for mal nym, jest wy peł nie nie i zło że nie
elek tro nicz nej wer sji ofer ty w ter mi nie na bo ru ofert
(okre ślo nym co do go dzi ny, z uwzględ nie niem 5 mi nut
to le ran cji) okre ślo nym w ogło sze niu. Wszyst kie ofer ty
zło żo ne za po śred nic twem Ge ne ra to ra Ofert FIO we
wska za nym ter mi nie zo sta ną oce nio ne for mal nie. Na -
stęp nie ofer ty zo sta ną pod da ne oce nie me ry to rycz nej, za -
wie ra ją cej rów nież ele men ty we ry fi ka cji for mal nej.

Przed wy peł nie niem ofer ty na le ży za po znać się z do -
ku men tem  Re gu la min Kon kur su Fun dusz Ini cja tyw
Oby wa tel skich w 2016 r. Szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat Prio ry te tów FIO moż na też uzy skać w ter mi nach na -
bo ru ofert pod nu me rem te le fo nu (22) 693 49 70, w godz.
09:00-15:00 od po nie dział ku do piąt ku lub na stro nie in -
ter ne to wej www.po zy tek.gov.pl.

9. PRO GRAM „SE NIOR – WIGOR”

W ra mach rzą do we go pro gra mu Mi ni ster stwa Ro dzi -
ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej „Se nior – WIGOR” ROD
mo gą ubie gać się o fun du sze na otwo rze nie do mu dzien -
ne go po by tu dla se nio rów na te re nie ro dzin ne go ogro du
dział ko we go. To ide al na al ter na ty wa na wy ko rzy sta nie
ogro do wych do mów dział kow ca z po żyt kiem dla dział -

kow ców i oko licz nych se nio rów.
Pro gra mo wi „Se nior – WIGOR” przy świe ca ją trzy ha -

sła: opie ka, wie dza, ak tyw ność. Pro gram ten skon cen -
tro wa ny jest na ak ty wi za cji i opie ce nad oso ba mi
star szy mi. Do my dzien ne go po by tu dla se nio rów to miej -
sca, któ re łą czą w so bie uni wer sy tet trze cie go wie ku,
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klub se nio ra, bi blio te kę i ga bi net re ha bi li ta cyj ny. Ich
two rze nie jest do fi nan so wy wa ne przez rząd. War to za -
tem, aby Za rzą dy ROD i dział kow cy roz wa ży li ta ką in -
we sty cję w swo im ogro dzie, bo mo gła by ona słu żyć nie
tyl ko im, ale tak że oko licz nym miesz kań com. Jed no cze -
śnie po zwo lić na kom plek so wą mo der ni za cję do mu
dział kow ca w ROD.

Wy so kość do fi nan so wa nia. Jed nost ka sa mo rzą du te -
ry to rial ne go mo że uzy skać jed no ra zo we wspar cie fi nan -
so we na utwo rze nie pla ców ki do 80% cał ko wi tych kosz-
tów, ale nie wię cej niż 250 tys. zł. Z ko lei na ada pta cję
bu dyn ku prze wi dzia no nie wię cej niż 180 tys. zł, na to -
miast do ta cję na wy po sa że nie do mu jed no ra zo wo w wy -
so ko ści nie wyż szej niż 70 tys. zł. Z bu dże tu pań stwa
zo sta nie rów nież sfi nan so wa na 1/3 kosz tów utrzy ma nia
se nio ra w do mu dzien nym, ale nie wię cej niż 200 zł mie -
sięcz nie.

Wkład wła sny. Jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go,
któ re bę dą apli ko wa ły o do ta cję mu szą po sia dać wła sny
wkład fi nan so wy w wy so ko ści nie mniej szej niż 20%
cał ko wi te go kosz tu. Pro jek ty bę dą re ali zo wa ne na pod -
sta wie umów jed no rocz nych. 

Co za wie ra ofer ta?
Pro gram „Se nior – WIGOR” ma na ce lu wspar cie jed -

no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go w two rze niu Dzien nych
Do mów. Jed nost ki sa mo rzą do we mo gą re ali zo wać te za -
da nie w part ner stwie z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi.
Pro jekt part ner ski re ali zo wa ny jest na pod sta wie umo wy
part ner skiej, któ ra mu si sta no wić za łącz nik do skła do -
we go wnio sku o udzie le ni do ta cji.

Przed zło że niem ofer ty (wnio sku) na le ży za po znać się
z ak tu al nym har mo no gra mem pro gra mu. Ofer ta mo że
być wy peł nia na je dy nie w try bie on li ne w Ge ne ra to rze
Ofert na stro nie Mi ni ster stwa, gdy jest otwar ty na bór

ofert. W ofer cie na le ży po dać:
• Da ne ofe ren ta
• Szcze gó ło wy za kres rze czo wy za da nia pu blicz ne go

pro po no wa ne go do re ali za cji
W tym: krót ką cha rak te ry sty kę za da nia, opis po trzeb

wska zu ją cych na ko niecz ność wy ko na nia za da nia, opis
ich przy czyn i skut ków, opis grup ad re sa tów za da nia,
uza sad nie nie, in for ma cję czy w cią gu ostat nich pię ciu lat
ofe rent otrzy mał do ta cję na re ali za cję za da nia pu blicz -
ne go, miej sce re ali za cji za dnia, opis po szcze gól nych
dzia łań w za kre sie re ali za cji za da nia, har mo no gram pro -
jek tu.

• Kal ku la cję prze wi dy wa nych kosz tów za dnia
W tym: kosz to rys, prze wi dy wa ne źró dła fi nan so wa nia

za da nia, fi nan so we środ ki z in nych źró deł pu blicz nych,
uwa gi, któ re mo gą mieć zna cze nie dla kosz to ry su.

• In ne wy bra ne in for ma cje do ty czą ce za da nia
W tym: za so by ka dro we i rze czo we ofe ren ta prze wi dy -

wa ne do wy ko rzy sta nia przy re ali za cji za da nia, do tych -
cza so we do świad cze nie w re ali za cji za dań pu blicz nych
po dob ne go ro dza ju, in for ma cja czy ofe rent ko rzy stał z
in nych pro gra mów wpie ra ją cych oso by star sze.

Po pra wi dło wym wy peł nie niu ofer ty w try bie on li ne
(!) moż na przy stą pić do jej zło że nia, czy li za pi sa nia jej
w ba zie Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Uwa -
ga! Po za pi sa niu ofer ty nie bę dzie już moż li wo ści jej
edy cji. Po za pi sa niu ofer ty na le ży wy dru ko wać wnio -
sek i po pod pi sa niu go przez oso by upraw nio ne wy -
słać go na po da ny ad res Mi ni ster stwa.

Szcze gó ło we in for ma cje o pro gra mie Se nior –
WIGOR moż na zna leźć na stro nie www.mpips.gov.pl
bądź pi sząc na ad res wi gro@mpips.gov.pl lub dzwo niąc
pod nu mer 22/237 00 48, 603 339 678 od po nie dział ku
do piąt ku w go dzi nach 9 – 16.

10. SPON SO RO WA NIE IN WE STY CJI W ROD I DA RO WI ZNY NA JE GO RZECZ

Al ter na tyw ną na sfi nan so wa nie ogro do wej in we sty cji
mo że być tak że spon so ring, przez co ro zu mie się prze ka -
za nie fun du szy przez oso bą fi zycz ną bądź praw ną na wy -
ko na nie in we sty cji. Dział kow cy, sym pa ty cy ogrod nic twa
dział ko we go oraz przed się bior stwa mo gą tak że prze ka -
zy wać da ro wi zny na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, dzię ki któ rym mo że zo stać sfi na li zo wa na

ogro do wa in we sty cja.
§ 20-24 sta tu tu PZD umoż li wia rów nież udzie le nie po -

mo cy fi nan so wej na rzecz wy bra nej jed nost ki or ga ni za -
cyj nej PZD przez człon ków wspie ra ją cych. Są to oso by
praw ne, któ re za de kla ro wa ły chęć wspie ra nia ce lów i za -
dań PZD.

V. Ro la i zda nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych oraz Okrę go wych Za rzą dów

1. Okre śle nie ro dza ju wy da rzeń oraz grup spo łecz -
nych i wie ko wych, dla któ rych bę dą or ga ni zo wa ne
(np. ra ba ty edu ka cyj ne dla dzie ci, klu by se nio ra dla

osób star szych, im pre zy in te gra cyj ne dla dział kow -
ców i miesz kań ców miast).

2. Za pla no wa nie rocz ne go ka len da rza wy da rzeń 

1. ZA DA NIA ZA RZĄ DÓW ROD:
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w ogro dzie z uwzględ nie niem moż li wo ści fi nan so -
wych, za go spo da ro wa nia i in fra struk tu ry ROD, po -
trzeb dział kow ców i ich ro dzin, oraz spo łecz no ści
lo kal nej, w tym dzie ci mło dzie ży, se nio rów i osób
nie peł no spraw nych.

3. Uję cie pla no wa nych im prez w pla nie pra cy i kosz -
tów ich or ga ni za cji w pre li mi na rzu fi nan so wym na
da ny rok oraz przed sta wie nie ich na wal nym ze bra -
niu.

4. Okre śle nie po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych,
któ re za pew nią zor ga ni zo wa nie i prze pro wa dze nie
za pla no wa nych im prez oraz uję cie ich w pre li mi -
na rzu fi nan so wym.

5. Przed sta wie nie człon kom Związ ku pro po zy cji za -
dań in we sty cyj nych na wal nym ze bra niu, ce lem
pod ję cia sto sow nych uchwał.

6. Po dej mo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu przy sto -
so wa nie te re nów ogól nych, do mów dział kow ca i
świe tlic do or ga ni zo wa nia na nich za pla no wa nych
im prez. 

7. Zgła sza nie ter mi nów pla no wa nych im prez, wy da -
rzeń, spo tkań do biu ra okrę gu.

8. Na wią zy wa nie współ pra cy z przed sta wi cie la mi sa -
mo rzą du i pla ców ka mi edu ka cyj ny mi w ce lu or ga -
ni zo wa nia wspól nych wy da rzeń kul tu ral nych (np.
dni dział kow ca po łą czo ne z fe sty nem miej skim lub
dzień dziec ka w ogro dzie).

9. Za pra sza nie do uczest nic twa w or ga ni zo wa nych
wy da rze niach przed sta wi cie li władz lo kal nych oraz
in sty tu cji pań stwo wych i sa mo rzą do wych (np. stra -

ży po żar nej, po li cji, szkół i in nych pla có wek funk -
cjo nu ją cych na te re nie den nej spo łecz no ści) oraz
człon ków okrę go we go za rzą du.

10. Od da wa nie w bez płat ne użyt ko wa nie wol nych dzia -
łek in sty tu cjom pro wa dzą cym dzia łal ność spo łecz -
ną, oświa to wą, kul tu ral ną, wy cho waw czą, re ha bi-
li ta cyj ną, do bro czyn ną lub opie ki spo łecz nej.

11.  Prze kształ ce nie nie za go spo da ro wa nych dzia łek na
dział ki szkol ne wy po sa żo ne w ra ba ty edu ka cyj ne.

12. Wy ko rzy sty wa nie te re nów wspól nych do or ga ni zo -
wa nia im prez edu ka cyj nych i te ma tycz nych dla
róż nych grup od bior ców (np. lek cje przy ro dy dla
dzie ci, spo tka nia osób nie peł no spraw nych).

13. Po zy ski wa nie środ ków fi nan so wych z po cho dzą -
cych z do ta cji sa mo rzą do wych, pro gra mów rzą do -
wych i fun du szy unij nych po trzeb nych do sku tecz-
nej re ali za cji Pro gra mu.

14. In for mo wa nie o pla no wa nych im pre zach i za chę -
ca nie do uczest nic twa w nich po przez umiesz cza nie
ogło szeń na ta bli cach w ogro dzie, wy wie sza nie pla -
ka tów w miej scach ogól no do stęp nych dla miesz -
kań ców miast, do da wa nie in for ma cji na stro nie
in ter ne to wej ROD i por ta lach spo łecz no ścio wych
oraz me diach lo kal nych.

15. Pro wa dze nie kam pa nii pro mu ją cej ro lę ro dzin nych
ogro dów dział ko wych w spo łe czeń stwie po przez
or ga ni zo wa nie dni otwar tych dla miesz kań ców
miej sco wo ści.

16. Re la cjo no wa nie przed się wzięć na stro nie in ter ne -
to wej i w me diach spo łecz no ścio wych.

2. ZA DA NIA OKRĘ GO WYCH ZA RZĄ DÓW:

1. Opra co wa nie wy tycz nych do wdro że nia i re ali za cji
Pro gra mu dla za rzą dów ROD uwzględ nia ją cych
gru py wie ko we, po ło że nie geo gra ficz ne, atrak cyj -
ność te re nu, wspar cie władz sa mo rzą do wych.

2. Or ga ni zo wa nie im prez o za się gu ogól no okrę go -
wym (np. okrę go we dni dział kow ca).

3. Pro wa dze nie har mo no gra mu za pla no wa nych wy -
da rzeń w ogro dach i uczest ni cze nie w nich przed -
sta wi cie li okrę go we go za rzą du. 

4. Pro mo cja Pro gra mu na stro nach in ter ne to wych, me -
diach lo kal nych.

5. Re la cjo no wa nie przed się wzięć na stro nie in ter ne -
to wej i w me diach spo łecz no ścio wych.

6. Współ pra ca z or ga na mi sa mo rzą du te ry to rial ne go
w ce lu uzy ska nia wspar cia or ga ni za cyj ne go i fi nan -
so we go przy re ali za cji Pro gra mu.

7. Ko or dy no wa nie i mo ni to ro wa nie prac za rzą dów
ROD w za kre sie re ali za cji Pro gra mu.

8. Oma wia nie za ło żeń pro gra mu pod czas szko leń.
9. Udzie la nie po mo cy me ry to rycz nej w spra wach

zwią za nych z re ali za cją Pro gra mu.
10.  Po moc w po zy ski wa niu środ ków fi nan so wych po -

cho dzą cych z do ta cji sa mo rzą do wych, pro gra mów
rzą do wych i fun du szy unij nych po trzeb nych do
sku tecz nej re ali za cji Pro gra mu.

3. ZA DA NIA KRA JO WEJ RA DY:

1. Wdra ża nie Pro gra mu wśród jed no stek or ga ni za cyj -
nych Związ ku.

2. Pro wa dze nie sze ro kiej kam pa nii pro mo cyj nej i po -
pu la ry zo wa nie po dej mo wa nych ini cja tyw za rów no
w me diach związ ko wych (Biu le tyn In for ma cyj ny,

Zie lo na Rzecz po spo li ta, In for ma tor Dział kow ca,
dział ko wiec, stro na in ter ne to wa, por ta le spo łecz no -
ścio we, ulot ki i bro szu ry) i me diach ze wnętrz nych.

3. Re la cjo no wa nie przed się wzięć na stro nie in ter ne -
to wej i w me diach spo łecz no ścio wych.
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4. Po moc me ry to rycz na dla okrę go wych za rzą dów 
i za rzą dów ROD w ce lu spraw ne go re ali zo wa nia
za ło żeń Pro gra mu.

5. Mo ni to ro wa nie funk cjo no wa nia Pro gra mu w ogro -
dach i okrę gach.

6. Uak tu al nia nie Pro gra mu uwzględ nia jąc do tych cza -
so we do świad cze nia i pro po zy cje z okrę gów.

7. Or ga ni zo wa nie im prez ogól no pol skich (np. Kra jo -
we Dni Dział kow ca, Ju bi le usz PZD).

8. Two rze nie wa run ków po li tycz nych, spo łecz nych 
i fi nan so wych ko rzyst nych dla spo łecz ne go roz wo -
ju ROD po przez współ pra cę z par la men ta rzy sta mi,
re sor ta mi i in sty tu cja mi pań stwo wy mi, sa mo rzą do -
wy mi i or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi.

VI. Pro mo cja Pro gra mu

Pro mo cja pro gra mu jest za sad ni czym dzia ła niem w ce -
lu po in for mo wa nia opi nii pu blicz nej i władz sa mo rzą do -
wych o ak tyw no ści dział kow ców, ROD i PZD w za kre-
sie otwie ra nia ogro dów na lo kal ne spo łecz no ści i two -
rze nia w nich do te go wa run ków. Peł nię po ten cja łu Pro -
gra mu moż na wy ko rzy stać wy łącz nie po przez na gło śnie-
nie je go idei, za mie rzeń oraz pla no wa nych i re ali zo wa -

nych w je go ra mach dzia łań. Po trzeb ne je stem za tem
pod ję cie w tym za kre sie sze ro kich prac na po zio mie kra -
jo wym, okrę go wym i ogro do wym pro mu ją cych Pro gram
i ogro do we ini cja ty wy. Tyl ko wie lo po zio mo wa pro mo cja
mo że przy nieść ocze ki wa ne re zul ta ty. Po ni żej pre zen tu -
je my otwar ty ka ta log dzia łań pro mo cyj nych ja kie na le -
ży pod jąć na wszyst kich szcze blach PZD.

1. STRO NY IN TER NE TO WE

Nie ogra ni czo ne moż li wo ści pro mo cji da je In ter net. Za
po śred nic twem stro ny in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy PZD,
okrę go wych za rzą dów, ro dzin nych ogro dów dział ko wych
i Wy daw nic twa Dział ko wiec moż na pro mo wać idee Pro -
gra mu i wszyst kie dzia ła nia re ali zo wa ne w je go ra mach.

Do ty czy to za rów no za po wie dzi wy da rzeń, jak i ich fo to -
gra ficz nej i pi sem nej re la cji. Na le ży pa mię tać, że związ -
ko we stro ny in ter ne to we są od wie dza ne nie tyl ko przez
dział kow ców i dzia ła czy PZD, ale rów nież przez urzę dy i
in sty tu cje pań stwo we, a tak że dzien ni ka rzy. 

Świet nym spo so bem do tar cia do sze ro kie go gro na od -
bior ców jest pra sa, przez co na le ży ro zu mieć nie tyl ko
ogól no pol skie wy daw nic twa, ale przede wszyst kim ga -
ze ty lo kal ne, tak że te o za się gu po szcze gól nych dziel nic
mia sta. Do ty czy to za rów no pra sy płat nej i bez płat nej.
In for ma cje o dzia ła niach re ali zo wa nych w ra mach Pro -
gra mu mo gą, a wręcz po win ny być prze sy ła ne do tych
re dak cji z proś bą o pu bli ka cję. Szcze gól nie ma łe re dak -
cje ga zet re gio nal nych, a tym bar dziej lo kal nych, bę dą
za in te re so wa ne ta ki mi in for ma cji, po nie waż ma ją one
zna cze nie dla ży cia spo łecz no ści lo kal nej, a tak że po -
zwa la ją re dak cjom na wy peł nie nie ga ze ty tre ścią, co czę -

sto przy nie wiel kich moż li wo ściach ka dro wych da ne go
ty tu łu, by wa trud ne. Na le ży jed nak pa mię tać, że prze sy -
ła ne in for ma cje ma ją być tre ści we i opi su ją ce wy da rze -
nie z uwzględ nie niem od po wie dzi na py ta nia: kto, kie dy,
gdzie, co, po co. Na le ży tak że po dać ty tuł oraz au to ra,
któ ry przy go to wał not kę. Z pew no ścią mi le wi dzia ne bę -
dzie opa trze nie re la cji fo to gra fia mi, któ re po win ny być
jak naj lep szej ja ko ści. 

Raz na wią za ny kon takt z lo kal ną re dak cją mo że za -
owo co wać na przy szłość dal szą współ pra cą, z ko rzy ścią
dla dział kow ców, ogro du, ca łe go PZD oraz czy tel ni ków,
któ rzy za miesz ku ją w są siedz twie ROD.

2. PRA SA

Pro mo cja Pro gra mu re ali zo wa na przez Kra jo wą Ra dę
PZD, po le ga ją ca na umiesz cze niu tre ści pro mo cyj nych
Pro gram w wy daw nic twach związ ko wych tj. Zie lo na
Rzecz po spo li ta, In for ma tor Dział kow ca, Biu le tyn In for -
ma cyj ny, Mój Ogró dek, Dział ko wiec. Pro mo cja ta ma na

ce lu za in te re so wa nie dział kow ców i za rzą dów ROD włą -
cze niem się w re ali za cję Otwar te go Pro gra mu Spo łecz -
ne go Roz wo ju ROD i za ini cjo wa nia pro spo łecz nych
wy da rzeń w ich ogro dzie.

3. WY DAW NIC TWA ZWIĄZ KO WE

4. ME DIA SPO ŁECZ NO ŚCIO WE

Ist nie je ca ła pa le ta me diów spo łecz no ścio wych, jed -
nak naj sku tecz niej szym w pro mo wa niu Pro gra mu i po -

dej mo wa nych w je go ra mach dzia łań bę dzie Fa ce bo ok.
Za po śred nic twem pro fi lu Kra jo wej Ra dy PZD, OZ bądź
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ROD moż na do cie rać z in for ma cja mi o re ali zo wa nych
dzia ła niach w ra mach Pro gra mu. Na Fa ce bo oku moż na
umiesz czać nie tyl ko za po wie dzi i re la cje z od by tych
wy da rzeń, ale tak że in te re su ją ce in for ma cje z eta pów ich
przy go to wań, jak choć by po ka zu ją ce do brą współ pra cę
ROD z in ny mi or ga ni za cja mi i in sty tu cja mi czy za an ga -
żo wa nie dział kow ców.

Pro mo cja za po śred nic twem Fa ce bo oka po zwa la nie
tyl ko na do tar cie z in for ma cją do sze ro kiej gru py od bior -
ców (za miesz cza ne in for ma cje w po sta ci po stów na pro -
fi lach mo gą być udo stęp nia ne i „laj ko wa ne” przez

czy tel ni ków, co zwięk sza za sięg ta kiej wia do mo ści), ale
tak że ak ty wi za cję użyt kow ni ków Fa ce bo oka po przez zo -
sta wia nie przez nich ko men ta rza pod po stem, a na wet
wy wią zy wa nie się dys ku sji.

Do sko na łą opcją, któ rą ofe ru ję Fa ce bo ok jest two rze -
nie tzw. „wy da rzeń”. Dzię ki nim moż na zrze szać oso by
bez po śred nio za in te re so wa ne da nym ogro do wym przed -
się wzię ciem. Sku pie nie ich w ra mach „wy da rze nia” po -
zwa la na utrzy ma nie z za in te re so wa ny mi cią głe go
kon tak tu i szyb kie in for mo wa nie ich o no wo ściach i
ewen tu al nych zmia nach.

5. ZA PRO SZE NIA

Re ali za cja Otwar te go Pro gra mu Spo łecz ne go Roz wo -
ju ROD ma przy czy nić się do roz wo ju i szer sze go otwar -
cia ogro dów na lo kal ną spo łecz ność z ko rzy ścią dla
dział kow ców i tej spo łecz no ści. Dzia ła nia te ma ją też
słu żyć bu do wa niu po zy tyw ne go wi ze run ku ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, ca łe go śro do wi ska dział kow ców
oraz Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Za sad ni cza kwe -
stią tej god nej po dzi wu ini cja ty wy jest in for ma cja o dzia -
ła niach po dej mo wa nych w jej ra mach. Dla te go Za rzą dy
ROD ok. dwa ty go dnie przed pla no wa nym wy da rze niem
po win ny ro ze słać za pro sze nia na wy da rze nie (za cho wu -
jąc od po wied nią, for mę, ele gan cję i po wa gę) do władz
sa mo rzą do wych, re dak cji pra so wych i in nych. Co waż -
ne, na dwa - trzy dni przed sa mym wy da rze niem war to
przy po mnieć o nim dro gą ema ilo wą bądź te le fo nicz ną.

Po moc ne rów nież bę dzie za miesz cze nie w za pro sze niu
proś by o po twier dze nie uczest nic twa. Brak in for ma cji o
wy da rze niu rów na się brak wie dzy o nim u osób, któ re
bez po śred nio mo gą mieć po zy tyw ny wpływ na roz wój
ROD. Przy kła do wo, przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych wi dząc za an ga żo wa nie dział kow ców i po dej mo -
wa ne przez nich ini cja ty wy mo gą prze zna czyć
do dat ko we pie nią dze na in we sty cje w ROD, a na wet
bez po śred nio wes przeć fi nan so wo ko lej ne wy da rze nie
or ga ni zo wa ne w ogro dzie. Z ko lei obec ność dzien ni ka -
rzy na ta kich wy da rze niach jest bar dzo waż na, bo wiem
opi su jąc je mo gą oni nie tyl ko wy pro mo wać ROD, ale
tak że po in for mo wać lo kal ną spo łecz ność o wspa nia łych
ini cja ty wach, któ re dzie ją się w ich są siedz twie, a do któ -
rych udzia łu jest ona tak że za pro szo na.

6. SPO TKA NIA BEZ PO ŚRED NIE/KON FE REN CJE PRA SO WE

Pro mo cja ta po le ga na or ga ni za cji spo tkań in for ma cyj -
nych po prze dza ją cych wy da rze nie bądź spo tkań/kon fe -
ren cji pra so wych, pod czas któ rych sze ro ko pre zen-
to wa ne są za ło że nia Pro gra mu i pod ję te przez ROD ini -
cja ty wy w je go ra mach – w szcze gól no ści do ty czy to or -
ga ni za cji kon fe ren cji pra so wych przez OZ i KR PZD.

Wśród za pro szo nych na spo tka nia pro mu ją ce po win ni
zna leźć się przed sta wi cie le sa mo rzą dów, me diów, or ga -
ni za cji i in sty tu cji współ or ga ni zu ją cych wy da rze nie w
ROD, dział kow cy i wszy scy za in te re so wa ni dzia ła nia mi
po dej mo wa ny mi w ra mach Otwar te go Pro gra mu Spo -
łecz ne go Roz wo ju ROD.

7. KO MU NI KA TY PRA SO WE

Pro mo cja ca łe go Pro gra mu na po zio mie ogól no pol -
skim bę dzie wy ko ny wa na przez Dział Me dial ny KR
PZD po przez wy sy ła nie ko mu ni ka tów pra so wych do
agen cji pra so wych i re dak cji ogól no pol skich. Ko mu ni ka -
ty te ma ją do ty czyć dzia łań pod ję tych przez PZD na
rzecz otwar cia ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla

spo łecz no ści lo kal nych po przez przy ję cie i uchwa le nie
przez KR PZD Otwar te go Pro gra mu Spo łecz ne go Roz -
wo ju ROD. Do ty czy to rów nież ko mu ni ka tów pra so -
wych za wie ra ją cych cy klicz ne pod su mo wa nie stop nia
re ali za cji Pro gra mu i pre zen ta cji naj bar dziej zna ko mi -
tych dzia łań pod ję tych przez ROD w je go ra mach.

8. MA TE RIA ŁY PRO MO CYJ NE

Istot ną czę ścią pro mo cji jest two rze nie ma te ria łów pro -
mo cyj nych da ne go przed się wzię cia. Wśród nich mo gą
być to pla ka ty czy ulot ki, któ re są nie zwy kle po moc ne

przy in for mo wa niu o pla no wa nym przed się wzię ciu i za -
chę ce niu do wzię cia w nim udzia łu. 
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Pro mo wa nie przed się wzięć i Pro gra mu po przez ini cjo -
wa nie bez po śred nich dys ku sji oraz opo wia da niu o Pro -
gra mie i tych dzia ła niach. Jest to naj bar dziej
pod sta wo we dzia ła nie pro mu ją ce, któ re mo że pod jąć sa -
mo dziel nie każ dy dział ko wiec i sym pa tyk ogrod nic twa
dział ko we go w kon tak cie ze swo imi bli ski mi czy przy -

ja ciół mi wzbu dza jąc ich za in te re so wa nie, co mo że przy -
czy nić się do prze ka za nia przez nich tych tre ści ko lej -
nym oso bom. Cho dzi o stwo rze nie swo iste go „łań cu cha”
w prze ka zy wa niu in for ma cji o dzia ła niach ROD i Pro -
gra mie re ali zo wa nym przez PZD.

9. MAR KE TING SZEP TA NY

VII. Za łącz ni ki

Fi nan se:
1. Za sa dy udzie la nia do ta cji ce lo wych z sa mo rzą dów:
http://sa mo rzad.in for.pl/te mat_dnia/387107,Do ta cje -

-z -bu dze tu -jed nost ki -sa mo rza du -te ry to rial ne -
go.html

2. Bu dże ty oby wa tel ski, za sa dy, na bór, in for ma cje
ogól ne:

http://bu dze ty oby wa tel skie.pl/
3. Za sa dy do fi nan so wa nia i wy bo ru przed się wzięć re -

ali zo wa nych ze środ ków Na ro do we go fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska:

https://www.nfo sigw.gov.pl/ofer ta -fi nan so wa nia/srod -
ki -kra jo we/in for ma cje -ogol ne/kry te ria -wy bo ru -
-przed siew ziec/

4. In for ma cje o fun du szach unij nych:
https://www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl/
5. In for ma cje o na bo rach na po szcze gól ne pro gra my

moż na zna leźć na stro nach:
- Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich: 
http://ksow.pl/ba za -lgd.html
– Pro gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra i Śro do wi sko: 
https://www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl/stro ny/sko -

rzy staj/na bo ry/#
– Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne:
Woj. Dol no ślą skie: http://rpo.dol ny slask.pl
Woj. Ku jaw sko -po mor skie: http://www.moj re gion.eu/
Woj. Lu bel skie: http://rpo.lu bel skie.pl/
Woj. Lu bu skie: http://rpo.lu bu skie.pl/
Woj. Łódz kie: http://www.rpo.lodz kie.pl/
Woj. Ma ło pol skie: http://www.rpo.ma lo pol ska.pl/
Woj. Ma zo wiec kie: http://rpo.ma zo wia.eu/
Woj. Opol skie: http://rpo.ocrg.opol skie.pl/
Woj. Pod kar pac kie: http://www.rpo.pod kar pac kie.pl/
Woj. Pod la skie: https://rpo.wro ta po dla sia.pl/
Woj. Po mor skie: http://www.rpo.po mor skie.eu/
Woj. Ślą skie: https://rpo.sla skie.pl/
Woj. Świę to krzy skie: http://www.rpo -swie to krzy -

skie.pl/

Woj. War miń sko -Ma zur skie: http://rpo.war mia.ma zu -
ry.pl/

Woj. Wiel ko pol skie: http://www.wrpo.wiel ko pol -
skie.pl/

Woj. Za chod nio po mor skie: http://www.rpo.wzp.pl/

6. Har mo no gram na bo rów wnio sków o do fi nan so wa -
nie pro jek tów:

http://www.parp.gov.pl/rok -2015
7. Rzą do wy Pro gram na rzecz Ak tyw no ści Spo łecz -

nej Osób Star szych na la ta 2014–2020:
http://se nior.gov.pl/pro gram_asos/po kaz/8 
8. O kon kur sach pro wa dzo nych w ra mach Pro gra mu

Se nior -WIGOR
http://www.mpips.gov.pl/se nio rzy ak tyw ne -sta rze -

nie/kon kur sy -se nior -wi gor/
9. Se nior -WIGOR – ca ła do ku men ta cja pro gra mu:
http://sta cja -kon sul ta cja.pl/kon sul ta cje/fi les/72

10.  Kra jo wy Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich FIO:
http://www.po zy tek.gov.pl/Oglo sze nie,o,kon kur -

sie,FIO,2016,3856.html
Współ pra ca:
11.  Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku:
http://www.utw.pl/
12. Ogól no pol ska ba za or ga ni za cji i in sty tu cji po za rzą -

do wych dzia ła ją cych m.in. na rzecz se nio rów:
http://ba zy.ngo.pl/se arch/wy ni ki.asp?wy ni ki=1&szu ka -

nie=za awan s1&kryt_typ_in styt_mul ti=65&ba za=3
13.  Ad re sy or ga ni za cji eko lo gicz nych w Pol sce:
http://www.eko lo gia.pl/wie dza/or ga ni za cje/
14.  Or ga ni za cje po za rzą do we na uko we i edu ka cyj ne:

– http://www.ore.edu.pl/com po nent/con tent/ar tic -
le?id=2394:or ga ni za cje -po zarz do we -ja ko -part ner -
-w -dzia aniach -na -rzecz -edu ka cji

– http://ka ta log.onet.pl/1696,or ga ni za cje -na uko we -
-edu ka cyj ne,k.html

15. Or ga ni za cje dzia ła ją ce na rzecz osób nie peł no -
spraw nych:

1. ZE STA WIE NIE PO MOC NYCH AD RE SÓW DO PRO GRA MU ROZ WO JU SPO ŁECZ NE GO ROD
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`http://ka ta log.onet.pl/9363,or ga ni za cje -na -rzecz -`nie -
pel no spraw nych,k.html

15. Klu by se nio ra:
http://www.se nio rzy.pl/in dex.php/pa sje/115-klu by -se -

nio ra -ak tyw ne -ycie -z -pasj
– War sza wa:
http://www.do my kul tu ry.waw.pl/?dla -se nio row,52
http://do my opie ki.pl/klu by -se nio ra.html
– Pi ła:

http://www.klub se nio ra.pi la.pl/
– Po znań: 
http://www.cen tru mis.pl/klu by_se nio ra.html
- Gdy nia: 
http://www.cas.gdy nia.pl/gdy nia -dla -se nio row/klu by -

-se nio ra

Trój mia sto: 
http://ka ta log.troj mia sto.pl/hob by_i_czas_wol ny/klu

by_se nio ra/
– Łódź:
http://do my opie ki.pl/klu by -se nio ra.html
– Kra ków: 
http://www.dla se nio ra.kra kow.pl/2507,kat,87,ar ty -

kul,in sty tu cje.html
– Wro cław: 
http://se nio rzy.wroc law.pl/klu by -se nio ra
– Kiel ce: 
http://www.se nio rzy -kiel ce.pl/
– Lu blin: 
http://www.na szasz ko la.pl/FIO/AS/AS7.html

2. PRZYKŁADY INICJATYW W ROD ORGANIZOWANYCH PRZEZ OZ I ZARZĄDY ROD
OPUBLIKOWANE NA STRONIE WWW.PZD.PL OD LIPCA DO PĄŹDZIERNIKA 2015 R. 

SENIORZY

Sek cja ogrod ni cza Sek cja ogrod ni cza na wią za ła ści ślej szą
Świętokrzyskiego współ pra cę z Pol skim Związ kiem 

OZ Świę to krzy ski Kiel ce Uniwersytetu III Wieku Dział kow ców Okrę gu Świę to krzy skie go 
– współpraca z OZ w Kiel cach. Stu den ci ko rzy sta ją z sa li 
Świętokrzyskim PZD kon fe ren cyj nej biu ra OZ, po zy cji 

wy daw ni czych Wy daw nic twa  
„dział ko wiec” oraz księ go zbio ru
bi blio tecz ne go biu ra okrę gu
świę to krzy skie go. Stu den ci 
ko rzy sta jąc z za jęć dy dak tycz nych 
za spo ka ja jąc swo je po trze by edu ka cyj ne 
i po pra wia jąc ja kość wła sne go ży cia 
po przez spo łecz ną in te gra cję. 

Głównym celem Działkowego Klubu
Zainteresowań jest propagowanie wśród

OZ Toruńsko- Grudziądz Działkowy Klub działkowców, zainteresowań twórczych
-Włocławski Zainteresowań oraz wiedzy ogrodniczej poprzez

wymianę doświadczeń. Klub chce
przełamać stereotypy, konfrontować
różne spojrzenia, wymieniać się wiedzą 
i umiejętnościami a przy tym wspierać 
w tych obszarach, gdzie młodzi i starsi
mogą się uzupełniać, dzielić się swoimi
umiejętnościami oraz zainteresowaniami.
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Członkowie klubu seniora "Działkowiec"
spotkają się w ROD "Urodzaj" 

OZ w Poznaniu ROD „Urodzaj” Artystyczny Klub w Poznaniu na różnego rodzaju
w Poznaniu Seniora warsztatach np. nauki decoupage (różne

rodzaje techniki zdobniczej na metalu,
drewnie, szkle itp.)

Kolegium Prezesów Zarządów 
OZ Gdańsk Tczew Zajęcia ruchowe dla Tczewskich ROD podjęło współprace 

seniorów w Tczewie z Towarzystwem Miłośników
– „Aktywni Razem” Koszykówki „Pomorze” z Tczewa.

Wspólnie realizują program aktywności
ruchowej osób starszych pod hasłem
„Aktywni Razem”. Zajęcia z gimnastyki
ogólnokorekcyjnej odbywają się 
w budynku domu działkowca
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
im. Sambora II przy ul. Rokickiej 
w Tczewie.

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
im. gen. Władysława Sikorskiego 

OZ w Gdańsku ROD Koło Gospodyń w Kwidzynie od wiosny 2013 roku działa
im. Sikorskiego Działkowych Koło Gospodyń Działkowych. Jest to
w Kwidzynie miejski odpowiednik Kół Gospodyń

Wiejskich, którego głównym celem jest
promowanie zdrowej żywności- owoców
i warzyw, otrzymanych z upraw 
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych 
i domowych przetworów wyrabianych 
z nich na własne potrzeby. Panie często
spotykają się w Domu Działkowca lub 
na swoich działkach przekazując sobie
nawzajem i również młodszemu
pokoleniu działkowców swoje
doświadczenia kulinarne.

Uczniowie z klasy drugiej Szkoły
OZ w Szczecinie ROD Wycieczka edukacyjna Podstawowej nr 56  im. kpt. ż. 

Przyjaźń o ogrodzie dla w.  Konstantego Maciejewicza ze
w Szczecinie dzieci z świetlicy SP Szczecina mieli okazję zobaczyć jak

wyglądają ogrody jesienią  oraz
spróbować pysznych jeżyn, malin 
i winogron prosto z krzaczka. Niektórzy
po raz pierwszy widzieli rosnące w ziemi
warzywa. Działkowicze przyjęli dzieci
bardzo serdecznie. Przygotowano dla
dzieci niespodziankę: herbatkę, ciasto 
i świeżo zerwane jabłuszka w świetlicy
działkowej.

DZIECI i MŁODZIEŻ
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Co to jest kompostownik? Po co
OZ Podkarpacki ROD Wycieczka edukacyjna przekopujemy ziemię? Kim jest piędzik

„Małopolanin” o ogrodzie dla przedzimek? A jakie prace w ogrodzie
w Rzeszowie dzieci z świetlicy SP trzeba wykonać jesienią? Na te i inne

pytania, działkowcy z Rodzinnego
Ogrodu Działkowego „Małopolanin” 
w Rzeszowie odpowiedzieli uczestnikom
wycieczki z Zespołu Szkół nr 6 przy ulicy
Solarza 16 w Rzeszowie. Dzieci
zapoznały się ze sprzętem ogrodniczym 
i terminarzem prac na działce. Miały też
okazję spróbować zerwanych prosto 
z drzewa, świeżuteńkich, soczystych
gruszek, jabłek i słodkich malin. Po
tajnikach działkowej przyrody dzieci
oprowadziła jedna z działkowiczek 
Pani Krystyna Kuzdro.

Projekt został przygotowany i przeprowa- 
OZ w Gdańsku ROD „Zielona szkoła dzony ze środków budżetu obywatelskiego

im. Ceynowy - uczmy dzieci Niezagospodarowany terene przy
dbania o przyrodę” świetlicy ogrodowej przekształcono 

w miejsce, w którym dzieci mogą poprzez
bezpośredni kontakt z przygodą uczyć się
o ekologii, ogrodnictwie i zdrowym trybie
życia. To nauka przez praktykę. Dzieci
będą zajmować się pracami
ogrodniczymi. Podczas lekcji uczniowie
poznają na czym polega siew, sadzenie 
i pielęgnacja roślin. W ramach inwestycji
dokonano uprzątnięcia dotychczas
niezagospodarowanego terenu. Usunięto
zadrzewienia i zakrzewienia oraz
rozebrano stare ogrodzenia.
Uporządkowany teren zagospodarowano
na nowo poprzez wykonanie chodnika 
z kostki brukowej, ustawienie czterech
tablic informacyjnych o florze i faunie
występującej w ogrodach a także
przygotowanie miejsca pod grządki oraz
umieszczonie stołów i ławek ogrodowych.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego 
OZ Podlaski ROD „Malwa” Jesienne warsztaty Nr. 11 wybrały się na spacer ogrodową

w Białej „Jesień w sadzie alejką. Warsztaty w połączeniu ze
Podlaskiej i w ogrodzie” połączone spacerem umożliwiły im zdobycie wiedzy

ze spacerem po ogrodzie o środowisku naturalnym, ogrodach,
pozwoliły na obserwowanie kwiatów,
krzewów i drzew owocowych.
Przedszkolaki poprzez bezpośredni
kontakt z naturą wzbogaciły swoje
wiadomości i doświadczenia.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
OZ Poznań ROD im. Lekcje przyrody III Sobieskiego uczestniczą w lekcjach

im. Roosevelta dla dzieci przyrody organizowanych w ROD
w Poznaniu poznając m.in. roślinność wczesną

jesienią. Dzieci zwiedzając ogród
zbierają, co ciekawsze okazy liści różnych
roślin do albumu. 

W zajęciach uczestniczyły dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu.

OZ Toruńsko- ROD „Flisak” Lekcje przyrody Pszczelarz, który prowadzi pasiekę na
-Włocławski w Toruniu dla dzieci i młodzieży terenie zapoznał dzieci z zasadami

zbierania miodu, przedstawił różnice
pomiędzy pszczołą a osą, uświadomił
dzieci, że konieczne jest dbanie 
o pszczoły oraz opowiedział o ich
pożyteczności dla ludzi. Były degustacje
miodu i piesza wycieczka po terenie
ogrodu. Spacerując po ogrodowych
alejkach i działkach dzieci rozpoznawały
znane już warzywa i owoce, zapoznawały
się z warunkami, w jakich żyją rośliny,
wsłuchiwały się w śpiew ptaków. Mogły
wejść na teren działki i zobaczyć jak rosną
warzywa, które kupują z rodzicami na
targu lub w sklepie oraz zwiedzić
szklarnię. Z zasadami prawidłowej
uprawy warzyw i owoców zapoznała
dzieci Pani Wadowska, użytkowniczka
działki w zwiedzanym ogrodzie.

Instruktor ogrodnictwa oprowadza dzieci
ze  Szkoły  Podstawowej  nr 7  w  Nowym

OZ Małopolski ROD „Senior” Praktyczna nauka Sączu po ogrodzie  i działkach zapoznając
w Nowym Sączu biologii w ogrodzie ich z jesiennymi  pozostałościami

warzyw  i owoców. Dzieciom
udostępniono  plac rekreacyjno- 
-sportowy ze  stołem  do tenisa 
stołowego.  Chłopcy chętnie grali  w piłkę
nożną, a dziewczynki  malowały  rysunki 
na drodze asfaltowej, pytkach
chodnikowych i wylewce  betonowej pod
wiatą. Takie  wizyty przyczyniają się  do
podniesienia  wśród  dzieci  świadomości
ekologicznej  uprawy roślin, 
zainteresowania  otaczającą  ich przyrodą 
oraz popularyzacją ochrony  środowiska.

Dzieci z oddziału VI Przedszkola
OZ w Lublinie ROD „Kolejarz” „Święto pieczonego Miejskiego nr 11 w Chełmie obchodziły

w Chełmie ziemniaka” "Święto Pieczonego Ziemniaka" 
w "Zaczarowanym ogrodzie" pani
Krystyny Gołębiowskiej w rodzinnych
ogrodach działkowych "Kolejarz" 
w Chełmie.
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Podczas spaceru po ogrodzie dzieci i ich
OZ Podkarpacki ROD „Prefabet” Przedszkolaki opiekunowie, w ramach edukacji

w Kolbuszowej poznają działki przyrodniczej, zrywali liście różnych
roślin, które później zostały wykorzystane
w pracach plastycznych.  Dzieci
poznawały też różne ciekawe rośliny np.
fasolnika egipskiego, strzelały z nasion
pęcherznicy, a najodważniejsze
poznawały smak owoców.
Przedszkolakom bardzo smakowały
ostanie tego lata borówki amerykańskie
oraz zapomniane czerwone porzeczki.
Spodobały im się również grządki 
z kolorowymi warzywami, trafnie
nazywały większość z nich, a najbardziej
na świecie smakowały pomidorki
koktajlowe.

Rodzinny Ogród Działkowy „Gajówka”
w Wodzisławiu Śląskim odwiedziły

OZ Śląski ROD „Gajówka” Festyn dla dzieci księżniczki, rycerze, smoki. Pod tym
w Wodzisławiu hasłem odbył się kolejny piknik Kościoła
Śląskim Zielonoświątkowego na terenie ogrodu

działkowego. Dla potrzeb zorganizowania
zabawy dla dzieci udostępniono ogród
oraz dom działkowca. Dla dzieci
przygotowano szereg gier, zabaw 
i konkursów.

Konkurs przeznaczony dla dzieci 
OZ Szczecin Szczecin Konkurs „Zielona i młodzieży, którego celem jest

Szkoła – Nasza propagowanie pro ekologicznej
Przygoda świadomości i postaw wśród młodego
z Bioróżnorodnością” pokolenia. OZ PZD Szczecinie włączył

się w organizację konkursu i przyznanie
nagród.

W ROD „Kadzielnia” w Kielcach odbyły
się warsztaty fotograficzne dla dzieci. To

OZ Świętokrzyski ROD Warsztaty fotograficzne efekt współpracy ogrodu z kieleckim
„Kadzielnia” „Mali odkrywcy Biurem Wystaw Artystycznych. Plener
w Kielcach – wielkie możliwości” fotograficzny zakończył się wystawą

zdjęć. Od kilku lat z wielkim
powodzeniem kieleckie Biuro Wystaw
Artystycznych prowadzi projekt pod
nazwą „Mali odkrywcy – wielkie
możliwości”. Są to  wakacyjne warsztaty
artystyczno-fotograficzne dla dzieci
i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.
Realizowane w pięciodniowych turnusach
kończą się wystawą fotografii powstałych
w trakcie warsztatów. Do wystawy
drukowany jest katalog. Zajęcia
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prowadzili: Antoni Myśliwiec 
– fotografik, Izabela Łazarczyk
Kaczmarek – historyk sztuki,
oraz Magdalena Leśniak – malarka.

Piknik na terenie ROD dla wszystkich
dzieci. Każde dziecko było przywitane

OZ Mazowiecki ROD Piknik dla dzieci przez Myszkę Miki i zaprowadzone 
im. „Sowińskiego” w okolicę świetlicy gdzie odbywały się
w Warszawie gry i zabawy połączone z muzyką 

i wesołą atmosferą. Wśród zabaw
największą popularnością cieszyły się
takie animacje jak malowanie twarzy
bohaterami z bajek, brokatowe tatuaże,
modelowanie baloników, dmuchanie
baloników helem, przejażdżki na kucyku
czy projekcja bajek. Na jednej z działek
dostępny był dmuchany zamek, który
również cieszył się ogromnym
zainteresowaniem.

Dla uczestników dostępne były zabawy
grupowe oraz te bardziej indywidualne. 

OZ Śląski ROD „Owoc Festyn z okazji Do dyspozycji maluchy miały różne
Naszej Pracy” Dnia Dziecka rozrywki, takie jak mini golf, kręgle, gry
w Pszczynie planszowe, klocki, malowanie i wiele

innych. Nie zabrakło malowania buziek 
i słodkiego poczęstunku. Chętne dzieci
mogły wziąć udział w konkursie wiedzy
ogrodniczej. Całości towarzyszyła
dziecięca muzyka. Na zakończenie
imprezy każde dziecko otrzymało
pamiątkowy dyplom  i słodycze.

Na terenie ogrodów dzieci miały możność
przyglądania się jak rosną warzywa 

OZ Szczecin ROD „Olszynka” Lekcja przyrody z reguły kupowane przez ich rodziców 
w Świnoujściu na działce  w sklepach lub na straganach targowych.

Zaglądały też do szklarni z pomidorami,
zrywały prosto z krzaczków truskawki 
i poziomki. Uczniowie przyglądali się
drzewom owocowym i krzewom tam
występującym. W glebie szukały
robaków, przy pomocy lupy podglądały
wędrówkę mrówek. Przyglądały się
również różnym kwiatom. Kilka
informacji na temat ekologii na terenie
ogrodów działkowych przekazała
dzieciom Wera Stroczyńska - krajowy
instruktor ogrodowy.
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Policjanci przedstawili ogólne
zagadnienia związane 

OZ Podkarpacki Rzeszów Spotkanie prezesów ROD z bezpieczeństwem, z jakimi spotykają się
z policjantami w ramach prezesi ogrodów i działkowcy na terenie
programu prewencyjnego ROD, w tym: problemy związane 
„Bezpieczny Ogród” z dewastacjami i włamaniami do altan
przyjętego przez Komendę ogrodowych, kradzieżami sprzętów
Wojewódzką Policji działkowców i elementów wyposażenia
w Rzeszowie infrastruktury ogrodów, uprawą roślin

niedozwolonych, zamieszkiwaniem
bezdomnych w altanach, urządzaniem
melin i niekontrolowanych miejsc
spotkań młodzieży na terenach ogrodów. 
Podjęto temat współpracy działkowców 
z policją w sezonie jesienno-zimowym.

Integracja społeczeństwa z działkowcami
– w turnieju mogli wziąć udział zarówno

OZ Śląski ROD Jesienny turniej mieszkańcy Zabrza, jak i działkowcy 
„Energetyk” szachowy w Zabrzu z zabrzańskich ROD. Do współpracy
w Zabrzu zaproszono Radę Dzielnicy i Klub

Uczniowski, który propaguje szachy
wśród młodzieży i osób starszych. Nie
każdy jest w stanie ćwiczyć, pływać 
i uczestniczyć w wysiłku fizycznym, 
a przecież równie ważny jest sprawny
umysł.

W związku z kończącym się sezonem
działkowym policjanci z Komisariatu I

OZ Sudecki ROD Spotkanie wałbrzyskich Policji w Wałbrzychu wspólnie 
„Podzamcze” działkowców z policją z wałbrzyskimi działkowcami, 
w Wałbrzychu w siedzibie największego w naszym kraju

ROD „Podzamcze”, gdzie znajduje się
około 3 tysięcy działek, zorganizowali
spotkanie dotyczące przede wszystkim
omówienia zasad bezpieczeństwa 
i profilaktyki, a także poruszenia
problematyki zagrożeń, które mogą
spotkać osoby spędzające swój wolny
czas w ogrodach działkowych.

W ogrodowej świetlicy spotkali się
działkowcy z Poznania i terenu, aby

OZ w Poznaniu Poznań II Spotkanie z Kultura pokazać innym swoje umiejętności 
i Sztuką w ROD i hobby. Były wystawione prace

malowane farbą olejną, akwarele, pastele,
przepiękne obrazy haftowane ściegiem
krzyżykowym, różne cudeńka z włóczki,
decoupage,  prześliczne rzeczy wykonane
rękami działkowców.

WYKŁADY, WARSZTATY, SZKOLENIA
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Szkolenie poprowadził przedstawiciel
Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej

OZ Śląski ROD „Storczyk” Prelekcja Policji w Wodzisławiu Śląskim starszy
w Mszanie bezpieczeństwo aspirant Pan Dariusz Koczy. Omówione

w ogrodzie zostały trzy główne tematy: 
„Bezpieczeństwo na drodze,
„Bezpieczeństwo osób starszych”, gdzie
m.in. szeroko omówiony został temat tzw.
oszustw na wnuczka. W ostatnim temacie
poruszone były kwestie osób
uprawnionych do przebywania na terenie
ogrodów i odpowiedzialności za szkody
poczynione przez te osoby, zastosowanie
systemu monitoringu na terenie ogrodu,
jak i na terenie poszczególnych działek, 
a wszystko to oczywiście w odniesieniu
do Regulaminu ROD jak i Statutu
Polskiego Związku Działkowców, a także
prawa obowiązującego na terenie Polski.

Uczniowie pod okiem nauczycieli mogli
OZ Piła ROD  3 niezagospodarowane zagospodarować działki sami. Szkoła

im. T. Kościuszki działki przekazano Podstawowa im. KEN w Łobżenicy
w Łobżenicy nieodpłatnie do będzie użytkować przekazane działki

użytkowania zgodnie z przepisami Polskiego Związku
na cele edukacyjne Szkole Działkowców w celu wszechstronnej
Podstawowej im. KEN edukacji uczniów i propagowania wiedzy
w Łobżenicy ogrodniczej.

Podczas imprezy zaprezentowano wyroby
OZ Koszalin ROD „Malwa” Piknik dla podopiecznych rękodzieła wykonane przez członków

w Koszalinie Zarządu Koła Polskiego Polskiego Związku Niewidomych. 
Związku Niewidomych W trakcie miłej zabawy można było
Okręgu spożyć posiłek specjalnie przygotowany
Zachodniopomorskiego dla uczestników.

Celem bezpośredniego kontaktu
OZ Sudecki ROD Udostępnianie zielonych i przeprowadzenia rozmowy odwiedziłam

„Podzamcze” terenów i budynku odpoczywających na działce członków
w Wałbrzychu osobom skupionym stowarzyszenia. Mężczyźni koszą trawę,

w Wałbrzyskim  naprawiają altanę, konserwują ogrodzenie
Stowarzyszeniu Osób a panie dbają o porządek i kwiaty.
Szczególnej Troski Wszyscy chętnie się wypowiadają, są
„Reedukacja” wdzięczni, że ROD „Podzamcze”

nieodpłatnie udostępnia im teren. Tutaj
spotykają się od wczesnej wiosny dwa
razy w tygodniu w grupie 12-18 osób.
Mile spędzają czas przy wspólnym
grillowaniu, grach towarzyskich,
organizują swoje imprezy np. przywitanie
lata. Przebywanie w ogrodzie traktują
jako rekreację i wypoczynek.

WYKŁADY, WARSZTATY, SZKOLENIA
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Piknik odbył się na terenie ogrodu.
OZ w Poznaniu ROD im. 2 Armii Piknik Wielkopolskiego Pracownicy i wolontariusze

Wojska Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Stowarzyszenia serwowali swoim
w Poznaniu Osób z Chorobą Alzheimera podopiecznym potrawy z grilla, a po

posiłku wspólnie śpiewano biesiadne
piosenki. Udostępnienie ogrodu ma
ogromne znaczenie dla chorych i ich
opiekunów, którzy dzięki niemu mają
możliwość oderwania się choćby na
krótko od szarej codzienności zmagania
się z chorobą.

Organizacja spotkań integracyjnych, które
OZ Świętokrzyski ROD „Magnolia” Spotkania osób są wspaniałą okazją do aktywnego

w Kielcach niepełnosprawnych spędzenia wolnego czasu na łonie natury
z  Kieleckiego działkowej, a wspólna zabawa jest
Stowarzyszenia „Nadzieja” rewelacyjną sposobnością do pełniejszej

integracji z grupą rówieśniczą i rodzinami
osób niepełnosprawnych. 

Ogród realizuje program działania
OZ w Łodzi ROD „Polanka” Park aktywnej rehabilitacji Polskiego Związku Działkowców 

w Łodzi w zakresie zagospodarowania 
i modernizacji ROD, jak i przystosowania
ogrodu do nowych funkcji. W tym roku
jedną z inwestycji, która została
zrealizowana w ogrodzie jest park 
aktywnej rehabilitacji na świeżym
powietrzu. Pozwala działkowcom dbać 
o swoją kondycję. 

Współorganizatorem tej imprezy jest
OZ Mazowiecki Płock IX Wystawa kwiatów, Delegatura Rejonowa Okręgu

owoców i warzyw Mazowieckiego PZD w Płocku. Co roku
Rodzinnych Ogrodów biorą w niej udział Płockie Ogrody
Działkowych Działkowe, które przekazują w całości
„Tajemnice Ogrodów” swoje plony dla dzieci z Ośrodka

Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.
To doskonała promocja ruchu
ogrodowego w Płocku.

Kiermasz Pamiętajcie o Ogrodach cieszy
OZ w Szczecinie Szczecin Kiermasz „Pamiętajcie się dużym uznaniem oraz frekwencją. 

o ogrodach” Instruktorzy społecznej służby
instruktorskiej szczecińskiego okręgu
PZD w stoisku oznakowanym flagami 
i logo PZD udzielali uczestnikom porad,
informacji dotyczących ogrodów oraz
przepisów związkowych. Można było
nabyć odpowiednią literaturę oraz ulotki
szkoleniowe i zbadać pH gleby.

INICJATYWY OTWIERAJĄCE OGRÓD DLA SPOŁECZEŃSTWA
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Połczyńskie Święto Ogrodów jest
OZ w Koszalinie Połczyn-Zdrój XVI święto ogrodów imprezą niezwykle popularną 

w Połczynie Zdroju w Połczynie Zdroju. Co roku biorą w niej
udział setki osób działających 
w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, 
a także liczni mieszkańcy, kuracjusze 
i turyści. Co roku impreza zachwyca
dorodnymi plonami wyhodowanymi
przez działkowców, atrakcyjną loterią 
i barwnym kiermaszem.

Działkowcy z kieleckich ROD prezentują
OZ Świętokrzyski Kielce Międzyogrodowa wystawa co roku swoje działkowe plony. Wystawę

plonów z kieleckich działek odwiedziła spora rzesza mieszkańców
miasta Kielce i okolic. Była to dogodna
sposobność do wymiany poglądów 
i opinii nie tylko w zakresie samego
ogrodnictwa ale także i sytuacji prawnej
ogrodów na obszarze Kielc, województwa
świętokrzyskiego i w skali
ogólnopolskiej. 

W 2015 roku  działkowcy okręgu
OZ Bydgoszcz ROD „Sołeckie sprzątanie bydgoskiego z ROD „Na Wzgórzu” 

„Na wzgórzu” świata” w Stopce wspólnie z mieszkańcami
w Stopce sołectwa zorganizowali akcje 

pn. „Sołeckie sprzątanie świata".
Działkowcy wraz ze swoimi dziećmi
posprzątali teren wokół ogrodu.
Sprzątanie  zakończyło się niestety
imponującym wynikiem - 66 worków
śmieci zebranych z terenu wsi Stopka 
i Okole.

Policjanci i strażacy odwiedzili
inowrocławskie ogrody „Irena”, by

OZ Toruńsko- ROD „Irena” Bezpieczne wakacje przeprowadzić tam działania prewencyjne
-Włocławski w Inowrocławiu w ROD i uczyć, jak unikać zagrożeń. Policjanci 

z inowrocławskiej komendy asp.sztab.
Izabella Drobniecka wraz z dzielnicowym
Osiedla Solno i Szymborze mł.asp.
Mariuszem Grąźlewskim, przygotowali
dla dzieci stoisko prewencyjne z licznymi
materiałami promującymi
bezpieczeństwo. Były kamizelki i znaczki
odblaskowe, książeczki edukacyjne 
i długopisy z numerami alarmowymi.
Podczas rozmów z działkowcami
poruszane były tematy dotyczące zmian 
i zaostrzenia przepisów ruchu drogowego,
zabezpieczenia swojego mienia, 
czy oszustw.
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OZ Poznań ROD I Działkowa Piątka Impreza promująca bieganie jako
im. J.Mazurka najprostszą z form ruchu, a także
w Poznaniu umożliwiająca sprawdzenie swoich sił 

i możliwości w rywalizacji sportowej.

Otwarcie nowego placu zabaw, gdzie
OZ Śląski ROD „Kolejarz” Nowy plac zabaw znajdują się także przyrządy do ćwiczeń

w Bolesławcu dla dorosłych. Podczas otwarcia Zarząd
ROD przygotował dodatkowe atrakcje dla
dzieci przybyłych z zaprzyjaźnionego
przedszkola i dzieci działkowców. 
Był m.in. animator zabaw, dmuchane
urządzenia zabawowe itp.

Święto Kwiatów już prawie od 30 lat jest
OZ Legnica Zgorzelec Zgorzelskie święto organizowane przez Rodzinne Ogrody

kwiatów Działkowe w Zgorzelcu.
Zgorzeleckie Święto Kwiatów ma trwałe
już miejsce podczas święta miasta Dni
Zgorzelca. W  bieżącym roku  można
było  podziwiać różne kompozycje
kwiatowe: wianki, ikebany, kosze,
wiązanki okolicznościowe, kwiaty polne,
okazy wiązanki roślinne.

Festyn organizowany na terenie ROD, 
OZ Bydgoszcz ROD Festyn rodzinny w którym atrakcje dostępne są zarówno

„Jarzębinka” dla starszych osób, rodzin, seniorów, jak 
w Koronowie i dla dzieci i młodzieży. Organizatorami

festynu byli m.in Polski Związek
Działkowców, oraz Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych 
i SLD. 

Od roku 1995 coroczne wystawy
OZ Kielce Wystawa Lilii w Kielcach organizowane przez Polski Związek
Świętokrzyski Działkowców odbywają się w Kieleckim

Centrum Kultury i na trwale wpisały się 
w kalendarz letnich imprez dla
mieszkańców miasta. Podczas wystawy
prezentowane są różne odmiany lilii, 
a także konkurs na najpiękniejszą.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
OZ Piła ROD BIESIADNA DZIAŁKA m. St. Staszica w Czarnkowie wraz 

im. St. Staszica z Centrum Wolontariatu przy Miejskim
w Czarnkowie Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Czarnkowie organizuje spotkania 
pt: BIESIADNA DZIAŁKA. Głównym
celem spotkania jest: – integracja
międzypokoleniowa, – wskazanie
sposobów na spędzenie wolnego czasu, 
– poznanie możliwości samorealizacji
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poprzez wolontariat,  - poznanie zasad
bezpieczeństwa na działkach. Dla dzieci
przygotowano liczne zabawy i konkursy
z nagrodami, a dla wszystkich
uczestników biesiadę przy ognisku 
i wspólne śpiewanie przy muzyce.

14 reprezentacji działkowych z terenu
OZ Poznań Gniezno VIII Pojedynek miasta i powiatu gnieźnieńskiego

rekreacyjno-Sportowy walczyło w konkurencjach sportowo
rekreacyjnych. Najmłodsi uczestnicy
imprezy korzystali z zabaw na zamku
dmuchanym. Pojedynek rozegrano 
w bardzo miłej i towarzyskiej atmosferze
przy słonecznej pogodzie, skocznej
muzyce i kiełbaskach z grilla.

Ich uczestnicy mogli liczyć na trzy posiłki
dziennie, fachową opiekę oraz ciekawe

OZ Poznań Środa 42. „Wczasy propozycje spędzania wolnego czasu 
Wielkopolska na działkach” w ramach zajęć prowadzonych przez

dla seniorów instruktorów i terapeutów. Co robią
uczestnicy wczasów? Przede wszystkim
wypoczywają – korzystają ze spacerów,
siedzą sobie w cieniu drzew i prowadzą
długie rozmowy ze współtowarzyszami
turnusu. Jeśli pada lub jest zbyt gorąco
mogą schronić się w ogrodowej świetlicy.
Można tam oddawać się słodkiemu
lenistwu lub wziąć udział w zajęciach
terapeutycznych, czasem pośpiewać,
pograć w różne gry, robić to, na co ma się
ochotę. W ramach wczasów
zorganizowane są wycieczki
jednodniowe.

Zapracowani na działkach użytkownicy
OZ Mazowiecki ROD Wczasy dla seniorów ROD nie zawsze mają czas na

„Złote Piaski” odpoczynek. Wakacje w ROD to dla nich
Siedlce atrakcja. Tak samo, jak dla członków

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie nie
wszyscy mają swój kawałek ziemi, dający
wytchnienie i możliwość wypoczynku.
Idea wczasów w ROD łączy seniorów 
z obu grup w jedną. Wczasy
organizują aktywny wypoczynek,
wykłady, prelekcje i spotkania literacko-
-muzyczne.

Uczestnikami wczasów były osoby 
OZ Mazowiecki      ROD „Rakowiec” Wczasy dla seniorów w podeszłym wieku, w większości

WCZASY W ROD
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samotne, które nie tylko nie mają żadnych
możliwości spędzenia lata poza miastem,
ale często także i sił na dalsze wyjazdy. 
Z propozycją przyszli do nich warszawscy
działkowcy, którzy gościnnie użyczyli
wczasowiczom terenu ogrodu i domu
działkowca. Seniorzy mogli spędzić dwa 
tygodnie w bajecznie zielonym ogrodzie 
w sercu Warszawy, który ma blisko 
90-letnią tradycję. W ciszy i w otoczeniu
morza kwiatów, drzew i grządek mogli
zregenerować siły, spacerując starannie
wypielęgnowanymi alejkami ogrodu.
Jednak to nie wszystko. Na
wczasowiczów czekała też bogata oferta
zajęć przygotowana przez Polski Komitet
Pomocy Społecznej – współorganizatora
wakacji.

Organizowane są corocznie dla osób
starszych i niepełnosprawnych z terenu

OZ Piła ROD 41. Wczasy miasta. Zarząd Rodzinnego Ogrodu
im. Powstańców „Pod orzechami” Działkowego, na cały okres wczasów
Wielkopolskich oddaje dla ich uczestników oprócz
w Chodzieży świetlicy, teren całego ogrodu. Dla

wypoczywających zorganizowano
pogadanki na tematy geriatryczne 
przeprowadzone przez rehabilitanta,
konkursy sprawnościowe oraz gry 
i zabawy zespołowe, zorganizowano rejs
statkiem spacerowym po jeziorze
miejskim i całodzienną wycieczkę
autokarową do skansenu w Osieku.

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Se kre tarz Sta nu
Ka zi mierz Smo liń ski

1. List z Ministerstwa Infrastruktury do osoby prywatnej

IV. ZAMIESZKIWANIE NA DZIAŁKACH W ROD

Sza now na Pa ni,
W od po wie dzi na prze ka za ne w dniu 10 lu te go 2016 r.

przez Kan ce la rię Pre ze sa Ra dy Mi ni strów pi smo z dnia
3 stycz nia 2016 r., za wie ra ją ce po stu la ty w spra wie
zmian prze pi sów o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

uprzej mie udzie lam od po wie dzi w za kre sie po ru szo nych
za gad nień.

Z uwa gą za po zna łem się z przed sta wio ny mi przez Pa nią
pro po zy cja mi wpro wa dze nia no wych ure gu lo wań praw -
nych w za kre sie funk cjo no wa nia ro dzin nych ogro dów
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dział ko wych. Od no sząc się z głę bo kim zro zu mie niem do
przed sta wio nych po stu la tów na le ży za sy gna li zo wać, że
głów nym za ło że niem obec nie obo wią zu ją cej usta wy 
z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.), zwa nej da -
lej: „usta wą o rod”, jest ukie run ko wa nie ro li ogrod nic twa
dział ko we go na za spa ka ja nie so cjal nych, wy po czyn ko -
wych i re kre acyj nych po trzeb spo łe czeń stwa, a zwłasz cza
ro dzin z dzieć mi, eme ry tów, ren ci stów i nie peł no spraw -
nych, po przez kształ to wa nie wa run ków dla pro wa dze nia
ak tyw ne go i zdro we go try bu ży cia oraz ochro ny śro do wi -
ska i przy ro dy. Ta kie ce le ist nie nia ogro dów dział ko wych
są za ko rze nio ne w wie lo let niej tra dy cji ogrod nic twa dział -
ko we go, więc obo wiąz kiem ustawo daw cy jest dba łość 
o ich za cho wa nie i kon ty nu owa nie. W tym kon tek ście for -
mu ło wa nie ewen tu al nych pro po zy cji le gi sla cyj nych zmie -
rza ją cych do istot nej zmia ny ro li ogro dów dział ko wych
nie mo że na stę po wać bez re flek syj nie.

Na le ży za uwa żyć, że funk cje miesz kal ne do tych czas
nie by ły przy pi sa ne ogro dom dział ko wym. Pod kre śla no
ten fakt w uchy lo nej już usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1419, z późn. zm.) oraz w art. 12 obo wią zu ją cej
usta wy o rod. Prze pis po wyż szy sta no wi, że na te re nie
dział ki obo wią zu je za kaz za miesz ki wa nia. Po nad to usta -
wo daw ca prze wi dział sank cje za ko rzy sta nie z dział ki
lub al ta ny w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi usta wy 
(art. 36 ust. 3 pkt 1 usta wy o rod). Kon se kwen cja z ja ką
usta wo daw ca trak tu je od lat kwe stię ro li ogro dów ja ko
miejsc wy po czyn ku i okre so we go po by tu, do wo dzi, że
za kaz za miesz ki wa nia na te re nie ogro dów jest świa do -
mym i słusz nym roz wią za niem. Na le ży bo wiem za uwa -
żyć, że te re ny ro dzin nych ogro dów dział ko wych nie są
przy sto so wa ne do za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych
oby wa te li. Po wierzch nia tych nie ru cho mo ści, układ
prze strzen ny, spo sób za go spo da ro wa nia, stan wy po sa że -
nia w in fra struk tu rę tech nicz ną, urzą dze nia ochro ny sa -
ni tar nej, są nie wy star cza ją ce dla do pusz cze nia two rze nia
osie dli miesz ka nio wych na tych ob sza rach. Umoż li wie -
nie sta łe go za miesz ki wa nia na te re nie ogro dów mo że
spo wo do wać, w sy tu acji za in te re so wa nia du żej gru py
osób, wy stą pie nie nie pra wi dło wo ści i za gro żeń bu dow -
la nych, tech nicz nych i sa ni tar nych. Nie wy da je się za -
tem, aby moż li we by ło wpro wa dze nie re gu la cji zno-
szą cej za kaz za miesz ki wa nia na te re nie ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych.

W kon tek ście pro po zy cji zwięk sze nia po wierzch ni
dział ki ogro do wej na le ży zwró cić uwa gę, że do pusz czal -
na wiel kość dział ki usta lo na na 500 m2, zo sta ła okre ślo -
na w prze pi sie art. 2 ust. 2 usta wy o rod w opar ciu 
o funk cję dział ki ro dzin ne go gro du oraz w opar ciu o wie -
lo let nią prak ty kę. Jej wiel kość uza leż nio na jest od ro dza -
ju i po ło że nia grun tów oraz od wa run ków geo de zyj nych.
Tra dy cja ogrod nic twa dział ko we go na zie miach pol skich

się ga XIX wie ku. Te re ny prze zna czo ne pod ogro dy, dzie -
lo no na nie wiel kie czę ści i przy dzie la no kon kret nym ro -
dzi nom, słu ży ły one przede wszyst kim po zy ski wa niu
wa rzyw i owo ców oraz ja ko miej sca wy po czyn ku i ta ką
też ro lę peł nią obec nie. Po dob nie w przy pad ku wiel ko -
ści al tan dział ko wych, któ rych po wierzch nia za bu do wy
zgod nie art. 2 ust. 9a usta wy o rod nie po win na prze kra -
czać 35 m2. zo sta ła uwa run ko wa na hi sto rycz nie. Al ta ny
bu do wa ne by ły na dział kach ja ko nie wiel kie dom ki re -
kre acyj no–wy po czyn ko we, słu żą ce za miej sce schro nie -
nia przed desz czem, czy prze cho wy wa nia na rzę dzi. Stąd
wy da je się, iż zmia ny usta lo nych na pod sta wie wie lo let -
nich prak tyk wiel ko ści po wierzch ni dział ki w ro dzin nym
ogro dzie dział ko wym oraz po wierzch ni za bu do wy al ta -
ny dział ko wej nie znaj du ją uza sad nie nia.

Od no sząc się do po stu la tu „zde le ga li zo wa nia” Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców na le ży za uwa żyć, że w ce lu
znie sie nia do mi nu ją cej po zy cji jed nej or ga ni za cji zrze -
sza ją cej dział kow ców - Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców wpro wa dzo no z dniem wej ścia w ży cie usta wy 
o rod. tj. z dniem 19 stycz nia 2014 r. in sty tu cję sto wa rzy -
sze nia ogro do we go, do któ re go za sto so wa nie znaj du ją
prze pi sy usta wy z dnia 7 kwiet nia 1989 r. - Pra wo o sto -
wa rzy sze niach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393. z póżn. zm.).
W ten spo sób usta wo daw ca zre ali zo wał za le ce nie Try -
bu na łu Kon sty tu cyj ne go za war te w wy ro ku z dnia 11 lip -
ca 2012 r., sygn. akt K 8/10, do ty czą ce za gwa ran to wa nia
dział kow com chro nio nej Kon sty tu cją RP wol no ści zrze -
sza nia się. Na pod sta wie art. 65 ust. 1 pkt 1 usta wy o rod,
Pol ski Zwią zek Dział kow ców stał się jed nym ze sto wa -
rzy szeń ogro do wych, przy czym usta wo daw ca umoż li -
wił dział kow com zrze sza nie się w in nych sto wa rzy-
sze niach ogro do wych. Dział kow cy zgod nie z art. 69
usta wy o rod mo gli bo wiem do dnia 19 stycz nia 2015 r.
pod jąć de cy zję, czy po zo sta ną człon ka mi sto wa rzy sze nia
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, czy wy od ręb nią ro dzin -
ny ogród dział ko wy z te go sto wa rzy sze nia i po wo ła ją
no we sto wa rzy sze nie, któ re przej mie pro wa dze nie ogro -
du. De cy zja po wyż sza mo gła zo stać pod ję ta na ze bra -
niach, do któ rych zwo ła nia zo sta ły zo bo wią za ne za rzą dy
ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Wy stą pie nie ze struk -
tur Pol skie go Związ ku Dział kow ców mo że rów nież na -
stą pić zgod nie z art. 74 ust. 4 usta wy o rod, po upły wie
24 mie się cy od dnia ostat nie go ze bra nia, któ re go ce lem
by ło roz strzy gnię cie o wy stą pie niu ze sto wa rzy sze nia
Pol ski Zwią zek Dział kow ców. Po nad to, jak sta no wi art.
73 ust. 3 usta wy o rod, no wo utwo rzo ne sto wa rzy sze nie
ogro do we z dniem na by cia oso bo wo ści praw nej sta je się
na stęp cą praw nym te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej
sto wa rzy sze nia Pol ski Zwią zek Dział kow ców, z któ rej
zo sta ło wy od ręb nio ne, za rów no w za kre sie praw, jak 
i obo wiąz ków. Na stęp stwo praw ne obej mu je w szcze -
gól no ści pra wa do nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez
ro dzin ny ogród dział ko wy, wła sność in fra struk tu ry ogro -
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do wej oraz środ ki na ra chun kach ban ko wych pro wa dzo -
nych dla te re no wej jed nost ki or ga ni za cyj nej. Omó wio -
ne po wy żej re gu la cje wy peł nia ją za tem skie ro wa ny
przez Pa nią po stu lat do ty czą cy umoż li wie nia dział kow -
com zrze sza nia się oraz prze ka za nia or ga ni za cjom zrze -
sza ją cym dział kow ców praw do grun tów ogro dów.

Od no śnie nad zo ru nad sto wa rzy sze niem ogro do wym
Pol ski Zwią zek Dział kow ców, na le ży wska zać, że za sa -
dy nad zo ru nad sto wa rzy sze nia mi re gu lu ją prze pi sy roz -
dzia łu 3 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach. Zgod nie 
z art. 8 ust. 5 pkt 2 po wo ła nej usta wy nad zór nad dzia łal -
no ścią sto wa rzy szeń, w tym sto wa rzy szeń ogro do wych
na le ży do sta ro sty wła ści we go ze wzglę du na ich sie dzi -
bę. W myśl art. 27 usta wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach,
w przy pad ku gdy sto wa rzy sze nie skła da się z jed no stek
te re no wych, wów czas nad zór spra wo wa ny jest przez sta -
ro stę wła ści we go ze wzglę du na sie dzi bę te re no wej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej. Jak wska zu je art. 28 usta wy 
– Pra wo o sto wa rzy sze niach or gan nad zo ru po wi nien
pod jąć dzia ła nia nad zor cze w przy pad ku, kie dy sto wa -
rzy sze nie na ru sza prze pi sy pra wa. Zgod nie z art. 29 usta -
wy – Pra wo o sto wa rzy sze niach sąd na wnio sek or ga nu
nad zo ru ją ce go sto wa rzy sze nie lub pro ku ra to ra mo że
udzie lić upo mnie nia wła dzom sto wa rzy sze nia, uchy lić
nie zgod ną z pra wem lub sta tu tem uchwa łę sto wa rzy sze -
nia, roz wią zać sto wa rzy sze nie, je że li je go dzia łal ność
wy ka zu je ra żą ce lub upo rczy we na ru sza nie pra wa al bo
po sta no wień sta tu tu i nie ma wa run ków do przy wró ce nia
dzia łal no ści zgod nej z pra wem lub sta tu tem. Na to miast
Naj wyż sza Izba Kon tro li zgod nie z prze pi sa mi art. 2 ust.
3 usta wy z dnia 23 grud nia 1994 r. o Naj wyż szej Izbie
Kon tro li (Dz. U. z 2015 r. poz. 1096) zo sta ła po wo ła na

do kon tro lo wa nia dzia łal no ści pod mio tów pań stwo wych
oraz in nych jed no stek or ga ni za cyj nych i pod mio tów go -
spo dar czych (przed się bior ców) w za kre sie, w ja kim wy -
ko rzy stu ją one ma ją tek lub środ ki pań stwo we czy
ko mu nal ne oraz wy wią zu ją się z zo bo wią zań fi nan so -
wych na rzecz pań stwa. W związ ku z po wyż szym nie
jest or ga nem wła ści wym do nad zo ru dzia łal no ści sto wa -
rzy szeń ogro do wych.

Kon klu du jąc na le ży za uwa żyć, że kwe stie pod ję te w
pi śmie zo sta ły ure gu lo wa ne prze pi sa mi, w zgo dzie z
wie lo let nią prak ty ką w za kre sie ro dzin ne go ogrod nic twa
dział ko we go. Ogro dy dział ko we nie mo gą za stą pić, ani
uzu peł nić te re nów za spo ka ja ją cych po trze by miesz ka -
nio we oby wa te li. W tym ce lu nie zbęd ne jest za bez pie -
cze nie po wierzch ni grun tów o od po wied nich pa ra me-
trach tech nicz nych, w tym wy po sa żo nych w in fra struk -
tu rę tech nicz ną. Za pew niam jed nak że, że re sort do strze -
ga pro blem za gro że nia bez dom no ścią i utrud nień 
w do stę pie do miesz kań dla osób o niż szych do cho dach.
W tym ob sza rze zo sta ły pod ję te już dzia ła nia sys te mo we
ma ją ce na ce lu zbli że nie po zio mu za spo ko je nia po trzeb
miesz ka nio wych oby wa te li w Pol sce do obec ne go po -
zio mu śred niej w Unii Eu ro pej skiej, przy za ło że niu
zrów no wa żo ne go roz wo ju spo łecz ne go i go spo dar cze -
go. Klu czo wy mi fi la ra mi ta kich dzia łań jest stwo rze nie
spój ne go pra wa re gu lu ją ce go pro ces in we sty cyj no -bu -
dow la ny i funk cjo no wa nie ryn ku miesz ka nio we go oraz
me cha ni zmów wspar cia bu dow nic twa miesz ka nio we go
po przez udo stęp nie nie grun tów pu blicz nych pod za bu -
do wę. Spo dzie wa nym efek tem prac jest zwięk sze nie do -
stęp no ści miesz kań dla osób znaj du ją cych się w róż nej
sy tu acji fi nan so wej.

Z po wa ża niem

SEKRETARZ STANU
/-/ Ka zi mierz Smo liń ski

War sza wa, 07 mar ca 2016 r.

Wiel ce Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Po wni kli wym za po zna niu się z tre ścią skie ro wa ne go

do mnie li stu otwar te go Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku dział kow ców z dnia 2 mar ca 2016 roku, 
w któ rym przed sta wio no kry tycz ne uwa gi od no szą ce się

do wy stą pień Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich z dnia 
25 lu te go 2016 r. do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic -
twa oraz Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
do ty czą cych pro ble mu za gro że nia bez dom no ścią osób
za miesz ku ją cych z na ru sze niem pra wa na dział kach 

Eu ge niusz Kon drac ki
Pre zes 
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

2.  Odpowiedê Rzecznika Praw Obywatelskich na list Prezydium KR PZD
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w ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz sank cji za na -
ru sze nie pra wa przy wzno sze niu al tan na tych dział kach,
pra gnę uprzej mie wy ja śnić po wsta łe nie po ro zu mie nia co
do ce lu i tre ści tych wy stą pień.

Ochro na praw i wol no ści osób użyt ku ją cych ogro dy
dział ko we w ro dzin nych ogro dach dział ko wych w oczy -
wi sty spo sób jest przed mio tem mo jej tro ski ja ko Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich. Ce lem mo ich wy żej wska -
za nych wy stą pień by ło wła śnie za sy gna li zo wa nie wła -
ści wym w spra wie mi ni strom za gro żeń dla dział kow ców,
któ re wią żą się z ko niecz no ścią ure gu lo wa nia ist nie ją ce -
go od lat pro ble mu nie zgod ne go z pra wem za miesz ki -
wa nia na te re nach ogro dów dział ko wych oraz nie pre-
cy zyj nym i nad mier nie re stryk cyj nym kształ tem prze pi -
sów, sank cjo nu ją cych wznie sie nie na nich al tan z na ru -
sze niem pra wa. W mo ich wy stą pie niach jed no znacz nie
pod kre śla łem, iż za miesz ki wa nie na te re nie ogro dów
dział ko wych na ru sza prze pi sy praw ne re gu lu ją ce funk -
cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych i nie jest
zja wi skiem po żą da nym spo łecz nie. Dzia ła nia po dej mo -
wa ne w ce lu prze ciw dzia ła nia te mu zja wi sku są więc, co
do za sa dy, uza sad nio ne i po trzeb ne, jed nak że nie moż na
abs tra ho wać od oce ny i spo so bu po dej mo wa nia ta kich
dzia łań i ich skut ków dla sta nu praw i wol no ści osób za -
miesz ku ją cych na te re nie ogro dów działko wych. Da ne
po cho dzą ce z ra por tu Naj wyż szej Izby Kon tro li, a tak że
in for ma cje za war te w uchwa le OZ PZD w Po zna niu na
1/V/2015 wska zu ją, iż ska la pro ble mu za miesz ki wa nia
na te re nach ogro dów dział ko wych nie jest mar gi nal na,
co na ka zu je szcze gól ną ostroż ność przy po dej mo wa niu
dzia łań zmie rza ją cych do je go roz wią za nia. Po dzie la jąc
przed sta wio ną przez Pań stwa ar gu men ta cję o ko niecz -
no ści ochro ny in te re sów tej zde cy do wa nej więk szo ści
dział kow ców, któ ra nie za miesz ku je na te re nie użyt ko -
wa nych przez sie bie dzia łek, oka zu jąc w ten spo sób sza -
cu nek obo wią zu ją cym re gu la cjom praw nym, chcę
jed nak pod kre ślić, iż cał ko wi cie uza sad nio na ochro na
tych in te re sów nie mo że pro wa dzić do po zba wie nia pod -
sta wo wych praw osób, któ re na ru szy ły prze pi sy re gu lu -
ją ce funk cjo no wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych.
Zgod nie z art. 75 ust. 1 Kon sty tu cji RP wła dze pu blicz -
ne pro wa dzą po li ty kę sprzy ja ją cą za spo ko je niu po trzeb
miesz ka nio wych oby wa te li, w szcze gól no ści prze ciw -
dzia ła ją bez dom no ści. Za spo ko je nie tych po trzeb jest
rów nież nie zbęd ne dla re ali za cji ta kich kon sty tu cyj nie
chro nio nych wol no ści i praw, jak cho ciaż by ży cie pry -
wat ne i ro dzin ne (art. 47), zdro wie (art. 68), moż li wość
kształ ce nia (art. 70), ochro na do bra ro dzi ny (art. 71), 
a brak po sia da nia cen trum ak tyw no ści ży cio wej nie wąt -
pli wie go dzi w przy ro dzo ną i nie zby wal ną god ność czło -
wie ka chro nio ną przez art. 30 Kon sty tu cji RP. Wśród
osób za miesz ku ją cych na te re nie ogro dów dział ko wych
są nie wąt pli wie rów nież oso by za gro żo ne bez dom no ścią,
któ rym ko niecz ne bę dzie za pew nie nie po mo cy miesz ka -

nio wej ze stro ny gmin. Po dej mo wa nym dzia ła niom
zmie rza ją cym do roz wią za nia pro ble mu za miesz ki wa nia
na te re nach ogro dów dział ko wych mu szą więc to wa rzy -
szyć ade kwat ne dzia ła nia or ga nów pu blicz nych, aby nie
do szło do po zo sta wie nia osób tam za miesz ku ją cych w
sta nie bez dom no ści i na ru sze nia wy żej wska za nych war -
to ści kon sty tu cyj nych. Sy tu acja ta wy ma ga do kład nej
dia gno zy i roz wa że nia – po jej prze pro wa dze niu – pod -
ję cia od po wied nich dzia łań or ga ni za cyj nych bądź le gi -
sla cyj nych przez Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa,
jak i Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, o co
wnio słem w wy stą pie niach z dnia 25 lu te go 2016 r.

Chcę tak że pod kre ślić, iż w żad nym wy pad ku ce lem
mo ich dzia łań nie jest dą że nie do ak cep ta cji sta nu po -
wsta łe go w wy ni ku bu do wy tzw. al tan po nadnor ma tyw -
nych z na ru sze niem pra wa i po zba wie nia or ga nów nad-
zo ru bu dow la ne go oraz or ga nów sto wa rzy szeń ogro do -
wych na rzę dzi praw nych słu żą cych li kwi da cji sta nów
fak tycz nych na ru sza ją cych prze pi sy praw ne. W wy stą -
pie niu do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa z dnia
25 lu te go 2016 r. jed no znacz nie pod kre śli łem, iż dą że nie
do upo rząd ko wa nia wie lo let nich za nie chań w za kre sie
eg ze kwo wa nia prze pi sów pra wa wo bec al tan wzno szo -
nych na dział kach z na ru sze niem prze pi sów praw nych
jest dzia ła niem ce lo wym i znaj du ją cym swo je uza sad -
nie nie. Jed nak że dzia ła nie ta kie nie mo że mieć ar bi tral -
ne go cha rak te ru abs tra hu ją ce go od oko licz no ści
na ru sze nia pra wa, ta kich jak przy kła do wo brak do nie -
daw na jed no znacz ne go ure gu lo wa nia praw nej de fi ni cji i
spo so bu li cze nia wy mia rów al tan dział ko wych (pro wa -
dzą ce go do po wsta nia wie lu kon tro wer sji i wąt pli wo ści,
któ re by ły przed mio tem sze ro ko ko men to wa nych roz -
strzy gnięć są dów ad mi ni stra cyj nych (vi de wy rok Na -
czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 9 stycz nia 2014
r., sygn. akt II OSK 1875/12, LEX nr 1457699 czy wy -
rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z
dnia 18 wrze śnia 2014 r., II OSK 675/13, LEX nr
1504905)). Z te go wzglę du uzna łem za za sad ne zgło sze -
nie swo ich za strze żeń do prze pi sów praw nych, któ re po -
przez ob li ga to ryj ność sto so wa nia bar dzo do tkli wych
sank cji zwią za nych ze stwier dze niem na ru sze nia pra wa
przy wznie sie niu al tan, mo gły nie pro por cjo nal nie na ru -
szać pra wa dział kow ców. W wy stą pie niu tym wska za no
rów nież na nie pre cy zyj ność sfor mu ło wań usta wo wych
na kła da ją cych okre ślo ne obo wiąz ki na sto wa rzy sze nia
ogro do we, któ re mo gą bu dzić wąt pli wo ści co do prze -
wi dzia ne go pra wem spo so bu ich re ali za cji, ale rów nież
na ra zić je na od po wie dzial ność w przy pad ku za kwe stio -
no wa nia pra wi dło wo ści dzia łań sto wa rzy szeń ogro do -
wych na dro dze są do wej. O ko niecz no ści da le ko idą cej
pre cy zji przy unor mo wa niach od no szą cych się do roz -
wią za nia umo wy dzier ża wy dział ko wej świad czy cho -
ciaż by wnie sio ne nie daw no do Są du Naj wyż sze go
py ta nie praw ne w spra wie III CZP 2/16. Z tych po wo -
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dów wła śnie dzia ła jąc w ra mach ochro ny praw dział -
kow ców i sto wa rzy szeń ogro do wych skie ro wa łem wy -
stą pie nie do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa 
z proś bą o prze na li zo wa nie za sad no ści pod ję cia prac le -
gi sla cyj nych do ty czą cych re gu la cji sank cjo nu ją cych na -
ru sze nie pra wa przy wzno sze niu al ta ny na dział kach 
w ro dzin nych ogro dach działko wych.

Od no sząc się do przed sta wio nych w li ście otwar tym
za rzu tów co do bra ku re pre zen ta tyw no ści dla śro do wi ska
dział kow ców pod mio tów, któ re zwró ci ły się do mnie o
ana li zę unor mo wań mo gą cych – w ich oce nie – na ru szać
ich pra wa, chciał bym przy po mnieć, iż zgod nie z art. 80
Kon sty tu cji każ dy ma pra wo wy stą pie nia, na za sa dach
okre ślo nych w usta wie, do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich z wnio skiem o po moc w ochro nie swo ich wol no -
ści lub praw na ru szo nych przez or ga ny  wła dzy pu blicz-
nej. Po dej mu jąc swo je dzia ła nia Rzecz nik opie ra się
m.in. na art. 210 Kon sty tu cji, zgod nie z któ rym jest on w
swo jej dzia łal no ści nie za wi sły i ja ko ta ki su we ren nie de -
cy du je o po dej mo wa nych przez sie bie dzia ła niach 
w przy pad ku stwier dze nia na ru sza nia kon sty tu cyj nych
praw i wol no ści. Chciał bym pod kre ślić przy tym, iż bar -
dzo do ce niam i sza nu ję za słu gi naj więk szej or ga ni za cji
spo łecz nej re pre zen tu ją cej śro do wi sko dział kow ców, ja -
ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, dla ochro ny praw
i wol no ści użyt kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych. Pod kre śle nia wy ma ga, że wła śnie
ma jąc świa do mość te go, że sta no wi sko przed sta wio ne w

pi śmie do Rzecz ni ka nie mu si być re pre zen ta tyw ne dla
ca łe go śro do wi ska dział kow ców, zwró ci łem się za rów no
do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa jak i Mi ni ster
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej o po da nie da nych
do ty czą cych ska li obu zja wisk – za miesz ki wa nia na te -
ry to rium ogród ków i funk cjo no wa nia al tan dział ko wych
prze kra cza ją cych do pusz czal ne pra wem wy mia ry.

Z te go wzglę du je stem wdzięcz ny za za de kla ro wa ną
w li ście otwar tym go to wość do wy mia ny po glą dów 
i wspól ne go po szu ki wa nia roz wią zań, któ re w opty mal -
ny spo sób mo gły by pro wa dzić do roz wią za nia pro ble -
mów zwią za nych z za miesz ki wa niem na te re nie
ogro dów dział ko wych oraz funk cjo no wa niem na nich
tzw. al tan po nadnor ma tyw nych, przy  po sza no wa niu jed -
nak że pod sta wo wych praw i wol no ści dział kow ców.
Był bym tak że bar dzo wdzięcz ny za przed sta wie nie sta -
no wi ska Pol skie go Związ ku Dział kow ców wo bec za gad -
nień po ru szo nych prze ze mnie w omó wio nych po wy żej
wy stą pie niach z dnia 25 lu te go  2016 r. do Mi ni stra In -
fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Mi ni ster Ro dzi ny, Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej, a tak że przed sta wie nie ewen tu-
al nych in nych pro ble mów zwią za nych z re ali za cję
uchwa ły nr 362/2015 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców z dnia 18 grud nia 2015 roku
w spra wie prze ciw dzia ła nia bu dow nic twu po nadnor ma -
tyw ne mu oraz za miesz ki wa niu na te re nie dzia łek 
w ROD, jak rów nież da nych licz bo wych ob ra zu ją cych
ska lę te go za gad nie nia.

Z wy ra za mi sza cun ku

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
/-/ Dr Adam Bod nar

War sza wa, 15.03.2016 r.

Sza now na Pa ni Mi ni ster! Sza now ny Pa nie 
Mi ni strze!
Zwra ca ją się do mnie dział kow cy z ca łe go kra ju 

z proś bą o in ter wen cję; oso by eks mi to wa ne z ogro dów
dział ko wych nie ma ją się gdzie prze pro wa dzić – naj czę -
ściej sta ją się bez dom ne.

Zwią zek dział kow ców ka że ta kie oso by do dat ko wo,
roz wią zu jąc umo wę dzier ża wy zaj mo wa nych przez nich
dzia łek.

Pro blem do ty czy kil ku, mo że na wet kil ku dzie się ciu ty -
się cy osób, któ re za miesz ka ły w ogro dzie dział ko wym bo
naj czę ściej nie mia ły in nej al ter na ty wy miesz ka nio wej.

3. Interpelacja Poseł Krystyny Sibiƒskiej

In ter pe la cja nr 1630
do mi ni stra in fra struk tu ry i bu dow nic twa, mi ni stra ro dzi ny, 
pra cy i po li ty ki spo łecz nej
w spra wie osób eks mi to wa nych z ogro dów dział ko wych
Zgła sza ją cy: Kry sty na Si biń ska
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Zno we li zo wa na usta wa o ROD przy wra ca ogro dom
dział ko wym funk cję re kre acyj no -wy po czyn ko wą; ich
za miesz ki wa nie jest za bro nio ne. Trze ba jed nak mieć
świa do mość, iż dla wie lu osób miesz ka ją cych na dział -
kach, czę sto osób w wie ku po de szłym, nie peł no spraw -
nych, dla ro dzin z dzieć mi (nie któ rzy na wet ma ją tam
mel du nek), to ich je dy ne lo kum. Ich eks mi sja – bez pra -
wa do lo ka lu so cjal ne go – ozna cza, że sta ną się oso ba mi
bez dom ny mi.

W związ ku z po wyż szym zwra cam się do pa ni Mi ni -
ster i pa na Mi ni stra z na stę pu ją cy mi py ta nia mi:

1. Ja kie dzia ła nia po dej mu je mi ni ster stwo, aby oso by
eks mi to wa ne z ogro dów dział ko wych nie sta ły się
bez dom ne?

2. Czy eks mi to wa ni nie po win ni mieć pra wa do lo ka -
lu so cjal ne go?

3. Czy po zba wia nie eks mi to wa nych pra wa do użyt ko -
wa nia ich do tych cza so wej dział ki jest zgod ne z pra -
wem i czy sto so wa nie do dat ko wej sank cji (ja ką jest
roz wią za nie umo wy dzier ża wy) wo bec osób, któ re
prze sta ły ła mać pra wo, jest ko niecz ne?

4. Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji poseł Sibiƒskiej

STANOWISKO
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców 

z dnia 21 mar ca 2016 r.
w spra wie in ter pe la cji nr 1630 Po seł Kry sty ny Si biń skiej do ty czą cej osób eks mi to wa nych 

z ogro dów dział ko wych

W związ ku z in ter pe la cją nr 1630 Po seł Kry sty ny Si -
biń skiej zło żo ną do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic -
twa oraz Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej 
w spra wie osób eks mi to wa nych z ogro dów dział ko wych
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je za ko niecz ne od -
nie sie nie się do po glą dów za war tych w tym wy stą pie -
niu.  

Nie ule ga wąt pli wo ści, że usta wa z dnia 13 grud nia
2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych cie szy się
ol brzy mim uzna niem i po par ciem w śro do wi sku dział -
kow ców. W po wszech nym od czu ciu za war te w niej roz -
wią za nia łą czą ce tra dy cję ogrod nic twa dział ko we go 
z po trze bą od po wie dzi na wy zwa nia sto ją ce przed ogro -
da mi, spraw dzi ły się w prak ty ce i do brze słu żą ogro dom
oraz ich użyt kow ni kom. Wy ra zem ak cep ta cji dla te go
ak tu by ło po par cie go przez bli sko mi lion pol skich dział -
kow ców, któ rzy pod pi sa li się pod oby wa tel skim pro jek -
tem usta wy. War to przy po mnieć, że w trak cie prac Pod-
ko mi sji Sej mo wej nie po dej mo wa no sze rzej pro ble mu
lu dzi za miesz ku ją cych na dział kach, uzna jąc za kaz za -
miesz ki wa nia za jed ną z fun da men tal nych za sad ogrod -
nic twa dział ko we go.

Wo bec po wyż sze go py ta nia za da ne w in ter pe la cji
przez Pa nią Kry sty nę Si biń ską na le ży uznać za dość za -
ska ku ją ce, po nie waż Pa ni Po seł sa ma uczest ni czy ła 
w dłu go trwa łych pra cach na pro jek tem, dla te go jest ona
nie ja ko je go współ twór cą. Zna ne są też wy stą pie nia Pa -
ni Po seł, w któ rych przed sta wia ła się ja ko oso ba szczy -
cą ca się efek tem swo jej pra cy, ja kim jest no wa usta wa o
ROD. Tym bar dziej dzi wi, że dzi siaj Pa ni Po seł pod da je

w wąt pli wość spo sób re ali za cji jej za pi sów trosz cząc się
je dy nie o oso by ła mią ce pra wo, by bez kar nie mo gły
prze kształ cać ogro dy w osie dla miesz ka nio we.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z przy kro ścią stwier dza, że
Pa ni Po seł ba zu jąc na kłam li wych do nie sie niach mó wią -
cych o tym, że Zwią zek roz po czął kam pa nię „ru go wa -
nia” lu dzi z dzia łek, za miast wspie rać, wska zy wać
sku tecz ne roz wią za nie, by pro blem bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na dział kach prze -
stał ist nieć, sta ła się obroń cą tych, któ rzy roz po czę li
kam pa nię prze ciw ko na sze mu sto wa rzy sze niu.

Na le ży wy raź nie pod kre ślić, że Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców ni gdy nie pro wa dził i nie pro wa dzi ma so wych
eks mi sji lu dzi z ogro dów. Z ba dań na de sła nych przez
okrę go we za rzą dy ja sno wy ni ka, że w ca łym kra ju mia -
ło miej sce je dy nie 7 przy pad ków eks mi sji. By ły one do -
ko na ne w osta tecz no ści i tyl ko przy bra ku ja kiej kol wiek
wo li po ro zu mie nia ze stro ny dział kow ca z za rzą dem
ROD. Oso by eks mi to wa ne otrzy ma ły miesz ka nia so cjal -
ne. Nie ma ja kich kol wiek do wo dów na ma so we eks mi -
sje osób wy stę pu ją cych do Pa ni Po seł z proś bą o ochro-
nę. Nie mo że być więc praw dzi we stwier dze nie Pa ni Po -
seł, że dzia ła ona w obro nie tych osób, któ re są eks mi to -
wa ne z dzia łek przez PZD. 

Nie ste ty pre zen to wa na opi nia w za kre sie na ru sze nia
obo wią zu ją cych praw przez nie od po wie dzial nych użyt -
kow ni ków dzia łek świad czy, że po wszech nie obo wią zu -
ją ce prze pi sy, któ re eg ze kwu je Zwią zek nie ma ją żad-
ne go zna cze nia, a co gor sza opi sy wa na in ter pe la cja na -
kła nia do ich ła ma nia, a z tym nie mo że my się zgo dzić,
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dla te go Pre zy dium Kra jo wej Ra dy wy ra ża swo je za nie -
po ko je nie wo bec po sta wy Pa ni Po seł. Rze czą nie by wa -
łą jest, aby w de mo kra tycz nym pań stwie praw nym po seł,
któ ry ma obo wią zek stać na stra ży re ali za cji za sa dy rów -
ne go trak to wa nia oby wa te li wo bec pra wa, po dej mo wał
ini cja ty wy zmie rza ją ce do usank cjo no wa nia dzia łań nie -
zgod nych z pra wem i ze szko dą dla dział kow ców, któ rzy
po stę pu ją zgod nie z prze pi sa mi. 

Stwier dze nie Pa ni Po seł, mó wią ce o tym, że „zno we -
li zo wa na usta wa o ROD przy wra ca ogro dom dział ko -
wym funk cję re kre acyj no -wy po czyn ko wą” świad czy 
o bra ku przez nią zna jo mo ści pro ble ma ty ki ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce, po nie waż od mo men tu obo wią -
zy wa nia pierw szej re gu la cji praw nej (usta wa z dnia 
9 mar ca 1949 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych), ogro dy dział ko we ni gdy nie słu ży ły ce lom miesz -
ka nio wym, a wy łącz nie ce lom re kre acyj no -wy po czyn-
ko wym, któ rych zno we li zo wa na usta wa nie mu sia ła
„przy wra cać”.

Wśród sta wia nych przez Pa nią Po seł za py tań, zwłasz -
cza py ta nie trze cie, do ty czą ce zgod no ści z pra wem wy -
po wia da nia umów dzier ża wy dział ko wej w sto sun ku do
osób za miesz ku ją cych, mo że bu dzić zdzi wie nie. Obo -
wią zek wy po wie dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej 
w ta kich przy pad kach jest bo wiem wprost wska za ny 
w prze pi sach usta wy. Mi mo to w PZD nie po dej mu je się
ma so wo de cy zji o wy po wie dze niu pra wa do dział ki wy -
łącz nie z po wo du za miesz ki wa nia po wsta łe go w wy ni ku
ubó stwa. Wręcz prze ciw nie, wszyst kie or ga ny Związ ku
do kła da ją w ta kich sy tu acjach sta rań, że by po móc ta kim
oso bom w uzy ska niu miesz ka nia so cjal ne go, po dej mu jąc
w tym ce lu współ pra cę z MOPS i wła dza mi sa mo rzą do -
wy mi. 

Usta wo daw ca na le ży cie za bez pie czył pra wa dział kow -
ca w związ ku z je go utra tą pra wa do dział ki. Ma on za -
pew nio ną ochro nę praw ną wy ni ka ją cą z art. 37 usta wy 
o ROD tj. pra wo do roz po zna nia za sad no ści wy po wie -
dze nia umo wy dzier ża wy dział ko wej przez sąd oraz 
art. 42 tj. pra wo do wy na gro dze nia za znaj du ją ce się na
dział ce na sa dze nia, na nie sie nia i urzą dze nia. Oczy wi -
stym jest więc, że wy da nie dział ki jest na tu ral ną kon se -
kwen cją utra ty do niej pra wa, a w przy pad ku bra ku
do bro wol ne go jej wy da nia są do wy na kaz eks mi sji. 

Nie za prze cza my, że pro blem bez dom no ści, w tym
szcze gól nie z po wo du ubó stwa po wi nien być do strze ga -

ny. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy stoi jed nak na sta no wi -
sku, że nie do pusz czal ne jest obar cza nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców za da nia mi, któ re przy pi sa ne są
do spe cjal nie po wo ła nych in sty tu cji rzą do wych i sa mo -
rzą do wych, dla te go zga dza się, że roz wią za niem spra wy
za po bie ga nia bez dom no ści mu si kom plek so wo za jąć się
pań stwo. Nie pod le ga jed nak wąt pli wo ści, że dzia ła nia
or ga nów wła dzy pań stwo wej w tej spra wie po win ny
uwzględ nić rów nież po trze by in nych dział kow ców, któ -
rzy nie wy ko rzy stu ją dział ki w ce lach miesz ka nio wych. 

Moż na się rów nież zgo dzić, że eks mi to wa ni z ogro -
dów dział ko wych po win ni mieć pra wo do lo ka lu so cjal -
ne go, ale przy uwzględ nie niu ich sy tu acji ma te rial nej
oraz speł nie niu wy ma gań sta wia nych tak że in nym oby -
wa te lom. Jak naj bar dziej za sad ne, o ile oczy wi ście
szcze re, jest za in te re so wa nie tym pro ble mem or ga nów
pań stwo wych, po nie waż ogro dy dział ko we sa me nie roz -
wią żą pro ble mu bra ku miesz kań so cjal nych.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we sta no wią fi lar funk cjo no -
wa nia spo łe czeń stwa i ro dzi ny w ob sza rach zur ba ni zo -
wa nych. Dzię ki te mu mi lion pol skich ro dzin ma do stęp
do zdro we go i ak tyw ne go wy po czyn ku. 

Wo bec po wyż sze go ro dzi się py ta nie, w ja kim kie run -
ku miał by zmie rzać no we roz wią za nia, bo je że li do ze -
zwo le nia na za miesz ki wa nie w al ta nach, to ogro dy
utra cą swój sens, ja ki przy świe ca ich funk cji na ca łym
świe cie. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z nie po ko jem stwier dza, że
w ostat nim cza sie bar dzo na si li ły się dzia ła nia zmie rza -
ją ce do zbu rze nia obec ne go sy te mu funk cjo no wa nia
ogrod nic twa dział ko we go, któ re nie przy pad ko wo ma ją
na ce lu uchy le nie usta wy o ROD oraz zmar gi na li zo wa -
nie ro li Związ ku. W za sa dzie ich ce lem jest wiec usu nię -
cie dwóch naj waż niej szych fi la rów, któ re sta no wią
pod sta wę do sku tecz ne go dzia ła nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych. Ak tu al ną sy tu ację de ter mi nu ją bez pre ce -
den so we wy da rze nia za po cząt ko wa ne wy stą pie niem
dział kow ców z ROD „For sy cja” w Po zna niu. Spo wo do -
wa ły one nie po ko ją ce dzia ła nia pew nych in sty tu cji, któ -
re ko rzy sta jąc ze swo ich kom pe ten cji wy raź nie dą żą do
pod wa że nia usta wy o ROD. 

Wiel kie zdzi wie nie bu dzi fakt, że jed ną z ta kich osób
jest Pa ni Po seł Kry sty na Si biń ska Prze wod ni czą ca Pod -
ko mi sji Sej mo wej, któ ra przy go to wy wa ła pro jekt obo -
wią zu ją cej dziś usta wy o ROD. 

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

War sza wa, dnia 21 mar ca 2016 r.



48

Sza now ny Pa nie Rzecz ni ku
W od po wie dzi na pi smo z dnia 25 lu te go br. w spra wie

sy tu acji osób, któ re za miesz ku ją na te re nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, pro szę przy jąć na stę pu ją ce wy -
ja śnie nia:

Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej mo ni to -
ru je sy tu ację osób bez dom nych, szcze gól nie tych prze -
by wa ją cych po za pla ców ka mi, w tzw. miej scach nie-
miesz kal nych, do któ rych na le żą m.in. pu sto sta ny, dom -
ki i al ta ny dział ko we. Zgod nie z da ny mi za war ty mi 
w spra woz da niu z Ogól no pol skie go ba da nia licz by osób
bez dom nych, prze pro wa dzo ne go w no cy z 21 na 22
stycz nia 2015 r., na te re nie ogro dów dział ko wych prze -
by wa 6 316 osób. Z in for ma cji uzy ska nych od Wo je wo -
dów wy ni ka jed nak, że tyl ko w wo je wódz twie ku -
jaw sko -po mor skim w ba da niu uwzględ nio no wszyst kie
oso by prze by wa ją ce na dział kach, rów nież te za miesz -
ku ją ce do my - ogrze wa ne, po sia da ją ce peł ny wę zeł sa ni -
tar ny oraz do stęp do prą du. W po zo sta łych wo je wódz -
twach nie bra no pod uwa gę ta kich osób i ro dzin, gdyż
za miesz ku jąc lo kal miesz kal ny nie speł nia ją one kry te -
riów de fi ni cji oso by bez dom nej za war tej w usta wie o po -
mo cy spo łecz nej. 

W od po wie dzi na apel wy sto so wa ny do Wo je wo dów
15 stycz nia br. z proś bą o ko or dy na cję dzia łań na rzecz
bez dom nych ro dzin z dzieć mi, Wy dzia ły Po li ty ki Spo -
łecz nej po in for mo wa ły, że zbie ra ją in for ma cje z gmin
od no śnie przy ję tych pla nów i har mo no gra mów za pew -
nie nia tym ro dzi nom sa mo dziel nych lo ka li miesz kal -
nych. Przy pad ki za gro że nia ro dzin bez dom no ścią trak-
to wa ne są prio ry te to wo, stąd po li ty ka miesz ka nio wa
gmin pro wa dzo na jest w spo sób umoż li wia ją cy w pierw -
szej ko lej no ści uzy ska nie miesz kań so cjal nych przez te
ro dzi ny. Na to miast w sy tu acji bra ku wy star cza ją cej licz -
by miesz kań so cjal nych w miesz ka nio wym za so bie gmi -
ny, ro dzi ny znaj du ją ce się w naj trud niej szej sy tu acji
kie ro wa ne są do od po wied nie go ośrod ka wspar cia,
ośrod ka in ter wen cji kry zy so wej, ewen tu al nie do miesz -
ka nia chro nio ne go.

Z in for ma cji prze ka zy wa nych Wo je wo dom przez
ośrod ki po mo cy spo łecz nej wy ni ka, że wśród po wo dów
za miesz ki wa nia na dział kach wska zy wa ne są naj czę -
ściej: brak upraw nień do przy dzia łu miesz kań z za so bów
gmi ny, brak wy star cza ją cych środ ków na za kup lub wy -
na jem miesz ka nia na otwar tym ryn ku oraz nie chęć dzie -
le nia miesz ka nia z in ny mi człon ka mi ro dzi ny. Część
ro dzin w ogó le nie ubie ga się o miesz ka nie z za so bu
gmin, gdyż w spo sób świa do my sprze da ła po sia da ne

miesz ka nia, a za część uzy ska nych w ten spo sób środ -
ków fi nan so wych za ku pi ła dział kę ogrod ni czą wraz 
z dom kiem. Stał się on do ce lo wym miej scem za miesz ka -
nia, za któ re ro dzi ny te nie po no szą sta łych co mie sięcz -
nych opłat.

Oso by za miesz ku ją ce na dział kach są gru pą nie jed no -
rod ną, tak pod wzglę dem po wo du wy bo ru ta kie go miej -
sca po by tu, jak i sy tu acji ma te rial nej. Pra cow ni cy
so cjal ni pro wa dzą sta ły mo ni to ring wa run ków by to wych
osób za miesz ku ją cych ogród ki dział ko we. Dzia ła nia te
ule ga ją znacz ne mu zin ten sy fi ko wa niu w okre sie je sien -
no -zi mo wym. Zna czą cy udział bio rą w nich funk cjo na -
riu sze Stra ży Miej skiej (gmin nej), pra cow ni cy ośrod ków
dział ko wych i przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Każ dy sy gnał o po gor sze niu się wa run ków ży cia,
sta nu zdro wia czy sy tu acji ma te rial nej jest nie zwłocz nie
spraw dza ny i po dej mo wa ne są wszyst kie moż li we dzia -
ła nia, aby po móc tym oso bom.

Ro dzi ny znaj du ją ce się w sy tu acji ma te rial nej upraw -
nia ją cej do po mo cy spo łecz nej ko rzy sta ją ze wspar cia
ma te rial ne go w po sta ci za sił ków przy zna nych z po wo du
bez ro bo cia czy dłu go trwa łej cho ro by. Ob ję te są one tak -
że po mo cą w po sta ci pra cy so cjal nej, po sił ków dla dzie -
ci oraz opa łu na zi mę. Źró dło utrzy ma nia sta no wią
rów nież świad cze nia ali men ta cyj ne, za sił ki dla bez ro bot -
nych oraz wy na gro dze nia za pra cę.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, na pod -
sta wie któ rej swo je uchwa ły po dej mu je Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, znaj du je się w ge stii Mi ni stra In fra struk -
tu ry, stąd wszel kie ewen tu al ne zmia ny le gi sla cyj ne w
tym za kre sie mo gą zo stać prze pro wa dzo ne je dy nie w
tym re sor cie. Je śli w wy ni ku dzia łań za rzą dów ogro dów
dział ko wych oka za ło by się, że oso by za miesz ku ją ce na
sta łe na ich te re nie zo sta ły by po zba wio ne da chu nad gło -
wą, wów czas to gmi na, zgod nie z art. 17 ust. 1 pkt 3 usta -
wy z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 163 ze zm.), ma obo wią zek za pew nić im
schro nie nie. 

Jed no cze śnie in for mu ję, że do Mi ni stra Ro dzi ny, Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej prze sła no sta no wi ska kil ku Za -
rzą dów Okrę go wych Pol skie go Za wiąz ku Dział kow ców
w przed mio to wej spra wie, w któ rych przed sta wia ją one
ob raz i ska lę zja wi ska za miesz ki wa nia na dział kach róż -
nią cy się od te go prze ka za ne go Pa nu Rzecz ni ko wi przez
Wiel ko pol skie Sto wa rzy sze nie Lo ka to rów oraz Sto wa -
rzy sze nie Ogro dów Dział ko wych „For sy cja". Obie stro -
ny od mien nie in ter pre tu ją za pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, stąd Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy 

5. Pismo Podsekretarza Stanu MRPiPS do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pan 
Adam Bod nar
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich
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i Po li ty ki Spo łecz nej nie po sia da kom pe ten cji, aby roz -
strzy gnąć, ar gu men ta cja któ rej ze stron jest słusz na.

Pod su mo wu jąc, mo gę za pew nić Pa na Rzecz ni ka, że
każ dej oso bie znaj du ją cej się w sy tu acji kry zy so wej, ja -

Nie ule ga wąt pli wo ści, że w ostat nim cza sie bar dzo na -
si li ły się nie po ko ją ce dzia ła nia pew nych osób i in sty tu -
cji, któ re ma ją na ce lu zbu rze nie obec ne go sy te mu
funk cjo no wa nia ogrod nic twa dział ko we go, po przez
uchy le nie usta wy o ROD oraz zmar gi na li zo wa nie ro li
Związ ku. Uznać więc na le ży, że w za sa dzie dą żą one do
usu nię cia dwóch pod sta wo wych fi la rów, któ re za pew -
nia ją pra wi dło we funk cjo no wa nia ogro dów dział ko wych
w Pol sce. Zo sta ły one za po cząt ko wa ne wy stą pie niem
człon ków sto wa rzy sze nia „For sy cja” w Po zna niu, któ -
rzy ogło si li, że Zwią zek roz po czął kam pa nię „ru go wa -
nia” lu dzi z dzia łek.

Na te nie praw dzi we do nie sie nia za re ago wał Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich i Pa ni Po seł Kry sty na Si biń ska, któ -
ra zło ży ła do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz
Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej in ter pe la -
cję nr 1630 w spra wie osób eks mi to wa nych z ogro dów
dział ko wych, twier dząc, że wy stę pu je w obro nie dział -
kow ców z ca łe go kra ju eks mi to wa nych z dzia łek, któ rzy
zwra ca ją się do niej z proś bą o po moc. Kra jo wa Ra da
uwa ża, że to stwier dze nie Pa ni Po seł nie jest praw dzi we,
dla te go nie mo gła po zo stać na nie obo jęt na. 

W związ ku z tym Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
uzna ło za ko niecz ne od nie sie nie się do in for ma cji i za py -
tań za war tych w in ter pe la cji nr 1630 Po seł Kry sty ny Si -
biń skiej, gdyż z da nych na de sła nych przez okrę go we
za rzą dy, ja sno wy ni ka, że w cią gu ostat nich lat w ca łym
kra ju do ko na no je dy nie sze ściu eks mi sji. Mia ły one
miej sce tyl ko w czte rech okrę gach, po jed nym przy pad -
ku w Okrę gu w Czę sto cho wie i w Po zna niu i po dwie
eks mi sje w Okrę gu w Szcze ci nie i w Okrę gu Ślą skim.
W Okrę gu w Le gni cy, Okrę gu Ma ło pol skim i Pod la skim
mi mo wy da nia na ka zu eks mi sji przez sąd oso by te na -
dal bez praw nie miesz ka ją na dział ce. 

W Okrę gu w Czę sto cho wie, w któ rym mia ła miej sce
jed na eks mi sja z dział ki ro dzi na otrzy ma ła 3-po ko jo we
miesz ka nie z za so bu miesz kań ko mu nal nych, dzię ki in -

6. Komunikat KR PZD w sprawie osób eksmitowanych z ROD

Ko mu ni kat Kra jo wej Ra dy z dnia 31 mar ca 2016 r. w spra wie osób eks mi to wa nych 
z ogro dów dział ko wych

War sza wa, dnia 21 mar ca 2016 r.

ką jest utra ta schro nie nia, zo sta nie udzie lo na nie zbęd na
po moc przez zo bli go wa ne do te go jed nost ki or ga ni za -
cyj ne po mo cy spo łecz nej.

Z po wa ża niem

Pod se kre tarz Sta nu
/-/ Elż bie ta Bo ja now ska

ter wen cji Pre ze sa Okrę go we go Za rzą du w Ko mi sji
Miesz ka nio wej w Urzę dzie Mia sta Czę sto cho wa. Po wo -
dem eks mi sji by ło wy bu do wa nie po nadnor ma tyw nej al -
ta ny nie zgod nej z re gu la mi nem. Jej wy gląd oraz wy koń-
cze nie mo gą świad czyć o tym, że sy tu acja fi nan so wa tej
ro dzi ny by ła do bra. 

W Okrę gu w Po zna niu rów nież mia ła miej sce tyl ko
jed na eks mi sja do ko na na w 2013 r. Na pod sta wie wy ro -
ku są do we go eks mi to wa ne zo sta ło mał żeń stwo. Po eks -
mi sji do ko na nej przez ko mor ni ka są do we go obo je
opu ści li dział kę. Po wo dem eks mi sji by ło za miesz ki wa -
nie na dział ce, po sia da nie po nadnor ma tyw nej al ta ny, za -
le ga nie z opła ta mi za dział kę oraz udo wod nio na kra dzież
prą du w ogro dzie. Ze stro ny tych osób nie by ło żad nej
wo li ugo do we go za ła twie nia spra wy. 

W Okrę gu w Szcze ci nie prze pro wa dzo no dwie eks mi -
sje w związ ku z za koń czo nym po stę po wa niem o wy da -
nie dział ki. Pierw sza oso ba zo sta ła po zba wio na człon-
ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki za za miesz -
ki wa nie i brak opłat. Mia sto za pew ni ło jej lo kal so cjal -
ny. Dru ga na to miast nie po sia da ła w ogó le pra wa do
dział ki. Zo sta ła nie ja ko na nią wpro wa dzo na ja ko jej
opie kun. Fak tycz ni użyt kow ni cy tej dział ki zo sta li po -
zba wie ni człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia, więc opie -
kun rów nież nie mógł bez praw nie na niej po zo stać.

W Okrę gu Ślą skim rów nież od no to wa no dwa przy pad -
ki eks mi sji. Jed na z osób nie by ła człon kiem PZD. Bez -
praw nie zaj mo wa ła dział kę w ROD, na któ rej za miesz-
ki wa ła w po nadnor ma tyw nej al ta nie. Oso ba ta otrzy ma -
ła lo kal so cjal ny. Dru gi przy pa dek do ty czy dział kow ca,
któ ry zo stał po zba wio ny pra wa do dział ki za za miesz ki -
wa nie i upo rczy we za śmie ca nie. Miał moż li wość za -
miesz ka nia u człon ka ro dzi ny, z któ rej nie ko rzy stał.
Zo stał prze wie zio ny do do mu po mo cy spo łecz nej, z któ -
re go uciekł, po nie waż nie mógł tam spo ży wać al ko ho lu.

W Okrę gu w Le gni cy spra wa do ty czy ła mał żeń stwa
by łych dział kow ców, któ rzy wy bu do wa li po nadnor ma -
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tyw ną al ta nę i za miesz ka li w niej. Po stę po wa nie o wy da -
nie nie ru cho mo ści to czy ło się naj pierw przed Są dem Re -
jo no wym, na stęp nie w try bie od wo ław czym przed
Są dem Okrę go wym. Osta tecz nie spra wa za koń czy ła się
są do wym na ka zem wy da nia nie ru cho mo ści. Mi mo te go
mał żeń stwo to na dal miesz ka na dział ce.

Na te re nie Okrę gu Ma zo wiec kie go wy stą pił je den
przy pa dek po stę po wa nia w spra wie o eks mi sję dział -
kow ca i je go ro dzi ny, któ rzy za miesz ka li w do mu dział -
kow ca. Po stę po wa nie za koń czy ło się wy ro kiem wy da -
nym przez Sąd Re jo no wy. Wy rok mi mo skie ro wa nia do
ko mor ni ka nie zo stał wy ko na ny, po nie waż eks mi to wa ny
nie miał lo ka lu za stęp cze go, a za miesz ki wał z ma ło let -
nim. Za miesz ku ją cy wraz z ro dzi ną no to rycz nie za śmie -
cał te ren ogro du, par ko wał swo je sa mo cho dy na alej kach
utrud nia jąc po ru sza nie się dział kow com. Prze ja wiał tak -
że agre syw ne za cho wa nia w sto sun ku do in nych człon -
ków PZD.

W Okrę gu Pod la skim miał miej sce tyl ko je den przy -
pa dek zwią za ny z eks mi sją. Spra wa do dnia dzi siej sze -
go nie zo sta ła za koń czo na. Za rząd ROD wy stą pił 
o eks mi sję dwóch peł no let nich osób, któ re ni gdy nie by -
ły dział kow ca mi. Dział kę za ję ły po bra cie, któ ry na sta -
łe prze by wa za gra ni cą. Osta tecz ny wy rok zo stał wy da ny
przez Sąd Okrę go wy. Orze czo no w nim na kaz eks mi sji
wy żej wy mie nio nych osób z po wo du bez praw ne go za ję -
cia przez nie dział ki. Spra wa zo sta ła skie ro wa na do ko -
mor ni ka, jed nak eks mi sja zo sta nie prze pro wa dzo na
do pie ro po wpła cie przez ogród znacz nej su my pie nięż -
nej. Ogro du nie stać na ta ki wy da tek. Oso by te mi mo
wy ro ku są du na dal miesz ka ją na dział ce.

W Okrę gu w Pi le nie by ło żad ne go przy pad ku eks mi -
sji. Dzia ła nia Okrę go we go Za rzą du przy współ pra cy 
z pra cow ni ka mi MOPS do pro wa dzi ły do te go, że ro dzi -
na miesz ka ją ca w ogro dzie otrzy ma ła miesz ka nie so cjal -
ne od władz mia sta Pi ły.

W po zo sta łych Okrę gach nie prze pro wa dzo no żad nej
eks mi sji. 

Wszyst kie te oso by, któ re za miesz ka ły na dział kach,
uczy ni ły to z ra żą cym na ru sze niem prze pi sów, z któ rych
od po cząt ku jed no znacz nie wy ni ka, że dział ka nie mo że
być wy ko rzy sty wa na do za miesz ki wa nia. W każ dym
opi sa nym przy pad ku głów nym po wo dem eks mi sji by ło
sta łe za miesz ki wa nie na dział ce, po sia da nie po nadnor -
ma tyw nej al ta ny, a tak że do dat ko wo in ne po waż ne na ru -
sze nia prze pi sów, m.in. dłu go trwa łe za le ga nie z opła ta mi
lub ich cał ko wi ty brak, kra dzie że prą du, skła do wa nie na
dział ce hałd śmie ci. Oso by, któ re w ten spo sób ra żą co
wy kra cza ją prze ciw ko po rząd ko wi praw ne mu nie mo gą
po sia dać pra wa do dział ki. 

Za wsze, kie dy dział ko wiec ra żą co na ru sza prze pi sy,
m.in. przez miesz ka nie na dział ce za rząd ROD na po cząt -
ku wzy wa go do za prze sta nia na ru szeń i przy wró ce nia sta -
nu zgod ne go z pra wem. Po ucza go rów nież, że je że li

bę dzie po stę po wał nie zgod nie z pra wem zo sta nie po zba -
wio ny pra wa do dział ki. Do pie ro, kie dy dział ko wiec mi -
mo we zwań na dal ra żą co na ru sza po rzą dek praw ny za rząd
ROD po zba wia go pra wa do dział ki. Usta wo daw ca na le -
ży cie za bez pie czył pra wa dział kow ca w ta kim przy pad -
ku. Ma on bo wiem za pew nio ną ochro nę praw ną
wy ni ka ją cą z art. 37 usta wy o ROD, co ozna cza, że mo że
od wo łać się od wy po wie dze nia do są du po wszech ne go.
Do pie ro kie dy wszyst kie eta py po stę po wa nia zo sta ną za -
koń czo ne pra wo moc nym wy ro kiem orze cze nie kie ro wa -
ne jest do ko mor ni ka w ce lu prze pro wa dze nia eks mi sji.
Spra wy ta kie to czą się przez wie le lat. We wszyst kich wy -
mie nio nych wy żej przy pad kach na ka zy eks mi sji wy da ne
przez są dy po wszech ne po prze dzo ne by ły dłu go trwa łym
po stę po wa niem. By ły do ko na ne w osta tecz no ści i tyl ko
przy bra ku ja kiej kol wiek wo li po ro zu mie nia ze stro ny
dział kow ca z za rzą dem ROD.

Bio rąc po wyż sze in for ma cje pod uwa gę Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy wy da ło sta no wi sko w spra wie in ter pe la -
cji nr 1630 Po seł Kry sty ny Si biń skiej do ty czą cej osób
eks mi to wa nych z ogro dów dział ko wych. Zo sta ło ono na -
stęp nie skie ro wa ne do Po seł Kry sty ny Si biń skiej, Mar -
szał ka Sej mu i Prze wod ni czą ce go Klu bu Par la men-
tar ne go PO.

Spra wa zo sta ła rów nież przed sta wio na na po sie dze niu
Kra jo wej Ra dy, któ ra po ana li zie na de sła nych da nych,
wy raź nie pod kre śli ła, że Zwią zek ni gdy nie pro wa dził 
i nie pro wa dzi ma so wych eks mi sji lu dzi z ogro dów.  

Kra jo wa Ra da uzna ła, że w PZD prak tycz nie nie wy -
stę pu je pro blem eks mi sji, po nie waż w ca łym kra ju na
prze strze ni wie lu lat by ło tyl ko sześć ta kich przy pad ków.
W każ dym z nich dział kow cy ła ma li pra wo, bu do wa li
po nadnor ma tyw ne al ta ny, za miesz ki wa li w nich i do -
pusz cza li się wie lu in nych na ru szeń. Nie wy ka zy wa li też
żad nej wo li ugo do we go za ła twie nia spra wy. Eks mi sje
zo sta ły wiec prze pro wa dzo ne w osta tecz no ści, przy
wcze śniej szym wy ko rzy sta niu wszyst kich in nych do -
stęp nych me tod.

Ko mu ni kat ten wraz ze wspo mnia nym po wy żej sta no -
wi skiem jest od po wie dzią na in ter pe la cję nr 1630 Po seł
Kry sty ny Si biń skiej, za war te w niej py ta nia oraz in for -
ma cje, któ re nie wie le ma ją wspól ne go z rze czy wi sto ścią,
gdyż nie ma żad nych do wo dów na ma so we eks mi sje
osób wy stę pu ją cych do Pa ni Po seł z proś bą o ochro nę.
Nie mo że być więc praw dzi we stwier dze nie, że Pa ni Po -
seł dzia ła w obro nie tych któ rzy są eks mi to wa ni z dzia -
łek przez PZD. Nie praw dą jest rów nież, że pro blem
do ty czy kil ku, a mo że na wet kil ku dzie się ciu ty się cy
osób, któ re za miesz ka ły w ogro dzie dział ko wym, po nie -
waż po ka za li śmy wszyst kie przy pad ki eks mi sji z ostat -
nich lat w ca łym kra ju. Nie by ło ich kil ka ty się cy, ani
na wet kil ka set, a za le d wie sześć. Tym bar dziej dzi wi,
skąd u Pa ni Po seł prze świad cze nie, że pro blem eks mi sji
do ty czy kil ku dzie się ciu ty się cy osób. 
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Zda niem Kra jo wej Ra dy po da wa nie ta kich nie spraw -
dzo nych in for ma cji jest krzyw dzą ce dla dział kow ców,
po nie waż wy wo łu je nie ist nie ją cy pro blem. Nie po win -
no więc ni ko go dzi wić, że ro dzi się pod sta wo we py ta -
nie, a mia no wi cie w obro nie czy ich in te re sów wy stę pu je
Pa ni Po seł? Z jej in ter pe la cji wy ni ka bo wiem ja sno, że
trosz czy się je dy nie o oso by ła mią ce pra wo, by bez kar -
nie mo gły prze kształ cać ogro dy w osie dla miesz ka nio -

we, a za po mi na o pra wie mi lio no wej gru pie dział -
kow ców, któ rzy użyt ku ją dział kę zgod nie z prze pi sa mi.

By li by śmy ra dzi, gdy by Pa ni Po seł prze ka za ła do Kra -
jo wej Ra dy proś by wszyst kich tych dział kow ców, któ rzy
zwra ca ją się do Pa ni Po seł o in ter wen cję w spra wie eks -
mi sji z ogro dów dział ko wych, aby Kra jo wa Ra da mo gła
te spra wy roz pa trzeć i za jąc wo bec nich sta no wi sko. 

Kra jo wa Ra da
Pol skie go Związ ku Dział kow ców

7. Rzecznik Praw Obywatelskich burzy spokój działkowców

Bu rza w szklan ce wo dy

Rzecz nik Praw Oby wa tel skich obroń ca czy też po -
grom ca dział kow ców? Ta kie py ta nia ci sną się na usta
wie lu przed sta wi cie lom śro do wi ska dział ko we go, któ -
rzy wy ra ża ją głę bo kie za nie po ko je nie po wy stą pie niu 
dr Ada ma Bod na ra w obro nie dział kow ców ła mią cych
pra wo w ROD. To, co jesz cze niedaw no wy da wa ło się
ma ło istot nym te ma tem, dziś tra fi ło na szczyt me dial ne -
go szu mu. Wszyst ko za spra wą li stu, jaki RPO wy sto so -
wał do Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz
Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Po ru szył
w nim pro blem ro dzin za miesz ku ją cych ogro dy dział ko -
we. Nie by ło by w tym mo że i nic dziw ne go, gdy by nie
fakt, że lu dzie ci w spo sób bez par do no wy i bez kar ny od
wie lu już lat ła mią pra wo do pro wa dza jąc do po wsta nia
wie lu za gro żeń za rów no dla sie bie, swo ich ro dzin, jak i
śro do wi ska na tu ral ne go oraz ca łej spo łecz no ści ogro do -
wej. Czyż by w Pol sce bra ko wa ło waż nych pro ble mów i

te ma tów, za które w pierw szej ko lej no ści za brać się
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, że zza pa zu chy wy cią -
gnię to tak nie for tun ną spra wę jak obro nę ma ją cych za
nic obo wią zu ją ce pra wo i nor my spo łecz ne lu dzi? Pre -
zen tu jąc swój pro gram dzia ła nia Adam Bod nar mó wił 
o tym, że bę dzie sta rał się roz wią zać pro blem bez dom no -
ści. Szko da jed nak, że nie wska zał wów czas, iż ma się to
stać kosz tem nie pań stwa, a zwy kłych lu dzi. Do pro wa -
dze nie do  utra ty praw przez po nad mi lion dział kow ców,
a tak że li kwi da cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
w ce lu za mie nie nia ich w osie dla miesz ka nio we, al bo
slum sy za miesz ki wa ne przez bez dom nych nie jest spo so -
bem roz wią zy wa nia pro ble mów. Ogro dy dział ko we nie
mo gą być trak to wa ne ja ko „lek” na pro ble my miesz ka -
nio we spo łe czeń stwa. Chy ba, że nie o bez dom nych 
w tym wszyst kim cho dzi. Wów czas sens te go wy stą pie -
nia sta je się zu peł nie oczy wi sty.

Pro blem za miesz ki wa nia w ROD, któ ry stał się tak
waż ny w oczach Rzecz ni ka do ty ka de fac to za le d wie
1,02% osób po sia da ją cych dział ki. Ra port w tej spra wie
zo stał przy go to wa ny z na le ży tą sta ran no ścią i opie ra się
na po twier dzo nych do ku men ta mi fak tach, a nie na emo -
cjo nal nych dy wa ga cjach osób, któ rym wy da je się, że
sko ro one sa me ła mią pra wo, to mu szą ro bić to tak że in -
ni – w do my śle zaś wszy scy. Da ne te są po wszech nie do -
stęp ne. Zo sta ły one opu bli ko wa ne przez PZD pod ko niec
2015 ro ku. Dla te go jest cał ko wi cie nie zro zu mia łe dla -
cze go or gan, ja kim jest Rzecz nik Praw Oby wa tel skich,
nie opie ra się na fak tycz nych da nych do ty czą cych ska li
te go pro ble mu? Nie dzi wi więc po ja wia ją ce się w śro -
do wi sku dział ko wym po dej rze nie, że w rze czy wi sto ści
nie cho dzi o tę grup kę kil ku set osób, ale o grun ty ogro -
dów dział ko wych, o któ re to czy się nie usta ją ca wal ka.

Wy star czy przy po mnieć so bie bój, ja ki to czy li zjed no -
cze ni pod egi dą PZD dział kow cy przez bli sko 18 mie -
się cy, a któ ry za koń czył się ogrom nym sukce sem –
uchwa le niem usta wy o ROD, któ ra wy da wa ło się – przy -
nie sie w koń cu dział kow com spo kój i bez pie czeń stwo.
Jak wi dać jed nak, tam gdzie w grę wcho dzą mi lio ny zło -
tych ukry te w zie mi, tam o spo ko ju mo wy być nie mo że.
Jak zwró ci li uwa gę człon ko wie Pre zy dium KR ZPD
„wy da je się co naj mniej dys ku syj na sy tu acja, w któ rej
au to ry tet urzę du RPO an ga żo wa ny jest w dzia ła nia skie -
ro wa ne prze ciw ko usta wie przy ję tej dzię ki ini cja ty wie
oby wa tel skiej”. Ro la, ja ką pró bu je w tym wy pad ku ode -
grać Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie tyl ko nie li cu je z
po wa gą peł nio ne go sta no wi ska, ale też da le ce od bie ga
od te go, co po win no w tej spra wie zo stać uczy nio ne.

War sza wa, dnia 31 mar ca 2016 r.
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Kto zy skał, a kto stra ci

„W mo jej oce nie uchwa lo na 13 grud nia 2013 ro ku
usta wa o ROD (…) w nad mier ny spo sób in ge ru je w sfe -
rę pod sta wo wych praw i wol no ści osób, któ re ta kie bu -
dyn ki na dział kach wznio sły” – czy ta my w li ście RPO,
któ ry pod kre śla, że roz wią za nie umo wy upraw nia ją cej
do ko rzy sta nia z dział ki bez od szko do wa nia za utra tę
wła sno ści znaj du ją cych się na dział ce – obiek tów sta no -
wią cych wła sność dział kow ca – jest zbyt do tkli wą sank -
cją. Py ta nie jed nak kto i dla cze go, zda niem Rzecz ni ka,
ma pła cić za obiek ty wy ko na ne nie zgod nie z pra wem?
Sa mo wo la bu dow la na w de mo kra tycz nym pań stwie
praw nym, ja kim jest Pol ska, nie mo że być prze cież sank -
cjo no wa na. To był by cał ko wi ty ab surd. Co w tym wy -
pad ku z kon sty tu cyj ną za sa dą, ja ką jest rów ność
wszyst kich oby wa te li wo bec pra wa? Wszyst ko wska zu -
je jed nak na to, że Rzecz nik Praw Oby wa tel skich uległ

je dy nie emo cjo nal nym aspek tom tej spra wy, cał ko wi cie
igno ru jąc al bo nie do strze ga jąc obo wią zu ją cych w tym
wzglę dzie norm praw nych i spo łecz nych. „Za ska ku ją ce
są tak że kon struk cje, w któ rych po wo łu jąc się na rze ko -
mą nad mier ną in ge ren cję usta wo daw cy w pra wo wła -
sno ści do na nie sień bę dą cych sa mo wo lą bu dow la ną 
w ROD, RPO abs tra hu je od fak tu, iż ża den prze pis pra -
wa nie prze wi du je, aby oso by dzia ła ją ce w wa run kach
sa mo wo li bu dow la nej mo gły ocze ki wać, że usu nię cie
skut ków na ru sze nia pra wa (roz biór ka obiek tu) na stę po -
wać ma za od szko do wa niem” – czy ta my  w li ście otwar -
tym Pre zy dium KR PZD. Czy obro na wła sno ści stoi
za tem po nad kon sty tu cyj ną za sa dą pra wo rząd no ści i ko-
niecz ność ochro ny pra wa do za spa ka ja nia so cjal nych,
wy po czyn ko wych i re kre acyj nych po trzeb in nych użyt -
kow ni ków dzia łek w ogro dzie dział ko wym?

Za miesz ki wa nie w ogro dach dział ko wych to trud ny
pro blem, któ ry nie po ja wił się wczo raj. Ist nie je od wie -
lu lat, ale je go zni ko my wy miar, a przede wszyst kim
brak ja kich kol wiek dzia łań od po wie dzial nych za to in -
sty tu cji pań stwo wych spra wił, że PZD wciąż nie mo że
uznać go za roz wią za ny. Co wię cej brak ja kich kol wiek
kon se kwen cji czy kar dla osób ła mią cych pra wo za chę -
ca też in nych do ta kie go po stę po wa nia, a więc po śred nio
przy czy nia się do wzro stu ilo ści ta kich przy pad ków. Po -
mi ja jąc jed nak bez praw ność tych dzia łań, pła ce nie od -
szko do wań za sa mo wo le bu dow la ne by ło by ogrom nym
po lem do nad użyć i wy łu dzeń pie nię dzy. Gra ni ca po sza -
no wa nia dla wła sno ści zbu do wa nej na cu dzym te re nie 
i wbrew pra wu, a dą że niem do nor ma li za cji i ak cep ta cji
tej sy tu acji przez or ga na pań stwo we jest w tym wy pad -
ku do syć kon tro wer syj na. Dla te go trze ba pod kre ślić, że
dzia ła nia Rzecz ni ka wy da ją się w tym wzglę dzie nie tyl -
ko wąt pli we ze wzglę du na sza cu nek dla sta no wio nych

norm pra wa i ich prze strze ga nia, ale tak że wy wo łu ją za -
męt i cha os wśród ca łe go śro do wi ska. Oto bo wiem obro -
nę zy sku ją nie ci, któ rzy pra wo prze strze ga ją, ale ci,
któ rzy sie ją bez pra wie. Z dzia łań RPO nie trud no wy -
snuć wnio sek, że nie war to być uczci wym Po la kiem, bo
oszu ku jąc, ła miąc pra wo – moż na zy skać wię cej, np.
moż na bez kar nie za miesz ki wać ogro dy dział ko we i mieć
obro nę sa me go Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Czy 
o to cho dzi ło RPO, gdy wziął w obro nę gru pę nie po -
krzyw dzo nych przez pra wo lu dzi, ale garst kę osób dum -
nych z wła snych po czy nań sto ją cych przy oka zji 
w cał ko wi tej sprzecz no ści z pra wem, a wręcz ła mią cych
kon sty tu cyj ne pra wa in nych osób. Nie ste ty, jak wska zu -
je w swo im li ście Pre zy dium KR PZD  „treść pod pi sa -
nych przez RPO wy stą pień skie ro wa nych do w/w mi -
ni strów, da je pod sta wy by są dzić, że przy jął on wy jąt ko -
wo jed no stron ny punkt wi dze nia na kwe stię za miesz ki -
wa nia i sa mo wo li bu dow la nych w ROD”.

Błęd ne za ło że nia RPO

Tym cza sem śle dząc ten te mat od dłuż sze go cza su z ca -
łą pew no ścią moż na stwier dzić, że nikt ni gdy nie
skrzyw dził żad nej ro dzi ny, któ ra z przy czyn ma te rial -
nych za miesz ka ła w ogro dzie, ła miąc w tym wzglę dzie
obo wią zu ją ce pra wo. PZD nie jest tak że upraw nio ny ani
do prze pro wa dza nia wy sie dleń, ani eks mi sji z ROD. Jed -
nak ro la, ja ką pró bu je w tym wy pad ku ode grać Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich nie tyl ko nie li cu je z po wa gą peł -
nio ne go sta no wi ska, ale też da le ce od bie ga od te go, co
po win no w tej spra wie zo stać uczy nio ne. To nie usta wa
jest przy czy ną te go sta nu rze czy. Dla te go też cał ko wi cie
nie zro zu mia łe są wy snu wa ne przez Ada ma Bod na ra

przy pusz cze nia, że dzia ła nia struk tur PZD bę dą ce „po -
rząd ko wa niem spra wy i przy wra ca niu w tym za kre sie
sta nu zgod ne go z pra wem”, mo gą spra wić, „że w nie -
dłu gim cza sie bar dzo du ża licz ba osób bę dzie wy ma ga -
ła po mo cy miesz ka nio wej ze stro ny gmin”. Błęd ne jest
też prze ko na nie, iż spra wa ma wy miar szer szy, co zo sta -
ło już wy ja śnio ne po wy żej. Nie ste ty dą że nie nie któ rych
śro do wisk do le ga li za cji sa mo wo li bu dow la nych w ROD
by ło wi docz ne już pod czas prac nad no wą usta wą dział -
ko wą, po dob nie jak bój o za pis do pusz czal no ści za -
miesz ki wa nia na dział kach.  Jed nak pro po zy cje te sta ły
w ra żą cej sprzecz no ści z za sa da mi funk cjo no wa nia ROD

Pra wo rząd ność czy bez pra wie?
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oraz z za ło że nia mi pro jek tu oby wa tel skie go. Nie praw dą
jest za tem su ge stia RPO, że za ta ki kształt usta wy od po -
wia da ra port NIK, bo wiem to sa mi dział kow cy dą ży li do
eli mi na cji zja wi ska za miesz ki wa nia w ogro dach i wie -
lo krot nie wy ra zi li swój sta now czy sprze ciw wo bec tak
krzyw dzą cych pro po zy cji garst ki człon ków tych że sto -
wa rzy szeń. To, że są wśród dział kow ców nie za do wo le -
ni z tej usta wy nie jest za tem żad ną nie spo dzian ką – są
to głów nie lu dzie, któ rzy nie usta ją co pró bu ją na giąć pra -

wo do swo ich po trzeb lub usank cjo no wać nie pra wi dło -
wo ści po wsta łe w wy ni ku ła ma nych przez sie bie kie dyś
prze pi sów. Ich dą że nie wy wo łu je jed nak ma so wy sprze -
ciw ca łe go śro do wi ska dział ko we go. Tym ra zem ko lej ny
już raz dział kow cy wi dzą po trze bę po ka za nia praw dzi -
we go ob li cza pro ble mu za miesz ki wa nia na dział kach,
dla te go też do PZD tra fia ją ko pie dzie sią tek li stów, ja kie
każ de go dnia do cie ra ją na biur ko RPO i mi ni stra in fra -
struk tu ry. 

Za miast dia lo gu – mo no log

„Wpro wa dzo ne pro ce du ry prze ciw dzia ła nia nie ko -
rzyst nym zja wi skom przez or ga ny pod sta wo wych jed no -
stek or ga ni za cyj nych sto wa rzy sze nia ogro do we go, ja ki mi
są za rzą dy ROD nie są nad mier nie re stryk cyj ne, a je dy -
nie ma ją na ce lu upo rząd ko wa nie przed mio to wej ma te -
rii. Nie pod ję cie tych dzia łań szyb ko spo tka ło by się 
z ata ka mi za nie cha nia” – moż na prze czy tać w li ście Kra -
jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej. Z ko lei OZ PZD we Wro cła -
wiu zwra ca uwa gę za za gro że nia, ja kie w swo im
wy stą pie niu zu peł nie zi gno ro wał Adam Bod nar, a któ re
wią żą się w spo sób bez po śred ni z za miesz ki wa niem 
w ROD: „su ge ro wa ne przez Rzecz ni ka zmia ny w obo -
wią zu ją cym pra wie mo gą do pro wa dzić do ogrom ne go
cha osu w ogro dach dział ko wych, do ty się cy kon flik tów,
do po wsta wa nia nie kon tro lo wa nej za bu do wy, do po wsta -
wa nia slum sów, do na ru sza nia pra wa do ty czą ce go śro -
do wi ska na tu ral ne go (szam ba, nie kon tro lo wa ne od pro-
wa dza nie ście ków, za le ga nie śmie ci i od pa dów), do dzia -
łań sprzecz nych z prze pi sa mi sa ni tar no – epi de mio lo -
gicz ny mi”. Po stę po wa nia RPO nie po tra fią zro zu mieć
przede wszyst kim zwy kli dział kow cy. „Nie ro zu miem
dla cze go Rzecz nik Praw Oby wa tel skich po pie ra bez pra -
wie tych dział kow ców i ne gu je praw ne dzia ła nia za rzą -
dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re eg ze kwu ją
od tej gru py dział kow ców zgod nie z za pi sa mi usta wy 
o ROD z 2013 ro ku prze strze ga nia pra wa” – pi sze Cze -
sław Wi śniew ski z ROD S. Sem po łow skiej w Pi le. Au -
to rzy li stów zwra ca ją przede wszyst kim uwa gę, iż
bez dom ni za miesz ku ją cy ogro dy z przy czyn dział ko -
wych to zni ko my pro blem. Ubo gie go i bez dom ne go
czło wie ka nie stać  na wy bu do wa nie al ta ny, na wet mniej -
szej niż do pusz czal ne nor my. Tym cza sem wy star czy

przejść się ogro do wy mi ale ja mi, by zo ba czyć 2 al bo i 3-
krot nie więk sze niż do pusz czal ne nor my pseu do -al ta ny
bę dą ce w rze czy wi sto ści zwy kły mi do ma mi jed no ro -
dzin ny mi bu dyn ki, któ re nie speł nia ją ja kich kol wiek
norm bu dow la nych, a tak że sto ją ce przy nich eks klu zyw -
ne au ta. „To le ru je my tych, któ rzy z po wo dów lo so wych
za miesz ku ją w al ta nach. Są to lu dzie bied ni, któ rym na -
le ży po móc. Pięt nu je my tych, któ rzy po bu do wa li do my w
ogro dach dział ko wych i czer pią z te go ko rzy ści, bo wiem
za ce nę kil ku set zło ty rocz nej opła ty miesz ka ją na dzia -
łach, a swo je miesz ka nia czę sto wy naj mu ją. Pierw si są
ci si, jak by za wsty dze ni swą sy tu acją, dru dzy gło śno do -
ma ga ją się praw. I Pan wy stę pu je w obro nie tych dru -
gich, su ge ru jąc ko niecz ność zmia ny pra wa dział ko we go”
– alar mu ją człon ko wie OZ PZD w Opo lu. Z ko lei na
aspek ty bra ku ro ze zna nia w te ma cie, jak i szu ka nia źró -
deł, któ re mo gły by Rzecz ni ko wi wska zać świa teł ko w
tu ne lu, wska zu ją człon ko wie OZ PZD na Ślą sku. „Przed
wy stą pie niem, po wi nien Pan za się gnąć opi nii Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ja ko naj więk szej or ga ni za cji zrze -
sza ją cej Dział kow ców w Pol sce. PZD po sia da bo wiem
peł ną wie dzę na oma wia ny te mat, w tym rów nież zna po -
wo dy za miesz ki wa nia na dział kach ro dzin nych” – na pi -
sa no w li ście. „Pol ski   Zwią zek   Dział kow ców,   ja ko
re pre zen tant  pra wie  mi lion  człon ków  na sze go  sto wa -
rzy sze nia  jest  spo łecz nym  part ne rem  we  wszyst kich
spra wach,  do ty czą cych   funk cjo no wa nia   ro dzin nych
ogro dów  dział ko wych  i  wi nien wy stę po wać przy kon -
sul ta cjach i opi nio wa niu ini cja tyw  zwią za nych  z  funk -
cjo no wa niem  ogro dów  dział ko wych w  Pol sce,  ja ko  jej
praw ny  re pre zen tant” – do da ją w te ma cie człon ko wie
OZ PZD w Czę sto cho wie. 

Co pi szą dział kow cy?

Szko da, że sło wa Ada ma Bod na ra o dia lo gu spo łecz -
nym, któ ry jest na tu ral nym ele men tem każ dej de mo kra -
cji, tak szyb ko ode szły w za po mnie nie.  Czy by ły one
je dy nie fra ze sa mi, a nie rze czy wi stym pla nem dzia ła nia
no we go rzecz ni ka na tym sta no wi sku? Pod czas swo je go
wy wia du dla Ga ze ty Wy bor czej w lip cu ur. mó wił:
„Rzecz nik po wi nien się sta rać re pre zen to wać wszyst kich

oby wa te li, trak to wać na rów ni roz ma ite wraż li wo ści. To
nie zna czy, że nie po wi nien w ogó le do ty kać te ma tów
wraż li wych. Ale je śli sy tu acja te go wy ma ga, po wi nien
przed pod ję ciem de cy zji zor ga ni zo wać de ba tę, w któ rej
swo je ar gu men ty bę dą mo gły przed sta wić wszyst kie stro -
ny. I do pie ro po tem pod jąć de cy zję”. Czy pół ro ku pia sto -
wa nia sta no wi ska tak dra stycz nie zmie ni ło wy ra ża ne
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wów czas prze ko na nia i opi nie? Wy stę pu jąc prze ciw ko
usta wie dział ko wej i sy tu acji za miesz ki wa nia w ogro dach,
Rzecz nik Praw Oby wa tel skich nie tyl ko nie re pre zen tu je
wszyst kich oby wa te li, ale wręcz zde cy do wa nie wy stę pu -
je prze ciw ko więk szo ści z nich. Nie tyl ko nie ma przy -
zwo le nia spo łecz ne go na miesz ka nie w ogro dach, ale
sy tu acja ta jest nie bez piecz na dla zdro wia i ży cia miesz -
ka ją cych tam osób i ich są sia dów, któ rzy w ogro dach szu -
ka ją wy tchnie nia i od po czyn ku, a więc do kład nie te go, do
cze go zo sta ły one po wo ła ne. Przyj mu jąc ten wy jąt ko wo
jed no stron ny punkt wi dze nia, dr Adam Bod nar nie tyl ko

po ka zał zu peł ny brak ro ze zna nia w tym te ma cie, ale
przede wszyst kim cał ko wi cie po mi nął choć by fakt, że
obo wią zu ją ca usta wa jest gwa ran tem praw nie dla garst ki
osób, ale dla ca łe go śro do wi ska dział ko we go. Nie da się
roz wią zy wać pro ble mów kon cen tru jąc się je dy nie na my -
śle niu in cy den tal nym i emo cjo nal nym. W ję zy ku co dzien -
nym funk cjo nu je po wie dze nie, że „nad gor li wość gor sza
jest od fa szy zmu”. Czy za tem słusz ne i po trzeb ne jest
dzia ła nie, któ re za prze pa ści bez pie czeń stwo mi lio no we -
go śro do wi ska dział kow ców wy łącz nie po to, by usank -
cjo no wać ogro do we bez pra wie i sa mo wol kę? 
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8. Du˝o słów, mało czynów – RPO nie rozumie problemu bezdomnoÊci

Mi nę ło nie wię cej niż kilka ty go dni od kie dy Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich za ini cjo wał dzia ła nia w obro nie
osób za miesz ku ją cych na sta łe na te re nie ogro dów dział -
ko wych, gdy w Słup sku do szło do tra gicz nych zda rzeń.
Po li cja usta la przy czy ny zgo nu trzech osób, któ re zna le -
zio no w al ta nach dział ko wych. Dwóch męż czyzn zmar -
ło praw do po dob nie na sku tek za cza dze nia. Przy czy na
zgo nu trze cie go męż czy zny wciąż jest w to ku wy ja śnia -
nia – in for mu je Głos Po mo rza. Po wsta je wie le py tań,
choć by o to, jak to się sta ło, że do szło do tej tra ge dii 
i dla cze go lu dzie Ci za miesz ki wa ni w ogro dzie dział ko -
wym. Ile jesz cze osób zgi nie w ten spo sób za nim wła -
dze miast zro zu mie ją, że przy czy ną tych tra ge dii jest
ci che przy zwo le nie na za miesz ki wa nie w ROD? Nie ste -
ty, ar gu men ty któ re wie lo krot nie pod no sił PZD wska zu -
jąc, że to le ro wa nie za miesz ki wa nia w ogro dach pro-
wa dzi do tra ge dii, zo sta ły nie ste ty zu peł nie zba ga te li zo -
wa ne przez Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. Choć de -
kla ru je on chęć po mo cy oso bom bez dom nym, to 
w rze czy wi sto ści swo im wy stą pie niem dał im przy zwo -
le nie nie tyl ko na ła ma nie usta no wio ne go pra wa (zgod -
nie z art. 12 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z dnia 13 grud nia 2013r. na te re nie dział ki obo wią zu je
za kaz za miesz ki wa nia), ale też przy ło żył nie ja ko rę kę do
ta kich tra ge dii. W ca łym kra ju co ro ku gi nie w ten spo -
sób co naj mniej kil ka na ście osób. W Słup sku funk cjo -
nu je za rów no noc le gow nia dla bez dom nych, jak 
i spe cjal na gru pa pra cow ni ków z Miej skie go Ośrod ka
Po mo cy Ro dzi nie, któ ra zaj mu je się udzie la niem po mo -
cy bez dom nym i pa tro lo wa niem miejsc, w któ rych oni
prze by wa ją. Są to nie tyl ko al tan ki, ale piw ni ce, pu sto sta -
ny i in ne miej sca, któ re są de fac to za gro że niem dla ży -
cia tych osób. Cał ko wi cie nie zro zu mia łe wy da je się
więc, że sko ro nie są tym oso bom w sta nie po móc ośrod -

ki po mo cy, to po mo cą ta ką bę dzie zmia na usta wy dział -
ko wej i usank cjo no wa nie ta kich przy pad ków. Czy rze -
czy wi ście ak cep ta cja za miesz ki wa nia w ogro dach
spra wi, że oso by te otrzy ma ją re al ną po moc, a w ogro -
dach nie bę dzie do cho dzić do tra ge dii, po dob nych do
tych w Słup sku? 

To nie z wi ny PZD ani za rzą dów ROD do cho dzi do
po dob nych zda rzeń. Oso by, któ re de cy du ją się na sta łe
prze by wa nie, czy za miesz ki wa nie na te re nie ogro dów
dział ko wych – nie tyl ko w zi mie, ale przez ca ły rok – ro -
bią to sa mo wol nie i cał ko wi cie bez praw nie, ła miąc pra -
wo. Nie ste ty dzia ła nia, ja kie PZD po dej mu je by
wy eli mi no wać ta kie przy pad ki pod le ga ją ostrej kry ty ce,
pod czas gdy ich ce lem jest je dy nie dą że nie do uru cho -
mie nia od po wied niej po mo cy dla tych osób, by mia ły
one szan se na nor mal ne ży cie, a nie mar ną eg zy sten cję
na gra ni cy ży cia i śmier ci. Zi mą dział kow cy nie prze by -
wa ją na dział kach i z te go wzglę du trud no tak że o re ak -
cję w przy pad ku za uwa że nia osób bez dom nych lub
za miesz ku ją cych na te re nie ogro dów dział ko wych.

Nie wy star czą szum ne ha sła o ochro nie bez dom nych,
by oca lić ich przed za gro że niem utra ty ży cia. Dba nie 
o los osób bez dom nych le ży przede wszyst kim po stro -
nie władz miast, a nie po stro nie za rzą dów ogro dów,
dział kow ców, czy Związ ku. Dla tych lu dzi nie ma ją zna -
cze nia za pi sy usta wy, za ka zy czy na ka zy. Dla nich li czy
się re al na po moc. Pi sa nie li stów do mi ni sterstw i dą że nie
do zmia ny usta wy – to dla tych osób żad na po pra wa ich
lo su. Oso by te po trze bu ją re al nej po mo cy, bo za bra nie
bez dom ne go na noc leg do noc le gow ni, al bo wpro wa dza -
nie ko lej nych za pi sów usta wo wych, nie roz wią zu je na -
ra sta ją cych pro ble mów tych osób. Czy mu szą zgi nąć
ko lej ni lu dzie, za nim zro zu mie to tak że Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich?

AH
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Spra wa wy stą pie nia Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -
skich prze ciw ko oby wa tel skiej usta wie o ROD od bi -
ja się sze ro kim echem wśród ca łej spo łecz no ści
dział kow ców. Rzecz nik w wy sto so wa nych pi smach do
Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Mi ni -
stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej su ge ru je
roz po czę cie po now nych prac le gi sla cyj nych nad usta -
wą o ROD, aby praw nie umoż li wić za miesz ki wa nie 
w ROD. Tym sa mym Rzecz nik, któ ry po wi nien stać
na stra ży prze strze ga nia praw oby wa tel skich, go dzi
w in te re sy po nad mi lio na pol skich uczci wych dział -
kow ców, któ rzy ko rzy sta ją z ogro dów dział ko wych
zgod nie z prze zna cze niem. Bo wiem żad ne prze pi sy
praw ne w po nad stu let niej hi sto rii ogrod nic twa dział -
ko we go ni gdy nie umoż li wia ły za miesz ki wa nia 
w ROD, a zmia na te go sta nu rze czy nie znaj du je rów -
nież uzna nia spo łecz ne go.

Za rów no PZD, jak i po nad mi lion pol skich dział kow -

ców prze cie ra oczy ze zdu mie nia, że Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich swo im dzia ła niem pró bu je skrzyw dzić
ca łą spo łecz ność dział ko wą. Swo im wy stą pie niem nie
tyl ko za chę ca obu Mi ni strów do roz wa że nia zmian praw -
nych w usta wie o ROD, umoż li wia ją cych za miesz ki wa -
nie w ogro dzie dział ko wym, co otwie ra po raz ko lej ny
nie po trzeb ną dys ku sję na ten te mat. Nie ste ty Rzecz nik
w swo im sta no wi sku nie wziął pod uwa gę funk cji ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re od lat peł nią, a
wśród któ rych próż no szu kać za miesz ki wa nia. Nie prze -
szko dzi ło mu to jed nak sta nąć w obro nie garst ki osób,
któ re miesz ka ją w ROD w luk su so wych „al tan kach”
mie rzą cych czę sto prze szło 70, 100 czy 150 m². Tym -
cza sem usta wo wo po wierzch nia al ta ny w ROD nie mo -
że prze kro czyć prze cież 35 m². Ja kie za tem dzia ła nia
Rzecz ni ka ma ją się do ob wią zu ją ce go pra wa? A przede
wszyst kim… czy ich in te re sów bro ni?

Nisz cząc ogro dy

Dział kow cy, któ rzy na co dzień użyt ku ją ogro dy dział -
ko we w ce lach re kre acyj no – wy po czyn ko wych, są prze -
ra że ni wi zją, że ROD mo gły by prze mie nić się w osie dla
miesz ka nio we, tym bar dziej że rę kę do te go przy kła da
sam Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Przy ta kim ob ro cie
spraw bez pow rot nie utra ci li by oni oa zy zie le ni, do któ -
rych ucie ka ją z sza rych cia snych blo ko wisk, aby za znać
cho ciaż odro bi nę spo ko ju i re lak su w oto cze niu na tu ry.
Nie zro zu mia ła jest po sta wa Rzecz ni ka, któ ry za miast
wspie rać two rze nie i spo sób funk cjo no wa nia ta kich zie -
lo nych en klaw w cen trum miast, opo wia da się prze ciw -
ko nim. Uczci wi dział kow cy wie dzą bo wiem ja kie
kon se kwen cje dla nich i ich ogro dów bę dzie mia ło praw -
ne za le ga li zo wa nie miesz ka nia w ROD. Przede wszyst -

kim ogro dy prze sta ną być ogro da mi, a sta ną się osie dla -
mi. Kto bo wiem bę dzie chciał stra cić oka zję na ni sko -
kosz to we miesz ka nie w sa mo dziel nym do mu? Na ca łe
śro do wi sko dział kow ców padł bla dy strach, że wy pra co -
wa na przez po nad sto lat idea ogrod nic twa dział ko we go
zo sta nie za prze pasz czo na przez ko lej ne po pu li stycz ne
ha sła i nie prze my śla ne dzia ła nia po li ty ków i te go, któ ry
po wi nien oby wa te li bro nić, a nie krzyw dzić, czy li Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich. Ko lo ry tu ca łej sy tu acji do da -
je tak że fakt, że nim Rzecz nik za brał głos w spra wie
usta wy o ROD nie za dał so bie tru du by o zda nie w tej
spra wie za py tać sa mych dział kow ców i Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, któ ry ich re pre zen tu je.

Bez roz mów

9. Działkowcy zabrali głos

W ca łej Pol sce sły chać gło sy obu rze nia ty mi nie ra cjo -
nal ny mi dzia ła nia mi Rzecz ni ka. Każ de go dnia spły wa ją
one na je go biur ko w li stach kie ro wa nych od in dy wi du -
al nych dział kow ców, ca łych grup dział kow ców, za rzą -
dów ROD i okrę go wych za rzą dów. Rów nież Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy wy sto so wa ło list do Rzecz ni ka oraz sta -
no wi sko w spra wie je go sto sun ku do pro ble mu za miesz -
ki wa nia i po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa w ROD.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców na ma wia Rzecz ni ka do
dia lo gu, jed nak czy Rzecz nik go po dej mie po zo sta je to
już tyl ko w je go ge stii. Z proś bą o kon sul ta cje ze Związ -
kiem zwra ca ją się do Rzecz ni ka bez po śred nio tak że sa -
mi dział kow cy.

„Nie ro zu miem ja kich to ar gu men tów uży ła kil ku dzie -

się cio oso bo wa gru pa uwa ża ją ca się za ofia ry ‘bez par -
do no wych dzia łań’ Pol skie go Związ ku Dział kow ców, że
ze chciał Pan wziąć ich w obro nę. Ja koś Pa na po przed -
ni cy nie wy ka zy wa li ta kie go za in te re so wa nia, kie dy wa -
ży ły się lo sy ca łe go śro do wi ska dział kow ców. Szko da, że
dla Pa na stro ną nie jest Sto wa rzy sze nie Ogro do we PZD,
bo tyl ko ono po sia da wia ry god ne in for ma cje na te mat
rze czy wi stej ska li pro ble mu za miesz ki wa nia na dział -
kach. Szko da, że nie ze chciał się Pan do sto so wać do ha -
sła: war to roz ma wiać” – przy zna je z ża lem Ma ria
To kar ska z ROD „Re lax” w Strzy żo wie. 

Nie jest to jed nak po je dyn czy głos, gdyż dział kow cy 
z ROD „Pod zam cze” w Wałbrzychu wy po wia da ją się 
w po dob nym to nie: „Oba wy dział kow ców co do lo sów
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usta wy, któ ra po wsta ła z ini cja ty wy oby wa tel skiej są uza -
sad nio ne, zwa żyw szy że pod wa ża ją Pan tyl ko i wy łącz -
nie na pod sta wie oskar żeń Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców przez sto wa rzy sze nia, któ re nie pro wa dzą żad ne -
go ogro du dział ko we go, a je dy nie wy stę pu ją ja ko „ad -
wo ka ci” osób że ru ją cych na usta wie o ROD i na
ogro dach. Dział kow cy chy ba nie my lą się w swej oce nie
co do Pa na in ten cji wy ra żo nych w wy stą pie niach do Mi -

ni strów In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Ro dzi ny, Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej, sko ro w tak waż nej spra wie jak
usta wa o ROD po mi nął Pan Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców, któ ry jest re pre zen tan tem 1200000 dział kow ców.
Ocze ku je my od Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich pod ję cia
kon struk tyw nych kon sul ta cji z Pol skim Związ kiem Dział -
kow ców, w któ rym funk cjo nu je 95% ro dzin nych ogro dów
dział ko wych w kra ju”.

Pań stwo za po mi na o swo ich oby wa te lach

Dział kow cy zgod nie wska zu ją, że wal ka nie to czy się
o za miesz ki wa nie w ROD osób, któ re są na to ska za ne,
lecz osób za moż nych, któ re zde cy do wa ły się na ten krok
w peł ni świa do mie. „Dział kow cy”, któ rzy naj gło śniej
do ma ga ją się le ga li za cji po nadnor ma tyw nych al tan w
ROD i po zwo le nia na za miesz ki wa nie w ogro dzie to w
za sa dzie dział kow cy już tyl ko z na zwy. Wbrew prze pi -
som pra wa zbu do wa li oni bo wiem na swo ich dział kach
nie al ta ny, ale do my o du żym me tra żu oraz wy so kim
stan dar dzie, i za miesz ka li w nich, po mi mo wie dzy o
prze pi sach związ ko wych i po wszech nych w tej spra wie.
To nie są ani lu dzie bied ni, ani skrzyw dze ni przez los,
ale oso by, któ re pod swo imi „al ta na mi” par ku ją sa mo -
cho dy war te kil ka dzie siąt ty się cy zło tych, a na dział ce
nie jed no krot nie pro wa dzą dzia łal ność go spo dar czą, któ -
rej pro wa dze nia w ROD za ka zu je pra wo. W ska li ca łe go
kra ju za miesz ki wa nie w ROD nie jest du żym zja wi -
skiem, ale w ROD, w któ rym się po ja wia sku tecz nie bu -
rzy po rzą dek za go spo da ro wa nia ogro du i ład spo łecz ny.
Co wię cej, ci „dział kow cy” pra gną tak że ko rzy stać 
z przy wi le jów ja ki mi cie szą się pra wo wi ci dział kow cy,
wśród któ rych jest m.in. zwol nie nie z po dat ku od nie ru -
cho mo ści czy ko rzyst niej sze za sa dy opłat za wy wóz od -
pa dów. To jed nak nie wszyst ko, spo łecz ność dział ko wą
bu rzy fakt, że oso by te, opła ca jąc je dy nie ok. 400 zł rocz -
nej opła ty ogro do wej, mo gą się cie szyć miesz ka niem w
nie za leż nym do mu, kie dy w tym sa mym cza sie uczci wi
oby wa te le mu szą po no sić wszel kie opła ty i po dat ki
zgod nie z li te rą pra wa. Gdzie tu taj jest spra wie dli wość
spo łecz na? Czy tych fak tów Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich już nie do strze ga? A mo że nie chce?

„Za miast wspie rać Za rzą dy Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych w eli mi no wa niu pro ble mu po nadnor ma -
tyw nej za bu do wy miesz kal nej czy li tzw. al tan ogro do -
wych, a tak że oka zy wać da le ko idą cą po moc w za spo-
ko je niu po trzeb miesz ka nio wych dla fak tycz nie bez dom -
nych dział kow ców wpro wa dza Pan Rzecz nik swo imi nie
trzy ma ją cy mi się rze czy wi sto ści ar gu men ta mi ogól ne za -
mie sza nie i po zo sta wia nie smak” – pi sze Jan Ja błoń ski
Pre zes ROD „Ma cie jo wi ce” w Szcze ci nie.

Na tę jaw ną nie spra wie dli wość zwra ca rów nież uwa gę
dział ko wiec An drzej Ochab z ROD „Bar ba ra” w Rop czy -
cach: „Nie moż na ukry wać, że w ogro dach dział ko wych
istot nie jest garst ka dział kow ców, któ rych na le ży trak to -
wać jak cwa nia ków, ży ją cych kosz tem in nych, ich co dzien -
ność to bez tro ska, bez czel ność, ma ni pu la cje. Do sko na le
uda ją po krzyw dzo nych, a wy star czy tyl ko przyj rzeć się, jak
wy koń czo ne są ich do my po bu do wa ne na dział kach i ja ki -
mi sa mo cho da mi jeż dżą. Praw da jest też ta ka, że ci „ni by -
-bez dom ni” ma ją miesz ka nia, któ re wy naj mu ją al bo
sprze da ją, a sa mi idą miesz kać do dział ko wych al tan, przy
któ rych par ku ją na wet po dwa sa mo cho dy. Szko da, że Pan
Rzecz nik wziął w obro nę wła śnie tę ka te go rię lu dzi, a rze -
szę dział kow ców, któ ra ma za gwa ran to wa ne w usta wie o
ROD pra wa, za li czył do tak ostat nio mod ne go „dru gie go
sor tu”. Nie ste ty to nie ci „po krzyw dze ni przez PZD”, ale
po stę pu ją cy zgod nie z Re gu la mi nem ROD po no szą naj -
więk sze kosz ty zwią za ne z za miesz ki wa niem na dział kach.
Na wszyst kich roz kła da ją się prze cież opła ty obej mu ją ce
np. wy wóz śmie ci z ogro dów, a naj więk szy udział w wy -
twa rza niu od pa dów ma ją wła śnie za miesz ku ją cy na dział -
kach”.

Kto jest ofia rą, a kto ka tem?

Dział kow cy nie tyl ko sta ją w obro nie usta wy o ROD,
ale tak że swo je go sto wa rzy sze nia ogro do we go – Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Sta now czo pro te stu ją
prze ciw ko spy cha niu od po wie dzial no ści na Zwią zek za
za miesz ki wa nie w ROD i bu do wę po nadnor ma tyw nych
al tan. Za da ją Rzecz ni ko wi Praw Oby wa tel skich za sad ni -
cze py ta nia: Gdzie w tym wszyst kim są in sty tu cje pań -
stwo we, któ re po win ny peł nić słu żeb ną i so cjal ną
funk cję wo bec swoich oby wa te li? Gdzie są or ga ny pań -

stwa, któ re nie po dej mu ją żad nych dzia łań? Czy to na -
praw dę or ga ni za cja po za rzą do wa utrzy mu ją ca się ze
skła dek swo ich człon ków, ja ką jest PZD, ma wziąć na
swo je bar ki od po wie dzial ność za fa tal ną po li ty kę miesz -
ka nio wą na sze go pań stwa?

„Pro blem za miesz ki wa nia na te re nie ogro dów dział ko -
wych to przede wszyst kim pro blem wła dzy. Brak wła ści -
wych ure gu lo wań i za bez pie czeń so cjal nych i fi nan-
so wych zmu sza nie któ re oso by do ła ma nia pra wa. [...]
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Dla cze go wspie ra Pan roz wią za nia, w któ rych Pań stwo
uchy la się od wy ko ny wa nia kon sty tu cyj nych obo wiąz ków
w sto sun ku do swo ich oby wa te li? Ta kie dzia ła nia nie li -
cu ją z mia nem Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich, a na pew -
no nie mo gą na zwać Pa na swo im Rzecz ni kiem człon-
ko wie Pol skie go Związ ku Dział kow ców” – pi sze Le onard
Nie wiń ski Pre zes ROD im. A. Do ma gal skie go w Gdy ni.

„Obar cza nie Pol skie go Związ ku Dział kow ców od po -
wie dzial no ścią za los tych po krzyw dzo nych przez ży cie
lu dzi jest zwy kłą spy cho lo gią i wy god nic twem ze stro ny
or ga nów pań stwo wych. Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we nie
peł nią funk cji miesz kal nej, a Pol ski Zwią zek Dział kow -
ców nie jest in sty tu cją, któ ra ma wy rę czać miej skie i

gmin ne ośrod ki po mo cy spo łecz nej” – we wspól nym li -
ście do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich pi szą pre ze si
ROD w No wej So li.

Wła dze Pol skie go Związ ku Dział kow ców nie próż nu -
ją i pró bu ją za trzy mać la wi nę wy wo ła ną przez Rzecz ni -
ka Praw Oby wa tel skich. List w tej spra wie Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD prze sła ło do Rzecz ni ka Praw Oby -
wa tel skich, Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz
Mi ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Dział -
kow cy mo gą być jed nak pew ni, że Zwią zek nie do pu ści
do li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych i uchwa -
le nia prze pi sów ze szko dą dla prze szło mi lio na uczci -
wych dział kow ców i ich ro dzin.

AD

10. Interpelacja, która stała si´ jednoczeÊnie kompromitacjà posłanki
Krystyny Sibiƒskiej (PO)

Kry sty na Si biń ska śro do wi sku dział ko we mu jest do -
sko na le zna na z cza sów, gdy w sej mo wej pod ko mi sji to -
czy ły się za cię te bo je o za pi sy obo wią zu ją cej te raz
usta wy dział ko wej. Okre śla ją ca się mia nem „przy ja cie -
la dział kow ców” po słan ka wie lo krot nie udo wad nia ła, że
cał ko wi cie nie li czy się ze zda niem te go śro do wi ska. Z
uśmie chem na twa rzy wbi ja ła ko lej ne szpi le, któ re mia -
ły osta tecz nie do pro wa dzić do prze for so wa nia wy jąt ko -
wo szko dli wych i ude rza ją cych w pra wa dział kow ców
za pi sów pro po no wa nych przez ma cie rzy sty klub po słan -
ki Si biń skiej – Plat for mę Oby wa tel ską. Nie ża ło wa ła so -
bie tak że wy jąt ko wo za ja dłych zło śli wo ści kie ro wa nych
pod ad re sem przed sta wi cie li dział kow ców. Jej ma ni pu la -
cje, sto so wa nie po dwój nych stan dar dów oraz igno ran cja
bu dzi ły gwał tow ny sprze ciw po słów ów cze snej opo zy cji
– Pra wa i Spra wie dli wo ści oraz le wi cy, a na wet po słów
ko ali cjan tów z Pol skie go Stron nic twa Lu do we go. Nikt
nie miał wąt pli wo ści, że jej aro gan cja i lek ce wa że nie to
efekt cał ko wi tej igno ran cji w te ma cie i bra ku  zro zu mie -
nia te ma ty ki dział ko wej. Po słan ka Si biń ska by ła prze -
wod ni czą cą ko mi sji nie z ra cji swo jej wie dzy, do ś-
wiad cze nia czy przy jaź ni dla śro do wi ska dział ko we go,
ale z na masz cze nia par tyj ne go. To jej prze wod nic two do -
pro wa dzi ło do sy tu acji, w któ rej nie po zo sta ło dział kow -
com nic in ne go, jak wyjść na uli cę, by za pro te sto wać
prze ciw ko bez par do no we mu dzia ła niu tej że pod ko mi sji,
w któ rej więk szość mie li wów czas po sło wie PO, a któ -
rej pra ce zmie rza ły de fac to do prze for so wa nia wła snej
wi zji usta wy au tor stwa po sła PO Sta ni sła wa Hu skow -
skie go. To więc, jak jest po strze ga na po słan ka Si biń ska
za wdzię cza tyl ko i wy łącz nie wła snej pra cy. Nie ste ty
pre zen to wa ła tak skraj nie ne ga tyw ną po sta wę i po glą dy,

że z pew no ścią ni ko go nie za ska ku je, iż osta tecz nie zna -
la zła swo ich fa nów. Ty le, że nie są ni mi dział kow cy, ale
oso by, któ re ze śro do wi skiem dział ko wym wal czą z róż -
nych wzglę dów. Po nad to wie lo krot nie udo wod nio na
przez dział me dial ny PZD stron ni czość po słan ki i bul -
wer su ją ce ku li sy prac nad usta wą oraz zwy czaj ny brak
ele men tar nej wie dzy w te ma ty ce funk cjo no wa nia ogro -
dów dział ko wych w Pol sce spra wi ł, że ży wi ona wy jąt -
ko wą nie chęć i da le ko idą cy emo cjo nal ny sto su nek do
or ga ni za cji, któ ra zrze sza mi lion ro dzin dział ko wych.
Stąd też nie dzi wi ni ko go, że po słan ka Si biń ska ko lej ny
raz bie rze w obro nę lu dzi ła mią cych pra wo, któ rzy za -
miesz ku ją w ROD i pró bu ją prze for so wać no we li za cję
usta wy o ROD, by za le ga li zo wać swo je bez praw ne za -
miesz ki wa nie w ogro dach dział ko wych, któ re ma ją za
za da nie peł nić funk cje re kre acyj no -wy po czyn ko we, 
a nie miesz ka nio we.

Po słan ka skie ro wa ła in ter pe la cję do mi ni stra in fra -
struk tu ry i bu dow nic twa oraz mi ni stra ro dzi ny, pra cy 
i po li ty ki spo łecz nej w spra wie osób eks mi to wa nych z
ogro dów dział ko wych. Tym cza sem PZD nie eks mi to wał
ni ko go na bruk, bo wiem nie ma ta kich moż li wo ści praw -
nych. Trud no za tem zro zu mieć, o ja kich dział kow cach
wspo mi na po słan ka Si biń ska w in ter pe la cji. „Zwią zek
ka że ta kie oso by do dat ko wo, roz wią zu jąc umo wę dzier -
ża wy zaj mo wa nych przez nich dzia łek” – czy ta my w in -
ter pe la cji. Jak zo sta ło wy ja śnio ne po wy żej, Zwią zek
ni ko go nie eks mi to wał, więc trud no mó wić o do dat ko -
wych ka rach sto so wa nych przez PZD w sy tu acjach, któ -
re nie za ist nia ły. Wy ni ka stąd, że ne ga tyw ne na sta wie nie
do PZD, spra wia, iż po słan ka nie bie rze pod uwa gę fak -
tów, a je dy nie po mó wie nia osób, któ re wy bu do wa ły po -
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nadnor ma tyw ne al ta ny, a te raz ro bią wszyst ko, by upra -
wo moc nić swo je bez pra wie. 

Rów nież  ska la pro ble mu jest za wy żo na, bo wiem PZD
po sia da szcze gó ło wy ra port na ten te mat. Nie ste ty po słan -
ka Si biń ska, jak i po wo ła ny gło sa mi Plat for my Oby wa tel -
skiej na urząd Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich dr Adam
Bod nar, nie chcą wziąć pod uwa gę re al nych da nych, a
swo ją wie dze opie ra ją nie na fak tach, a na wła snych do -
my słach i fan ta zjach.

Cał ko wi tą kom pro mi ta cją dla by łej prze wod ni czą cej
pod ko mi sji zaj mu ją cej się opra co wa niem prze pi sów
NOWEJ usta wy o ROD są jed nak sło wa:

„Zno we li zo wa na usta wa o ROD przy wra ca ogro dom
dział ko wym funk cje re kre acyj no -wy po czyn ko wą”. Sło wa
te ob na ża ją okrut ną praw dę, że po słan ka, któ ra po win na
usta wę tę znać do sko na le nie ma o niej bla de go po ję cia.
Jak to moż li we, sko ro po słan ka PO by ła spra woz daw cą
sej mo wym, któ re go ro lą by ło za pre zen to wa nie osta tecz -
nej wer sji usta wy dział ko wej, nie wie, że to nie by ła no -
we li za cja, a cał ko wi cie no wa usta wa? Cał ko wi tym
bla ma żem jest też to, że po słan ka nie ma po ję cia o tym,
iż za miesz ki wa nie w ROD ni gdy – w żad nych prze pi -
sach i usta wach nie by ło do zwo lo ne. Nie mo że być za -
tem mo wy o po wro cie do funk cji wy po czyn ko wo -re kre-
acyj nych, bo te są głów nym ce lem ist nie nia ogro dów
dział ko wych od po cząt ku ich po wsta wa nia w Pol sce i na
ca łym świe cie. Spek takl ośmie sza nia się po słan ki Si biń -
skiej przy brał już for mę osta tecz nie skraj ną. Ro dzi się
jed nak py ta nie, czy to ko lej ne pod cho dy po słów Plat for -
my Oby wa tel skiej do li kwi da cji ogro dów dział ko wych?

Śro do wi sko dział ko we wciąż pa mię ta skan da licz ny pro -
jekt usta wy au tor stwa po sła Hu skow skie go. Gdy by nie
ogrom ne po par cie, ja kie go dział kow com i PZD udzie li li
po sło wie PiS, PSL i le wi cy – dziś ogro dów dział ko wych
mo gło by już po pro stu nie być. Czy głos po słan ki Si biń -
skiej to je dy nie echo prze szło ści i efekt bra ku ro zu mie -
nia pro ble ma ty ki dział ko wej czy też głę biej prze my śla ne
dzia ła nie? Z ca łą pew no ścią czas po ka że.

O tym jak po słan ka Si biń ska wy trwa le pra co wa ła moż -
na po czy tać w ar chi wal nych ar ty ku łach pu bli ko wa nych
na PZD.pl:

Po słan ka Si biń ska (PO) lek ce wa ży po nad 920 tys.
pod pi sów zło żo nych pod pro jek tem oby wa tel skim 

http://pzd.pl/ar ty ku ly/9015/111/Po slan ka -Si bin ska -
-PO-lek ce wa zy -po nad -920-tys -pod pi sow -zlo zo nych -
-pod -pro jek tem -oby wa tel skim.html

Skan da licz ny spek takl po słów PO za koń czył pra ce
pod ko mi sji

http://pzd.pl/ar ty ku ly/10556/111/Skan da licz ny -spek -
takl -po slow -PO-za kon czyl -pra ce -pod ko mi sji.html

Po słan ka Si biń ska ko lej ny raz my dli oczy dział kow -
com

http://pzd.pl/ar ty ku ly/10705/111/Po slan ka -Si bin ska -
-ko lej ny -raz -my dli -oczy -dzial kow com.html

Pod ko mi sja Nad zwy czaj na wy bra ła no wą Prze wod ni -
czą cą

http://pzd.pl/ar ty ku ly/9596/111/Pod ko mi sja -Nad zwy -
czaj na -wy bra la -no wa -Prze wod ni cza ca.html

AH

dia OZ, Okrę go we Za rzą dy, Okrę go we Ko mi sje Re wi -
zyj ne, Okrę go we Ko mi sje Po li ty ki Spo łecz nej, De le ga -
tu ry OZ, Ko le gia Pre ze sów ROD, Za rzą dy ROD oraz
in dy wi du al ni dział kow cy i ich gru py. Po ni żej pre zen tu -
je my frag men ty tyl ko kil ku sta no wisk. Z peł ną ich tre -
ścią oraz in ny mi pi sma mi w tej spra wie moż na
za po znać się na stro nie pzd.pl.

Każ de go dnia do biu ra Kra jo wej Ra dy wpły wa wie le
li stów ad re so wa nych do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich
i Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa oraz Mi ni stra
Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej od dział kow ców z
ca łej Pol ski i or ga nów PZD, któ re obu rzo ne są wy stą -
pie niem RPO prze ciw ko usta wie o ROD. 

Swo je pi sma w spra wie usta wy o ROD kie ru ją Pre zy -

Li sty do Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich

11. Listy do Rzecznika Praw Obywatelskich 

• Pre zy dium OZ Ślą skie go
„Pro blem po nadnor ma tyw nych al tan ni gdy nie był za -

nie dby wa ny w Pol skim Związ ku Dział kow ców. Od wie -
lu lat jed nost ki te re no we Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców po dej mu ją dzia ła nia prze ciw ko roz bu do wie po -
nadnor ma tyw nych al tan. Po wo ły wa ne są ko mi sje pro ble -
mo we i roz strzy ga ne po stę po wa nia, któ re są szcze gól nie
trud ne. Oso by, któ re za mie rza ją al ta nę roz bu do wać do

roz mia rów po nadnor ma tyw nych, za zwy czaj nie przed sta -
wia ją Za rzą do wi praw dzi wych in for ma cji w tym za kre sie
na eta pie bu do wy, choć jest to ich obo wiąz kiem. Po stę po -
wa nia są do we ini cjo wa ne są po wie lu pró bach na kła nia nia
ta kich dział kow ców do usu nię cia na ru sze nia i bez wi ny
Pol skie go Związ ku Dział kow ców trwa ją od kil ku mie się -
cy do kil ku lat. Trud no ści w wy eg ze kwo wa niu sto so wa nia
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prze pi sów za ka zu ją cych bu dow nic twa po nadnor ma tyw -
ne go po wo du je osła bie nie ich od dzia ły wa nia na in nych
człon ków dział ko wej spo łecz no ści a tak że fru stra cję osób,
któ re z tym pro ble mem się zma ga ją. Ja ko przed sta wi cie -
le tej zde cy do wa nie więk szej gru py dział ko wi czów, któ -
ra od lat sto su je się do prze pi sów pra wa i pra gnie w

spo ko ju ko rzy stać ze swo ich dzia łek ro dzin nych, wy ra ża -
my na dzie ję, że uda się z za ist nia łej sy tu acji wy cią gnąć
pra wi dło we wnio ski i wspól nie pod jąć ta kie dzia ła nia, któ -
re do pro wa dzą do eli mi na cji te go nie po żą da ne go zja wi -
ska spo łecz ne go, ja kim jest bu do wa po nadnor ma tyw nych
al tan na dział kach w ro dzin nych ogro dach dział ko wych”.

• OZ Ma zo wiec ki
„Uwa ża my za swo ją mo ral ną po win ność i pra gnie my

pod kre ślić i za ra zem przy po mnieć, że Pol ski Zwią zek
Dział kow ców jest re pre zen tan tem nie mal czte rech mi lio -
nów oby wa te li na sze go kra ju, zaś obo wią zu ją ca od dwóch
lat usta wa, ma słu żyć do bru ca łe go spo łe czeń stwa, rów -
nież tej gru py lu dzi. Zdu mie wa nas za tem to, że Rzecz nik
Praw Oby wa tel skich sta ra się pod wa żać obo wią zu ją ce
prze pi sy usta wy przed kła da jąc in te re sy ma łej, choć krzy -
kli wej gru py miesz kań ców al tan lub do mów miesz kal nych
po bu do wa nych wbrew ła do wi praw ne mu i lo gi ce, nie za -
wsze dział kow ców, ła mią cej do te go prze pi sy obo wią zu -
ją ce go pra wa, usta wy, Sta tu tu i Re gu la mi nu ROD, nad
po stę po wa niem, pra wa mi i in te re sa mi ogrom nej rze szy

pra wo myśl nych i pra wo rząd nych dział kow ców. Nie le gal -
ne bu dow le na te re nach Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych, nie za leż nie od ich usy tu owa nia, za miesz ki wa nie w
nie przy sto so wa nych do te go obiek tach ogro do wych, szan -
taż wo bec władz sa mo rzą do wych, wo bec władz ogro dów
dział ko wych i te mu po dob ne za cho wa nia po win ny i mu -
szą być uzna wa ne za sprzecz ne za rów no z prze pi sa mi
obo wią zu ją ce go pra wa, jak rów nież sprzecz ne z przy ję -
ty mi nor ma mi okre śla ją cy mi ce le i za da nia ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Uwa ża my, że pod ję ta przez Pa na
Rzecz ni ka obro na ła mią cych usta wę, upra wia ją cych ta ką
sa mo wo lę, czy nie nie z nich ofiar sys te mu, kłó ci się z pod -
sta wo wy mi za sa da mi pań stwa pra wa”.

• Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w Zie lo nej Gó rze
„Nasz nie po kój bu dzi za an ga żo wa nie się Rzecz ni ka

Praw Oby wa tel skich i po słów RP w spra wę osób za -
miesz ku ją cych na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych. Funk cjo nu ją ca obec nie usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych po wsta ła rów nież na ba zie ini cja -
tyw po sel skich, z któ rych za kre ślo no ra my dla przy szło -
ści ro dzin nych ogro dów dział ko wych z wy klu cze niem
moż li wo ści za miesz ki wa nia na te re nie dział ki. Obec ne

pró by na gię cia pra wa lub je go obej ście dla nie licz nej
gru py osób jest krzyw dzą ce dla po zo sta łej mi lio no wej
spo łecz no ści dział ko wej. Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj -
na w Zie lo nej Gó rze wy ra ża peł ne po par cie dla po dej -
mo wa nych dzia łań przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w ce lu unor mo wa nia kwe stii za -
miesz ki wa nia na te re nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych”.

• Okrę go wa Ko mi sja Po li ty ki Spo łecz nej w Byd gosz czy

„Wy ra ża my dez apro ba tę wo bec dzia łań Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich, któ ry za miast bro nić dział kow ców
prze strze ga ją cych usta wy o ROD bro ni dział kow ców,
któ rzy świa do mie ła ma li i ła mią pra wo. W peł ni po dzie -
la my sta no wi sko wy ra żo ne przez Pre zy dium KR PZD o
nie zgod nym z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych wy ko rzy sty wa niu przez nie któ rych dział kow ców
użyt ko wa nych przez nich al tan do za miesz ki wa nia na

dział kach. Za kaz za miesz ki wa nia na dział kach nie jest
no wym prze pi sem, któ ry uka zał się do pie ro w usta wie z
dnia 13 grud nia 2013 ro ku o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych. Nie mo że być więc ten prze pis dla czę ści dział -
kow ców za miesz ku ją cych w al ta nach na dział kach
ogro do wych żad nym za sko cze niem. Za miesz ku ją cy, tak
po przed nio jak i te raz świa do mie na ru sza li i na ru sza ją
prze pi sy pra wa”.

• De le ga tu ra OZ w By to miu
„Przy po mi na my Pa nu, że obo wią zu ją ca obec nie usta wa

z dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych jest ak tem praw nym, jed nym z nie wie lu uchwa lo -
nych przez Sejm RP w wy ni ku ini cja ty wy usta wo daw czej
oby wa te li. Roz wią za nia przy ję te w tej usta wie cie szą się
ol brzy mim po par ciem spo łecz nym. Dla te go uwa ża my, że

po wi nien Pan wspie rać na sze ini cja ty wy i eg ze kwo wa nie
przy ję te go pra wa, a nie je kwe stio no wać, a w przy szło ści
trak to wać PZD ja ko part ne ra i nie po mi jać za się ga nia opi -
nii od na szej or ga ni za cji. Ma my na dzie ję, że w przy szło -
ści pań stwa dzia ła nia bę dą opar te o na sze opi nie i
kon sul ta cje, co po win no sta no wić fun da men tal ną za sa dę.
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Uwa ża my za rzecz nie do pusz czal ną, aby au to ry tet urzę du
RPO zo stał pod wa żo ny przez an ga żo wa nie się w dzia ła -
nia skie ro wa ne prze ciw ko tej usta wie przy ję tej dzię ki

ogrom ne mu za an ga żo wa niu oby wa te li. Te go ty pu dzia ła -
nia trak tu je my ja ko ko lej ną pró bę roz bi cia i in ge ro wa nia
w na sze śro do wi sko”.

• Za rząd ROD im. Gen. Wł. Si kor skie go w Kwi dzy nie

• Dział ko wiec Bo gu sław Dą brow ski z ROD im. Kmdr. Ppor. Ja na Gru dziń skie go w Gdy ni

• Ko le gium Pre ze sów ROD z Gu bi na
„Je że li uwa ża Pan, że ry go ry po sta wio ne dział kow com

co do za ka zu bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go w ROD
są nad mier nie re stryk cyj ne, to ozna cza że uwa ża Pan, iż
moż na prze kształ cić ogro dy dział ko we w osie dla lub get -
ta dla osób, któ rym nie po wio dło się w ży ciu lub osób
któ re chcą ta nim kosz tem za pew nić so bie dach nad gło -
wą. Py ta my czy w tym kie run ku ma ją roz wi jać się ogro -
dy dział ko we, bo je że li tak, to ozna cza, że to cze go ca ła
Eu ro pa nam za zdro ści, tj. do brze funk cjo nu ją cych te re -

nów re kre acyj nych, któ re pod trzy mu ją wię zi spo łecz ne i
in te gru ją spo łecz ność lo kal ną, na le ży za mie nić na slum -
sy, w któ rych każ dy ro bi co chce. My, pre ze si ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, któ rzy zaj mu ją się ich
ad mi ni stra cją od wie lu lat uwa ża my, że po wi nien Pan
prze my śleć po co po wsta ły i cze mu ma ją słu żyć ro dzin -
ne ogro dy dział ko we, a póź niej wy ta czać ar gu ment i
zwra cać się do mi ni strów o roz wa że nie zmian w pra wie,
któ re do brze słu ży dział kow com”.

„Ogro dy dział ko we od wie lu lat speł nia ją funk cje re -
kre acyj ne, za pew nia jąc wy po czy nek dział kow com i ich
ro dzi nom, za pew nia ją zdro we wa rzy wa i owo ce, in te -
gru ją ro dzi ny i lo kal ną spo łecz ność. I te funk cje ROD
zo sta ły pod trzy ma ne w za pi sach no wej usta wy z 13
grud nia 2013 ro ku. Pro blem za miesz ki wa nia na dział -
kach ist nie je od daw na, lecz do tej po ry wal ka z ty mi, co
ła mią pra wo dział ko we by ła trud na. Do pie ro no wa usta -
wa i zmia na nie któ rych za pi sów w pra wie bu dow la nym
i in nych prze pi sów umoż li wi ła sku tecz ną wal kę z tym
pro ble mem. Na dział kach miesz ka nie licz na gru pa, w

któ rej na praw dę lu dzie bied ni sta no wią zni ko mą część.
Jak już są to cwa nia cy, któ rzy zna leź li so bie ta ni spo sób
na za miesz ki wa nie i za spa ka ja nie swo ich po trzeb ży cio -
wych. Tyl ko jak so bie wy obra zić re laks i wy po czy nek
praw dzi we go dział kow ca, gdy na są sied niej dział ce to -
czy się ży cie ro dzi ny z wszel ki mi to wa rzy szą cy mi od -
gło sa mi i za pa cha mi, a na lin kach wi si pra nie, majt ki,
skar pe ty czy ka le so ny. Dla te go zwra ca my się do Pa na,
aby sta nął Pan po stro nie tych dział kow ców, któ rzy nie
miesz ka ją na dział kach, sza nu ją ład praw ny i po rzą dek”.

„Ogar nia mnie przy sło wio wy pu sty śmiech, kie dy do -
wia du ję się, że ci pseu do dział kow cy, któ rzy po bu do wa li
się na dział kach ży ją wręcz na skra ju ubó stwa i nic nie
ma ją. Nikt nie wmó wi mi, że lu dzie jeż dżą cy luk su so -
wy mi sa mo cho da mi tyl ko dla te go miesz ka ją na dział ce,
bo nie ma ją się gdzie po dziać. Wy bu do wa nie do mu, a
nie al ta ny dział ko wej prze cież też spo ro kosz tu je. Gros
osób za miesz ku ją cych ca ło rocz nie na dział kach nisz czy
na sze ogro dy, bo wy da je im się, że są po nad pra wem. To
nie jest tak, że to Zwią zek uwziął się na tych lu dzi. Dział -

ko wa spo łecz ność ko rzy sta ją ca z ROD zgod nie z prze -
zna cze niem ma dość tych cwa nia ków na gmin nie ła mią -
cych pra wo. Czy Pol ski Zwią zek Dział kow ców ma się
je dy nie bier nie przy glą dać, jak na na szych oczach nisz -
czo ne jest na sze wspól nie mie nie, ła ma ne jest pra wo i
jak lu dzie, któ rzy to czy nią czu ją się bez kar ni, bo w ich
obro nie za brał głos Rzecz nik Praw Oby wa tel skich? Na
ta kie poj mo wa nie spra wy nie by ło i nie bę dzie przy zwo -
le nia na szej po nad mi lio no wej spo łecz nej or ga ni za cji po -
za rzą do wej!”.

• Dział kow cy z ROD „Le śna Do li na” w Kwi dzy nie
„Dział kow cy do brze wie dzą, że na sze Ro dzin ne Ogro -

dy Dział ko we, zwłasz cza w du żych mia stach są od kil -
ku dzie się ciu lat so lą w oku i ła ko mym ką skiem
wiel kie go świa ta biz ne su, któ rzy wszel ki mi me to da mi
dą żą do ode bra nia nam te re nów, któ re sa mi za go spo da -
ro wa li śmy na skła do wi skach śmie ci, ugo rach i ba gnach
wkła da jąc w nie wie le zdro wia i ser ca, nie mó wiąc już o
wło żo nym ka pi ta le. Nie ro zu mie my rów nież, po czy nań

po le ga ją cych na obro nie osób za miesz ku ją cych dział ki
przez wła dze miej skie czy gmin ne, na da ją ce im ad res
mel dun ko wy, przez co umy wa ją swo je rę ce przed in we -
sto wa niem w re gio nal ne so cjal ne bu dow nic two dla bez -
dom nych. Do cho dzi my do wnio sku, że na stęp ny RPO
za miast prze ana li zo wać za miesz ki wa nie na dział kach
pra gnie roz bi cia na sze go Związ ku dział kow ców wszel -
ki mi spo so ba mi”.

Opr. AD
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Sza now ny Pa nie Mar szał ku,
ure gu lo wa nia praw ne prze wi dzia ne w usta wie z dnia

21 czerw ca 2001 r. o ochro nie praw lo ka to rów, miesz ka -
nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go
(Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z późn. zm.) w za kre sie ochro -
ny przed eks mi sją z lo ka lu do ty czą lo ka to ra, tj. na jem cy
lo ka lu lub oso by uży wa ją cej lo kal na pod sta wie in ne go
ty tu łu praw ne go niż pra wo wła sno ści.

Zgod nie z art. 2 ust. 1 pkt 4 usta wy o ochro nie praw lo -
ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko -
dek su cy wil ne go, przez lo kal na le ży ro zu mieć lo kal
słu żą cy do za spo ka ja nia po trzeb miesz ka nio wych, a tak -
że lo kal bę dą cy pra cow nią słu żą cą twór cy do pro wa dze -
nia dzia łal no ści w dzie dzi nie kul tu ry i sztu ki.

Z ko lei sto sow nie do art. 2 pkt 9a usta wy z dnia 13 grud -
nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 40, z późn. zm.), przez al ta nę dział ko wą na -
le ży ro zu mieć wol no sto ją cy bu dy nek re kre acyj no -wy po -
czyn ko wy lub in ny obiekt bu dow la ny spełnia ją cy ta ką
funk cję, po ło żo ny na te re nie dział ki w ro dzin nym ogro -
dzie dział ko wym, o po wierzch ni za bu do wy do 35 m2 oraz
o wy so ko ści do 5 m przy da chach stro mych i do 4 m przy
da chach pła skich, przy czym do po wierzch ni za bu do wy
nie wli cza się ta ra su, we ran dy lub gan ku, o ile ich łącz na
po wierzch nia nie prze kra cza 12 m2.

Al ta na dział ko wa nie jest lo ka lem miesz kal nym w ro -
zu mie niu art. 2 ust. 1 pkt 4 usta wy o ochro nie praw lo -
ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie
Ko dek su cy wil ne go. W związ ku z tym oso ba za miesz -
ku ją ca w ta kiej al ta nie na te re nie ro dzin ne go ogro du
dział ko we go nie mo że być uwa ża na za lo ka to ra w ro zu -
mie niu tej usta wy. Z te go po wo du, w przy pad ku orze ka -
nia przez sąd obo wiąz ku wy da nia dział ki po wy ga śnię ciu
pra wa do dział ki, brak jest pod staw praw nych do przy -
zna nia przez sąd w wy ro ku upraw nie nia do lo ka lu so -
cjal ne go.

Uprzej mie in for mu ję, że brak jest uza sad nie nia do
zmia ny sta nu praw ne go w tym za kre sie. Pra wo po win no
chro nić te sta ny fak tycz ne, któ re są zgod ne z pra wem.
Tym cza sem na te re nie dzia łek obo wią zu je za kaz za -
miesz ki wa nia (art. 12 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych). Tak więc pod ję cie nie le gal ne go za miesz -
ki wa nia w al ta nach dział ko wych nie mo że po wo do wać
przy zna nia da nej oso bie sta tu su lo ka to ra, jed nak oso ba
ta ka mo że sko rzy stać z sys te mo wych re gu la cji re ali zu ją -
cych dy rek ty wę za pi sa ną w art. 75 ust. 1 Kon sty tu cji RP,
do ty czą cą prze ciw dzia ła nia bez dom no ści. Oso by eks mi -
to wa ne z al tan po sa do wio nych w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych mo gą li czyć na to, że sto sow nie do tre ści
art. 1046 § 4 usta wy z dnia 17 li sto pa da 1964 r. Ko deks

po stę po wa nia cy wil ne go (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 
z późn. zm.), zo sta nie im wska za ne tym cza so we po -
miesz cze nie (uchwa ła Są du Naj wyż sze go z dnia 9 lu te -
go 2007 r. sygn. akt III CZP 157/06), je śli jed nak ta kie
po miesz cze nie nie zo sta nie wska za ne w ter mi nie sze ściu
mie się cy od dnia wszczę cia po stę po wa nia eg ze ku cyj ne -
go, dłuż nik zo sta nie wy eks mi to wa ny do noc le gow ni,
schro ni ska lub in nej pla ców ki za pew nia ją cej miej sca
noc le go we. Eks mi sja dłuż ni ka do noc le gow ni, schro ni -
ska lub in nej pla ców ki za pew nia ją cej miej sca noc le go we
sta no wi na dal re ali zo wa nie przez pań stwo po li ty ki prze -
ciw dzia ła ją cej bez dom no ści i za spo ka ja niu po trzeb
miesz ka nio wych. Nie jest to oczy wi ście za spo ko je nie
po trzeb w peł ni, jed nak jest to dzia ła nie zmniej sza ją ce i
ła go dzą ce skut ki eks mi sji. Oso ba prze nie sio na w ta kie
miej sce nie sta je się bez dom na. Ma miej sce po zwa la ją -
ce na za spo ko je nie pod sta wo wych po trzeb, któ re ma sta -
no wić punkt wyj ścia do po dej mo wa nia przez ta ką oso bę
prób zmia ny swo jej sy tu acji ma te rial nej i oso bi stej. 
Z uwa gi na god ność czło wie ka, usta wo daw ca da je każ -
de mu moż li wość sko rzy sta nia z ochro ny przed wa run -
ka mi at mos fe rycz ny mi i moż li wość od po czyn ku, schro -
nie nia. Nie jest to bez dom ność w po tocz nym ro zu mie -
niu te go sło wa, gdyż ta ka wią za ła by się rze czy wi ście z
ko niecz no ścią prze by wa nia w miej scach nie przy sto so -
wa nych i nie przy go to wa nych na po byt lu dzi, z cią głym
i bez po śred nim wy sta wie niem na wa run ki at mos fe rycz -
ne. Ta ka sy tu acja nie ma miej sca w przy pad ku noc le -
gow ni i miejsc o po dob nym cha rak te rze.

Nie za leż nie od po wyż sze go ma jąc na uwa dze, że za -
rów no wy ma ga nia za war te w usta wie o ochro nie praw
lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie
Ko dek su cy wil ne go, jak i sy tu acja fi nan so wa jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go (ogra ni czo ne fun du sze gmi ny)
prze kła da ją się na brak moż li wo ści bie żą ce go i peł ne go
za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych miesz kań ców,
cho ciaż by speł nia ją cych usta wo we kry te ria, Mi ni ster -
stwo zło ży ło wnio sek o wpi sa nie do Wy ka zu prac le gi -
sla cyj nych i pro gra mo wych Ra dy Mi ni strów no we li za cji
usta wy o ochro nie praw lo ka to rów, miesz ka nio wym za -
so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go. Obec nie w
re sor cie trwa ją pra ce ana li tycz ne nad kon cep cją i za kre -
sem zmian ukie run ko wa nych na bar dziej efek tyw ne
osią ga nie ce lów, ja kim po wi nien słu żyć za sób pu blicz ny.
Roz wa ża ne pro po zy cje ma ją zmie rzać do wy pra co wa -
nia roz wią zań sys te mo wych po zwa la ją cych gmi nom na
pro wa dze nie ra cjo nal niej szej i ela stycz niej szej po li ty ki
miesz ka nio wej, co z ko lei prze ło ży się na sku tecz niej sze
udzie la nie po mo cy miesz ka nio wej oso bom jej po trze bu -
ją cym. Po opra co wa niu pro jek tu i skie ro wa niu do uzgod -

12. Ministrowie odpowiadajà na interpelacj´ posłanki Krystyny Sibiƒskiej

• Mi ni ster In fra struk tu ry i Bu dow nic twa 
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nień mię dzy re sor to wych zo sta nie on udo stęp nio ny 
w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej – pod sta wa praw na:
art. 5 usta wy z dnia 7 lip ca 2005 r. o dzia łal no ści lob bin -
go wej w pro ce sie sta no wie nia pra wa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Prze cho dząc do kwe stii po zba wie nia eks mi to wa nych
pra wa do użyt ko wa nia ich do tych cza so wej dział ki na le ży
za uwa żyć, że funk cje miesz kal ne do tych czas nie by ły
przy pi sa ne ogro dom dział ko wym. Głów nym za ło że-
niem obec nie obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych jest ukie run ko wa nie ro li ogrod nic twa
dział ko we go na za spa ka ja nie so cjal nych, wy po czyn ko -
wych i re kre acyj nych po trzeb spo łe czeń stwa, a zwłasz cza
ro dzin z dzieć mi, eme ry tów, ren ci stów i nie peł no s-
praw nych, po przez kształ to wa nie wa run ków dla pro wa -
dze nia ak tyw ne go i zdro we go try bu ży cia oraz ochro ny
śro do wi ska i przy ro dy. Pod kre śla no ten fakt w uchy lo nej
już usta wie z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.) oraz
w art. 12 obo wią zu ją cej usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych. Prze pis po wyż szy sta no wi, że na te re nie
dział ki obo wią zu je za kaz za miesz ki wa nia. Kon-
se kwen cja z ja ką usta wo daw ca trak tu je od lat kwe stię ro li
ogro dów ja ko miejsc wy po czyn ku i okre so we go po by tu
do wo dzi, że za kaz za miesz ki wa nia na te re nie ogro dów
jest świa do mym i słusz nym roz wią za niem. Na le ży bo -
wiem za uwa żyć, że te re ny ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych nie są przy sto so wa ne do za spo ko je nia po trzeb
miesz ka nio wych oby wa te li. Po wierzch nia tych nie ru cho -
mo ści, układ prze strzen ny, spo sób za go spoda ro wa nia, stan
wy po sa że nia w in fra struk tu rę tech nicz ną, urzą dze nia
ochro ny sa ni tar nej, są nie wy star cza ją ce dla do pusz cze nia
two rze nia osie dli miesz ka nio wych na tych ob sza rach.

Usta wo daw ca prze wi dział sank cje za ko rzy sta nie 
z dział ki lub al ta ny w spo sób sprzecz ny z prze pi sa mi.

Prze pis art. 36 ust. 3 pkt 1 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych sta no wi, że sto wa rzy sze nie ogro do we mo że
wy po wie dzieć umo wę, nie póź niej niż na mie siąc na -
przód, na ko niec mie sią ca ka len da rzo we go, je że li dział -
ko wiec po mi mo pi sem ne go upo mnie nia na dal ko rzy sta 
z dział ki lub al ta ny dział ko wej w spo sób sprzecz ny z prze -
pi sa mi usta wy lub re gu la mi nem, nisz czy in fra struk tu rę
ogro do wą al bo wy kra cza w spo sób ra żą cy lub upo rczy wy
prze ciw ko po rząd ko wi ogro do we mu, czy niąc uciąż li wym
ko rzy sta nie z in nych dzia łek. Wo bec po wyż sze go na le ży
za uwa żyć, że umo co wa nie do roz wią za nia umo wy dział -
ko wej w przy pad kach, o któ rych mo wa po wy żej ma cha -
rak ter fa kul ta tyw ny. Po nad to z prze pi su wy ni ka, że
wy po wie dze nie umo wy dzier ża wy dział ko wej po win no
na stą pić do pie ro w ra zie bez sku tecz no ści pi sem ne go we -
zwa nia dział kow ca do za prze sta nia ko rzy sta nia z dział ki 
w spo sób sprzecz ny z usta wą lub re gu la mi nem ogro du.
Je śli za tem dział ko wiec za sto su je się do za sad wy ni ka ją -
cych z prze pi sów i re gu la mi nu, sto wa rzy sze nie nie ma
pod staw do roz wią za nia umo wy.

Na le ży za uwa żyć, że prze pi sy usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, w tym roz wią za nia prze wi du ją -
ce sank cje za ko rzy sta nie z dział ki w spo sób sprzecz ny
z jej prze zna cze niem zo sta ły przy ję te przez Par la ment
na pod sta wie oby wa tel skie go pro jek tu usta wy. W pra -
cach uczest ni czy li przed sta wi cie le dział kow ców. Do cie -
ra ją ce ak tu al nie do re sor tu sy gna ły wska zu ją, że w oce-
nie licz nej gru py dział kow ców obo wią zu ją ce prze pi sy 
w spo sób na le ży ty za bez pie cza ją po trze by użyt kow ni -
ków ogro dów dział ko wych i gwa ran tu ją za cho wa nie idei
ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce zgod nie z tra dy cją. 
Z więk szo ści wy stą pień skie ro wa nych do re sor tu wy ni -
ka, że dział kow cy nie wno szą za strze żeń do prze wi dzia -
nych w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
sank cji za nie prze strze ga nie prze pi sów.

Z wy ra za mi sza cun ku

/-/ Ka zi mierz Smo liń ski
Se kre tarz Sta nuWar sza wa, 31-03-2016

•  Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej

Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej mo ni to -
ru je sy tu ację osób bez dom nych, szcze gól nie tych prze -
by wa ją cych po za pla ców ka mi, w tzw. miej scach nie-
miesz kal nych, do któ rych na le żą m.in. pu sto sta ny, dom -
ki i al ta ny dział ko we. Dla te go też, ma jąc na wzglę dzie
ich bez pie czeń stwo, szcze gól nie w okre sie zi mo wym, co
ro ku zwra ca się z proś bą do wszyst kich Wo je wo dów 
o zor ga ni zo wa nie i ko or dy na cję dzia łań ma ją cych na ce -

lu po moc oso bom bez dom nym, w tym w szcze gól no ści
o za bez pie cze nie noc le gu i po sił ku dla osób po trze bu ją -
cych.

Po nad to, w dniu 2 stycz nia 2016 r. na stro nie in ter ne -
to wej Mi ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
zo stał za miesz czo ny Apel Pa ni Elż bie ty Ra fal skiej, Mi -
ni stra Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, z proś bą o
szcze gól ną wraż li wość i tro skę pol skie go spo łe czeń stwa
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na los osób po trze bu ją cych po mo cy w okre sie sil nych
mro zów. Pa ni Mi ni ster zwró ci ła się do pra cow ni ków so -
cjal nych i sa mo rzą dów lo kal nych, aby do cie rać z in for -
ma cją i po mo cą do wszyst kich osób po trze bu ją cych
wspar cia.

W ob sza rze szcze gól ne go za in te re so wa nia i tro ski Mi -
ni ster stwa Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej Sy tu acja
znaj du je się sy tu acja dzie ci, któ re wraz ze swo imi ro dzi -
ca mi prze by wa ją w tzw. miej scach nie miesz kal nych. 
W związ ku z tym, w dniu 15 stycz nia br. do Wo je wo dów
zo stał wy sto so wa ny apel z proś bą o ko or dy na cję dzia łań
na rzecz bez dom nych ro dzin z dzieć mi. W od po wie dzi,
Wy dzia ły Po li ty ki Spo łecz nej po in for mo wa ły o bie żą -
cym mo ni to ro wa niu sy tu acji osób i ro dzin za gro żo nych
utra tą miesz ka nia. Po nad to Wo je wo do wie zbie ra ją in for -
ma cje z gmin od no śnie przy ję tych pla nów i har mo no -
gra mów za pew nie nia tym ro dzi nom sa mo dziel nych
lo ka li miesz kal nych. Przy pad ki za gro że nia ro dzin bez -
dom no ścią trak to wa ne są prio ry te to wo, stąd po li ty ka
miesz ka nio wa gmin pro wa dzo na jest w spo sób umoż li -
wia ją cy w pierw szej ko lej no ści uzy ska nie miesz kań so -
cjal nych przez te ro dzi ny. Na to miast w sy tu acji bra ku
wy star cza ją cej licz by miesz kań so cjal nych w miesz ka -
nio wym za so bie gmi ny, ro dzi ny znaj du ją ce się w naj -
trud niej szej sy tu acji kie ro wa ne są do od po wied nie go
ośrod ka wspar cia, ośrod ka in ter wen cji kry zy so wej,
ewen tu al nie do miesz ka nia chro nio ne go.

W przy pad ku eks mi sji ro dzi nom z dzieć mi na le ży za -
pew nić miesz ka nie so cjal ne. W usta wie z dnia 21 czerw -
ca 2001 r. o ochro nie praw lo ka to rów, miesz ka nio wym
za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cy wil ne go, art. 14
ust. 1 sta no wi bo wiem, że w wy ro ku na ka zu ją cym
opróż nie nie lo ka lu sąd orze ka o upraw nie niu do otrzy -
ma nia lo ka lu so cjal ne go bądź o bra ku ta kie go upraw nie -
nia wo bec osób, któ rych na kaz do ty czy. Obo wią zek
za pew nie nia lo ka lu so cjal ne go cią ży na gmi nie wła ści -
wej ze wzglę du na miej sce po ło że nia lo ka lu pod le ga ją -
ce go opróż nie niu. Zgod nie z art. 14 ust. 4 ww. usta wy,
sąd nie mo że orzec o bra ku upraw nie nia do otrzy ma nia
lo ka lu so cjal ne go m.in. wo bec ma ło let nie go oraz spra -
wu ją ce go nad ta ką oso bą opie kę i wspól nie z nią za -
miesz ka łą, wo bec osób ob łoż nie cho rych, a tak że eme-
ry tów i ren ci stów speł nia ją cych kry te ria do otrzy ma nia
świad cze nia z po mo cy spo łecz nej.

Z in for ma cji prze ka zy wa nych Wo je wo dom przez
ośrod ki po mo cy spo łecz nej wy ni ka, że wśród po wo dów
za miesz ki wa nia na dział kach wska zy wa ne są naj czę -

ściej: brak upraw nień do przy dzia łu miesz kań z za so bów
gmi ny, brak wy star cza ją cych środ ków na za kup lub wy -
na jem miesz ka nia na otwar tym ryn ku oraz nie chęć dzie -
le nia miesz ka nia z in ny mi człon ka mi ro dzi ny. Część
ro dzin w ogó le nie ubie ga się o miesz ka nie z za so bu
gmin, gdyż w spo sób świa do my sprze da ła po sia da ne
miesz ka nia, a za część uzy ska nych w ten spo sób środ -
ków fi nan so wych za ku pi ła dział kę ogrod ni czą wraz 
z dom kiem. Stał się on do ce lo wym miej scem za miesz ka -
nia, za któ re ro dzi ny te nie po no szą sta łych co mie sięcz -
nych opłat.

Oso by za miesz ku ją ce na dział kach są gru pą nie jed no -
rod ną, tak pod wzglę dem po wo du wy bo ru ta kie go miej -
sca po by tu, jak i sy tu acji ma te rial nej. Pra cow ni cy
so cjal ni pro wa dzą sta ły mo ni to ring wa run ków by to wych
osób za miesz ku ją cych ogród ki dział ko we. Dzia ła nia te
ule ga ją znacz ne mu zin ten sy fi ko wa niu w okre sie je sien -
no -zi mo wym. Zna czą cy udział bio rą w nich funk cjo na -
riu sze Stra ży Miej skiej (gmin nej), pra cow ni cy ogród ków
dział ko wych i przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Każ dy sy gnał o po gor sze niu się wa run ków ży cia,
sta nu zdro wia czy sy tu acji ma te rial nej jest nie zwłocz nie
spraw dza ny i po dej mo wa ne są wszyst kie moż li we dzia -
ła nia, aby po móc tym oso bom.

Ro dzi ny znaj du ją ce się w sy tu acji ma te rial nej upraw -
nia ją cej do po mo cy spo łecz nej ko rzy sta ją ze wspar cia
ma te rial ne go w po sta ci za sił ków przy zna nych z po wo du
bez ro bo cia czy dłu go trwa łej cho ro by. Ob ję te są one tak -
że po mo cą w po sta ci pra cy so cjal nej, po sił ków dla dzie -
ci oraz opa łu na zi mę. Źró dło utrzy ma nia sta no wią
rów nież świad cze nia ali men ta cyj ne, za sił ki dla bez ro bot -
nych oraz wy na gro dze nia za pra cę.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, na pod -
sta wie któ rej swo je uchwa ły po dej mu je Pol ski Zwią zek
Dział kow ców, znaj du je się w ge stii Mi ni stra In fra struk -
tu ry, stąd Mi ni ster Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej
nie po sia da kom pe ten cji, aby stwier dzić, czy po zba wie -
nie eks mi to wa nych pra wa do użyt ko wa nia ich do tych -
cza so wej dział ki jest zgod ne z pra wem i czy roz wią za nie
umo wy dzier ża wy jest w ta kiej sy tu acji ko niecz nie.

Je śli w wy ni ku dzia łań za rzą dów ogro dów dział ko -
wych oka za ło by się, że oso by za miesz ku ją ce na sta łe na
ich te re nie zo sta ły by po zba wio ne da chu nad gło wą,
wów czas to gmi na, zgod nie z art. 17 ust. 1 pkt 3 usta wy
z dnia 12 mar ca 2004 r. o po mo cy spo łecz nej (Dz. U. z
2015 r. poz. 163 ze zm.), ma obo wią zek za pew nić im
schro nie nie.

Pod se kre tarz Sta nu
/-/ Elż bie ta Bo ja now ska

War sza wa, 01-04-2016
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie sta tu tu PZD § 134 ust.2 pkt 6 w opar ciu o da ne, prze -
ka za ne przez OZ PZD w for mie An kie ty sta nu
or ga ni za cyj ne go po sta na wia:

§ 1
Przy jąć wy ni ki an kiet, spo rzą dzo nych przez okrę go we

za rzą dy PZD, ze sta wio ne w for mie ni żej opi sa nych ta bel,
sta no wią cych za łącz nik do ni niej szej uchwa ły:

Ta be la 1. Stan or ga ni za cyj ny okrę go wych za rzą dów
PZD wg wo je wództw na dzień 31.12.2015 r.

Ta be la 2. Licz ba jed no stek or ga ni za cyj nych (za rzą -

dów ROD) na dzień 31.12.2015 r.
Ta be la 3. Po wierzch nia Ro dzin nych Ogro dów Dział -

ko wych (w ha) na dzień 31.12.2015 r.
Ta be la 4. Licz ba dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach

Dział ko wych na dzień 31.12.2015 r.
Ta be la 5. Po wierzch nia dzia łek Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych (w ha) na dzień 31.12.2015 r.
Ta be la 6. Licz ba te re nów Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych na dzień 31.12.2015 r.
Ta be la 7. Ty tuł praw ny PZD do grun tów ROD na

dzień 31.12.2015 r.
§ 2

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

V. STAN POSIADANIA PZD 

UCHWA ŁA NR 75/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 7 kwiet nia 2016 r.
w spra wie przy ję cia sta nu or ga ni za cyj ne go PZD na dzień 31.12.2015 r. 

War sza wa, dnia 7 kwiet nia 2016 r. 

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI
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Tabela 1.
Stan organizacyjny okręgowych zarządów PZD wg województw wg stanu na dzień 31.12 2015 r.

Lp. Okr´gowy Województwo Liczba Powierzchnia Liczba Powierzchnia Liczba

OZ    Woj. Zarzàd PZD ROD ROD dzia∏ek Dzia∏ek terenów

w ha w ha

1. Legnica 164 1 685,8067 38 622 1 362,9570 315

2. Sudecki 138 2 253,3443 41 878 1 523,9543 585

3. Wrocław 226 2 345,2583 57 909 1 855,1056 419

1 DOLNOÂLÑSKIE 528 6 284,4093 138 409 4 742.0169 1 319

4. Bydgoszcz 203 1 568,2230 30 164 1 151,2475 217

5. Toruƒ-Włoc∏. 193 1 127,3954 23 821 888,3295 244

2 KUJAW.-POMORSKIE 396 2 695,6184 53 985 2 039,5770 461

6. 3 Lublin LUBELSKIE 170 1 312,4372 30 536 1 020,1315 219

7. Gorzów Wlkp. 70 724,9095 16 302 586,0200 103

8. Zielona Góra 121 1 380,6365 28 684 1 128,8288 220

4 LUBUSKIE 191 2 105,5460 44 986 1 714,8488 323

9. 5 Łódzki ŁÓDZKIE 306 1 981,9778 44 341 1 523,5278 413

10. 6 Małopolski MAŁOPOLSKIE 251 1 296,0012 29 318 996,8470 336

11. 7 Mazowiecki MAZOWIECKIE 467 3 568,4617 79 960 2 740,4760 561

12. 8 Opolski OPOLSKIE 105 1 631,9499 38 503 1 317,8954 289

13. 9 Podkarpacki PODKARPACKIE 169 1 325,7860 29 667 1 084,1472 228

14. 10 Podlaski PODLASKIE 99 953,9441 20 935 723,1108 113

15. Gdaƒsk 234 2 174,2018 50 720 1 715,5507 344

16. Słupsk 23 542,9390 11 826 459,0786 70

11 POMORSKIE 257 2 717,1408 62 546 2 174,6293 414

17. Cz´stochowa 59 449,2287 8 642 309,1043 79

18. Âlàski 603 3 781,3621 92 512 3 209,3584 874

12 ÂLÑSKIE 662 4 230,5908 101 154 3 518,4627 953

19. 13 Âwi´tokrzyski ÂWIĘTOKRZYSKIE 79 813,6908 18 709 611,5315 147

20. Elblàg 76 530,4988 10 446 393,1789 100

21. Warm.-Mazurski 168 1 711,3030 38 227 1 352,0496 236

14 WARMIŃ.-MAZUR. 244 2 241,8018 48 673 1 745,2285 336

22. Kalisz 134 911,7467 20 816 727,5127 186

23. Piła 83 706,2199 16 133 571,2518 98

24. Poznaƒ 298 2 636,5137 54 768 1 963,6650 369

15 WIELKOPOLSKIE 515 4 254,4803 91 717 3 262,4295 653

25. Koszalin  86 1 046,3900 22 006 851,8029 123

26. Szczecin 170 2 528,4368 51 442 2 041,1984 347

16 ZACH.-POMORSKIE 256 3 574,8268 73 448 2 893,0013 470

Ogółem 4 695 40 988,6629 906 887 32 111,4151 7 235

Załącznik do uchwały Prezydium KR PZD

nr 75/2016 z dnia 7. 04.2016 r. 
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1. Bydgoszcz 203 202 122 80 1 1 0

2. Cz´stochowa 59 58 34 24 1 1 0

3. Elblàg 76 76 48 28 0 0 0

4. Gdaƒsk 234 234 205 29 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 70 70 67 3 0 0 0

6. Kalisz 134 134 118 16 0 0 0

7. Koszalin  86 86 80 6 0 0 0

8. Legnica 164 164 150 14 0 0 0

9. Lublin 170 165 147 18 5 5 0

10. Łódzki 306 304 247 57 2 2 0

11. Małopolski 251 247 211 36 4 4 0

12. Mazowiecki 467 467 304 152 11 7 4

13. Opolski 105 105 81 24 0 0 0

14. Piła 83 83 79 4 0 0 0

15. Podkarpacki 169 161 153 8 8 8 0

16. Podlaski 99 99 81 18 0 0 0

17. Poznaƒ 298 298 249 49 0 0 0

18. Słupsk 23 23 23 0 0 0 0

19. Sudecki 138 138 138 0 0 0 0

20. Szczecin 170 170 157 13 0 0 0

21. Âlàski 603 594 581 13 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 79 77 74 3 2 2 0

23. Toruƒsko-Włocławski 193 182 148 34 11 11 0

24. Warmiƒsko-Mazurski 168 168 145 23 0 0 0

25. Wrocław 226 226 222 4 0 0 0

26. Zielona Góra 121 121 86 35 0 0 0

Ogółem 4695 4652 3950 691 54 50 4

Tabela 2.
Liczba jednostek organizacyjnych (zarządów ROD) wg stanu na dzień 31 grudnia  2015 r.

Lp. Okr´gowy Ogółem Razem Stałe Razem Czasowe
Zarzàd PZD miejskie podmiejskie miejskie podmiejskie

Załącznik do uchwały Prezydium KR PZD

nr 75/2016 z dnia 7. 04.2016 r. 
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1. Bydgoszcz 1 568,2230 1 568,1654 886,5057 678,6597 3,0576 3,0576 0

2. Cz´stochowa 449,2287 447,4002 224,1746 223,2256 1,8285 1,8285 0

3. Elblàg 530,4988 530,4988 298,0121 232,4867 0 0 0

4. Gdańsk 2 174,2018 2 174,2018 1 921,5883 252,6135 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 724,9095 724,9095 713,1688 11,7407 0 0 0

6. Kalisz 911,7467 911,7467 758,4255 153,3212 0,0000 0,0000 0

7. Koszalin  1 046,3900 1 046,3900 988,5442 57,8458 0 0 0

8. Legnica 1 685,8067 1 685,8067 1 455,3936 230,4131 0 0 0

9. Lublin 1 312,4372 1 293,9852 1 163,5858 130,3994 18,4520 18,4520 0

10. Łódzki 1 981,9778 1 980,3778 1 549,1178 431,2600 1,6000 1,6000 0

11. Małopolski 1 296,0012 1 292,7776 1 025,7992 266,9784 3,2236 3,2236 0

12. Mazowiecki 3 568,4617 3 534,5040 3 357,3452 1 277,1588 33,9577 26,2177 7,7400

13. Opolski 1 631,9499 1 631,9499 1 360,9411 271,0088 0,0000 0,0000 0

14. Piła 706,2199 706,2199 624,8328 81,3871 0 0 0

15. Podkarpacki 1 325,7860 1 288,1149 1 255,8149 32,3000 37,6711 37,6711 0

16. Podlaski 953,9441 953,9441 682,7297 271,2144 0 0 0

17. Poznań 2 636,5137 2 636,5137 2 016,2856 620,2281 0 0 0

18. Słupsk 542,9390 542,9390 459,0417 83,8973 0 0 0

19. Sudecki 2 253,3443 2 253,3443 2 253,3443 0 0 0 0

20. Szczecin 2 528,4368 2 528,4368 2 354,7197 173,7171 0 0 0

21. Âlàski 3 781,3621 3 758,9501 3 677,8401 81,1100 22,4120 22,4120 0

22. Âwiętokrzyski 813,6908 812,9623 773,5735 39,3888 0,7285 0,7285 0

23. Toruƒ.-Włocł. 1 127,3954 1 104,9973 938,4832 166,5141 22,3981 22,3981 0

24. War.-Mazurski 1 711,3030 1 711,3030 1 365,2333 346,0697 0 0 0

25. Wrocław 2 345,2583 2 345,2583 2 280,8564 64,4019 0 0 0

26. Zielona Góra 1 380,6365 1 380,6365 929,5465 451,0900 0 0 0

Ogółem 40 988,6629 40 843,3338 35 314,9036 6 628,4302 145,3291 137,5891 7,7400

Tabela 3.
Powierzchnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31 grudnia  2015 r.

Lp. Okr´gowy Ogółem Razem Stałe Razem Czasowe
Zarzàd PZD miejskie podm. miejskie podm.

Załącznik do uchwały Prezydium KR PZD
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1. Bydgoszcz 30 164 30 112 20 760 9 352 52 52 0

2. Cz´stochowa 8 642 8 569 4 526 4 043 73 73 0

3. Elblàg 10 446 10 446 6 807 3 639 0 0 0

4. Gdaƒsk 50 720 50 720 47 354 3 366 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 16 302 16 302 15 989 313 0 0 0

6. Kalisz 20 816 20 816 17 421 3 395 0 0 0

7. Koszalin  22 006 22 006 20 899 1 107 0 0 0

8. Legnica 38 622 38 622 34 605 4 017 0 0 0

9. Lublin 30 536 30 081 26 991 3 090 455 455 0

10. Łódzki 44 341 44 301 36 450 7 851 40 40 0

11. Małopolski 29 318 29 286 24 601 4 685 32 32 0

12. Mazowiecki 79 960 79 258 55 663 23 595 702 405 297

13. Opolski 38 503 38 503 32 950 5 553 0 0 0

14. Piła 16 133 16 133 14 311 1 822 0 0 0

15. Podkarpacki 29 667 28 773 27 848 925 894 894 0

16. Podlaski 20 935 20 935 16 277 4 658 0 0 0

17. Poznaƒ 54 768 54 768 41 882 12 886 0 0 0

18. Słupsk 11 826 11 826 10 367 1 459 0 0 0

19. Sudecki 41 878 41 878 41 878 0 0 0 0

20. Szczecin 51 442 51 442 48 453 2 989 0 0 0

21. Âlàski 92 512 91 880 90 434 1 446 632 632 0

22. Âwiętokrzyski 18 709 18 668 18 124 544 41 41 0

23. Toruƒ.-Włocławski 23 821 23 201 19 278 3 923 620 620 0

24. Warmiƒ.-Mazurski 38 227 38 227 34 583 3 644 0 0 0

25. Wrocław 57 909 57 909 56 921 988 0 0 0

26. Zielona Góra 28 684 28 684 18 634 10 050 0 0 0

Ogółem 906 887 903 346 784 006 119 340 3 541 3 244 297

Tabela 4.
Liczba działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych wg stanu na dzień 31 grudnia  2015 r.

Lp. Okr´gowy Ogółem Razem Stałe Razem Czasowe
Zarzàd PZD miejskie podmiejskie miejskie podmiejskie

Załącznik do uchwały Prezydium KR PZD
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1. Bydgoszcz 1 151,2475 1 148,0655 780,0329 368,0326 3,1820 3,1820 0

2. Cz´stochowa 309,1043 307,5243 160,5987 146,9256 1,5800 1,5800 0

3. Elblàg 393,1789 393,1789 250,0286 143,1503 0 0 0

4. Gdaƒsk 1 715,5507 1 715,5507 1 594,1994 121,3513 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 586,0200 586,0200 576,1700 9,8500 0 0 0

6. Kalisz 727,5127 727,5127 612,2438 115,2689 0,0000 0,0000 0

7. Koszalin 851,8029 851,8029 807,3337 44,4692 0 0 0

8. Legnica 1 362,9570 1 362,9570 1 190,3446 172,6124 0 0 0

9. Lublin 1 020,1315 1 006,7315 873,7003 133,0312 13,4000 13,4000 0

10. Łódzki 1 523,5278 1 522,3678 1 140,0378 382,3300 1,1600 1,1600 0

11. Małopolski 996,8470 994,1370 807,4119 186,7351 2,7000 2,7000 0

12. Mazowiecki 2 740,4760 2 730,1466 1 815,9224 914,2242 10,3294 4,3294 6,0000

13. Opolski 1 321,4493 1 321,4493 1 125,3968 196,0525 0,0000 0,0000 0

14. Piła 571,2518 571,2518 504,4688 66,7830 0 0 0

15.  Podkarpacki 1 084,1472 1 061,5949 1 035,2595 26,3354 22,5523 22,5523 0

16. Podlaski 723,1108 723,1108 538,0296 185,0812 0 0 0

17. Poznaƒ 1 963,6650 1 963,6650 1 405,7627 557,9023 0 0 0

18. Słupsk 459,0786 459,0786 393,9948 65,0838 0 0 0

19. Sudecki 1 523,9543 1 523,9543 1 523,9543 0 0 0 0

20. Szczecin 2 041,1984 2 041,1984 1 926,4184 114,7800 0 0 0

21. Âlàski 3 209,3584 3 189,8941 3 126,9406 62,9535 19,4643 19,4643 0

22. Âwi´tokrzyski 611,5315 611,0083 588,6514 22,3569 0,5232 0,5232 0

23. Toruƒ.-Włocław. 888,3295 868,0876 727,5685 140,5191 20,2419 20,2419 0

24. Warmin.-Mazurski 1 352,0496 1 352,0496 1 067,0258 285,0238 0 0 0

25. Wrocław 1 855,1056 1 855,1056 1 805,5756 49,5300 0 0 0

26. Zielona Góra 1 128,8288 1 128,8288 713,8458 414,9830 0 0 0

Ogółem 32 111,4151 33 016,2820 27 090,9167 4 925,3653 95,1331 89,1331 6,0000

Tabela 5.
Powierzchnia działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych (w ha) wg stanu na dzień 31 grudnia  2015 r.

Lp. Okr´gowy Ogółem Razem Stałe Razem Czasowe
Zarzàd PZD miejskie podmiejs. miejskie podmiej.

Załącznik do uchwały Prezydium KR PZD
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1. Bydgoszcz 217 216 132 84 1 1 0

2. Cz´stochowa 79 78 47 31 1 1 0

3. Elblàg 100 100 69 31 0 0 0

4. Gdaƒsk 344 344 310 34 0 0 0

5. Gorzów Wlkp. 103 103 99 4 0 0 0

6. Kalisz 186 186 166 20 0 0 0

7. Koszalin  123 123 115 8 0 0 0

8. Legnica 315 315 299 16 0 0 0

9. Lublin 219 214 195 19 5 5 0

10. Łódzki 413 411 344 67 2 2 0

11. Małopolski 336 331 293 38 5 5 0

12. Mazowiecki 561 549 367 182 12 8 4

13. Opolski 289 289 255 34 0 0 0

14. Piła 98 98 94 4 0 0 0

15. Podkarpacki 228 216 206 10 12 12 0

16. Podlaski 113 113 94 19 0 0 0

17. Poznaƒ 369 369 306 63 0 0 0

18. Słupsk 70 70 63 7 0 0 0

19. Sudecki 585 585 585 0 0 0 0

20. Szczecin 347 347 328 19 0 0 0

21. Âlàski 874 865 847 18 9 9 0

22. Âwi´tokrzyski 147 145 141 4 2 2 0

23. Toruƒsko-Włocławski 244 225 186 39 19 19 0

24. Warminsko-Mazurski 236 236 204 32 0 0 0

25. Wrocław 419 419 415 4 0 0 0

26. Zielona Góra 220 220 165 55 0 0 0

Ogółem 7 235 7 167 6 325 842 68 64 4

Tabela 6.
Liczba terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych wg stanu na dzień 31 grudnia  2015 r.

Lp. Okr´gowy Ogółem Razem Stałe Razem Czasowe
Zarzàd PZD miejskie podmiejskie miejskie podmiejskie

Załącznik do uchwały Prezydium KR PZD
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1. Bydgoszcz 1 568,2230 303,3298 39,0605 1 225,3487 0,4840 1 264,8932 80,7% 

2. Cz´stochowa 449,2287 90,1900 359,0387 359,0387 79,9%

3. Elblàg 530,4988 30,8866 499,5122 499,6122 94,2%

4. Gdaƒsk 2174,2018 0,4775 665,7178 1 507,1965 0,8100 1 508,0065 69,4%

5. Gorzów Wlkp. 724,9095 17,6765 704,8079 2,4251 707,2330 97,6%

6. Kalisz 911,7467 325,8724 0,0917 585,5046 0,2780 585,8743 64,3%

7. Koszalin  1 046,3900 8,4589 89,4431 2,4113 943,7707 2,3080 948,4900 90,6%

8. Legnica 1 685,8067 14,3529 1,1764 1 669,3545 0,9229 1 671,4538 99,1%

9. Lublin 1 312,4372 667,9407 639,8696 4,6269 644,4965 49,1%

10. Łódzki 1 981,9778 1 282,7506 693,9764 5,2508 699,2272 35,3%

11. Małopolski 1 296,0012 787,1143 503,6040 5,2829 508,8869 39,3%

12. Mazowiecki 3 568,4617 2 663,6890 2,6000 899,2527 2,9200 904,7727 25,4%

13. Opolski 1 631,9499 366,4396 0,0101 1 262,1992 3,3010 1 265,5103 77,5%

14. Piła 706,2199 7,8500 698,3699 698,3699 98,9%

15. Podkarpacki 1 325,7860 385,8269 1,0552 937,0144 1.8895 939,9591 70,9%

16. Podlaski 953,9441 233,8222 719,9685 0,1534 720,1219 75,5%

17. Poznaƒ 2 636,5137 0,9596 1 088,2480 6,1600 1 539,1706 1,9755 1 547,3061 58,7%

18. Słupsk 542,9390 69,8485 0,0986 454,5248 18,4671 473,0905 87,1%

19. Sudecki 2 253,3443 150,5981 2 100,7788 1,9674 2 102,7462 93,3%

20. Szczecin 2 528,4368 1 197,1555 1,1640 1 329,6473 0,4700 1 331,2813 52,7%

21. Âlàski 3 781,3621 3 185,1862 37,3871 558,7888 596,1759 15,8%

22. Âwi´tokrzyski 813,6908 3,1000 554,0411 247,9136 8,6361 256,5497 31,5%

23. Toruƒ.-Włocł. 1 127,3954 161,5948 1,6387 959,0257 5,1362 965,8006 85,7%

24. Warmin.-Mazur. 1 711,3030 281,4077 1 429,8953 1 429,8953 83,6%

25. Wrocław 2 345,2583 645,8690 1 698,7291 0,6602 1 699,3893 72,5%

26. Zielona Góra 1 380,6365 2,4477 0,0037 1 377,6835 0,5016 1 378,1888 99,8%

Ogółem 40 988,6629 12,9940 15 269,2990 92,8573 25 545,0460 68,4666 25 706,3699 62,7%

Tabela 7.
Tytuł prawny PZD do gruntów ROD na dzień 31. 12.2015 r.

POWIERZCHNIA ROD (w ha)
Lp. Okr´gowy U˝ytkowanie                 U˝ytkowanie wieczyste i w∏asnoÊç

Zarzàd PZD Ogó∏em           u˝ytkowanie nabyte        u˝ytkownie wieczyste włas-       Razem            
nabyte                     noÊç                                 

odp∏at-      nieod- odp∏atnie nieod∏atnie
nie            p∏atnie
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 134, pkt. 14 sta tu tu
PZD w związ ku z § 7 sta tu tu, po sta na wia:

§ 1
l. Ogło sić na rok 2016 kon kurs kra jo wy pn. „Wzo ro -

wa Al ta na”.
2. Re gu la min kon kur su sta no wi za łącz nik Nr 1 do

uchwa ły.
3. An kie ta kon kur so wa sta no wi za łącz nik Nr 2 do

uchwa ły.
§ 2

1  Do udzia łu w kon kur sie mo gą być zgła sza ne al ta ny
dział kow ców z ROD zrze szo nych w Pol skim
Związ ku Dział kow ców. 

2 Do kon kur su mo gą być zgła sza ne wy łącz nie al ta ny
zgod ne z re gu la mi nem ROD oraz usta wą o ROD 
z dnia 13 grud nia 2013r.

3 Wa run kiem uczest nic twa w Kon kur sie jest pi sem na
ak cep ta cja re gu la mi nu kon kur su „Wzo ro wa Al ta na”.

4 Ter min zgła sza nia al tan do kon kur su upły wa 
z dniem 25 ma ja 2016 r.

(de cy du je da ta stem pla pocz to we go).
§ 3

Zgło sze nie al ta ny do kon kur su win no za wie rać:
1. Na zwi ska i imio na dział kow ców – użyt kow ni ków

al ta ny wraz z ad re sem ko re spon den cyj nym.
2. Nu mer dział ki oraz na zwę i ad res ROD, na te re nie

któ re go znaj du je się al ta na.
3. Pi sem ną in for ma cję o al ta nie uj mu ją cą wszyst kie

dzia ły za war te w re gu la mi nie kon kur su kra jo we go.
4. Ma te riał zdję cio wy (do 5 fo to gra fii) do brej ja ko ści

obej mu ją cy:
a) al ta nę w ca łej oka za ło ści,
b) al ta nę wraz z jej naj bliż szym oto cze niem,

c) wy po sa że nie al ta ny,
d) al ta nę na tle ca łej dział ki.

§ 4
Brak za łą cze nia do zgło sze nia do ku men tów, o któ rych

mo wa w § 3, skut ku je nie przy ję ciem al ta ny do kon kur su.
§ 5

1. Czło nek Ko mi sji Kon kur so wej KR PZD wraz z in -
struk to rem SSI na pod sta wie prze sła nych ma te ria -
łów, a tak że lu stra cji prze pro wa dzo nej w okre sie od
dnia 15 czerw ca 2016 r. do dnia 10 lip ca 2016 r. do -
ko na oce ny al tan zgło szo nych do kon kur su.

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

§ 6
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta wie pro to -

ko łu i wnio sków Ko mi sji Kon kur so wej do ko na roz strzy -
gnię cia kon kur su i usta li li stę je go lau re atów oraz
wy róż nio nych w kon kur sie.

§ 7
Dział kow cy:
1) lau re aci kon kur su (10 al tan) otrzy ma ją na gro dy rze -

czo we o war to ści 1000,- zł.
2) wy róż nio nych 20 al tan otrzy ma ją na gro dy rze czo -

we o war to ści 500,- zł. 
3) użyt kow ni cy wszyst kich al tan bio rą cych udział 

w kon kur sie otrzy mu ją dy plo my, a tak że rocz ną
pre nu me ra tę mie sięcz ni ka „dział ko wiec” oraz wy -
daw nic twa związ ko we.

§ 8
Wy ni ki kon kur su opu bli ko wa ne zo sta ną w mie sięcz -

ni ku „dział ko wiec”, Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD
oraz na stro nie in ter ne to wej Kra jo wej Ra dy PZD.

VI. KONKURS KRAJOWY „WZOROWA ALTANA”

Pre zy dium KR PZD dnia 21 mar ca 2016 r. pod ję ło
uchwa łę o ogło sze niu kon kur su kra jo we go „ Wzo ro wa
al ta na”. Jest to kon kurs otwar ty, do któ re go mo gą zgła -

szać się bez po śred nio wszy scy dział kow cy z ROD zrze -
szo nych w PZD. Zgło sze nia moż na prze sy łać do biu ra
KR PZD od dnia 25 ma ja 2016 r. 

UCHWAŁA NR 60 /2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 21 mar ca 2016 r.
w spra wie ogło sze nia kon kur su kra jo we go „WZOROWA ALTANA”

War sza wa, dnia 21 mar ca 2016 r.

I WICEPREZES               
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 
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Za łącz nik Nr 1 do Uchwa ły Nr 60/2016

Pre zy dium KR PZD z dnia 21 mar ca 2016r.

I. ORGANIZATOR
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców

II. CEL KONKURSU
Ce lem kon kur su jest pro pa go wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych po przez funk cjo nal ne al ta ny.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Kon kurs ma cha rak ter otwar ty, skie ro wa ny jest do wszyst kich dział kow ców z ROD zrze szo nych w Pol skim

Związ ku Dział kow ców.
2. Do kon kur su mo gą być zgła sza ne wy łącz nie al ta ny zgod ne z Re gu la mi nem ROD oraz z Usta wą o ROD 

z 13 grud nia 2013 r. Zgło szo ne do kon kur su al ta ny nie zgod ne z Re gu la mi nem ROD oraz z Usta wą o ROD z 13
grud nia 2013 r. nie bę dą roz pa try wa ne i nie we zmą udzia łu w kon kur sie. 

3. Każ dy uczest nik przy stę pu jąc do Kon kur su skła da oświad cze nie za war te w An kie cie kon kur so wej do ty czą ce:
a) za po zna nia się i ak cep ta cji re gu la minu kon kur su „Wzo ro wa Al ta na”
b) po twier dze nia da nych i oso bi ste go wy ko na nia pra cy kon kur so wej,
c) wy ra że nia zgo dy na prze ka za nie Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców praw au tor skich do zdjęć,
d) wy ra że nia zgo dy na prze twa rza nie swo ich da nych oso bo wych wy łącz nie dla po trzeb kon kur su „Wzo ro wa

Al ta na ” zgod nie z Usta wą z dnia 29.08.1997 r. o Ochro nie Da nych Oso bo wych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)        
e) pra wa do al ta ny zgło szo nej do kon kur su.

4. Uczest nik kon kur su po wi nien prze słać mak sy mal nie 5 fo to gra fii do brej ja ko ści, na któ rych mu si się zna leźć:
a) al ta na w ca łej oka za ło ści
b) al ta na wraz z jej naj bliż szym oto cze niem
c) wy po sa że nie al ta ny
d) al ta na na tle ca łej dział ki

5. Do star cze nie pra cy do biu ra Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców jest rów no znacz ne z udzia łem w
kon kur sie.

6. Ma te ria ły kon kur so we po win ny być do star czo ne na ad res: kon kur sy@pzd.pl (w ty tu le e -ma ila na le ży wpi sać
„Kon kurs Wzo ro wa Al ta na”) lub tra dy cyj ną pocz tą na ad res: Pol ski Zwią zek Dział kow ców Kra jo wa Ra da ul.
Bo bro wiec ka 1 00-728 War sza wa.

7. Ko mi sja nie zwra ca uczest ni kom kon kur su „Wzo ro wa Al ta na” prze sła nych przez nich ma te ria łów kon kur so -
wych.

8. Ma te ria ły kon kur so we po win ny za wie rać:
a) da ne oso bo we uczest ni ka:

– imię i na zwi sko,
– wiek,
– ad res za miesz ka nia,
– te le fon kon tak to wy,
– ad res e -ma il.

b) opis miej sca wy ko na nia fo to gra fii: nr dział ki, na zwa ROD, okręg,
c) do kład ny opis każ dej prze sła nej fo to gra fii.

9. Ma te ria ły kon kur so we nie mo gą być pod da ne wcze śniej szej ob rób ce gra ficz nej.

IV. PRZEBIEG KONKURSU
1.  Zgło sze nia do Kon kur su przyj mo wa ne bę dą do dnia 25 ma ja 2016r. 
2. Oce ny prac do ko na Ko mi sja Kon kur so wa; pra ce nie speł nia ją ce wa run ków re gu la mi no wych nie bę dą oce nia ne.

REGULAMIN KONKURSU 
„WZOROWA ALTANA”
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Za łącz nik Nr 2 do Uchwa ły Nr 60/2016

Pre zy dium KR PZD z dnia 21 mar ca 2016r.

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

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

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

(na zwi ska i imio na dział kow ców – użyt kow ni ków al ta ny, zgło szo nej do kon kur su „Wzo ro wa Al ta na”,

ad res ko re spon den cyj ny, nu mer te le fo nu)

Al ta na po ło żo na na dział ce nr ........... w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym 

im. .................................................................. w ..................................................................

Okręg ..................................................................

Oce na zgło szo nej do kon kur su Al ta ny i przy zna wa nie punk tów od by wa się na pod sta wie po niż szych wy tycz nych:

1. Es te ty ka i stan tech nicz ny al ta ny
a) es te ty ka al ta ny 0-10 pkt. ….pkt.
b) stan tech nicz ny al ta ny 0-10 pkt. ….pkt.
b) kre atyw ne roz wią za nia ar chi tek to nicz ne 0-10 pkt. ….pkt.

2. Uży cie eko lo gicz nych ma te ria łów 0-10 pkt. ….pkt.

3. Wy po sa że nie al ta ny
a) har mo nij ne i funk cjo nal ne roz wią za nia we wnę trzu al ta ny, słu żą ce do 

za spo ka ja nia po trzeb wy po czyn ko wych i so cjal nych 0-10 pkt. ….pkt.
b) po miesz cze nia go spo dar cze 0 - 5 pkt. ….pkt.
c) ta ras i je go stan tech nicz ny 0-10 pkt. ….pkt.
d) in ne wy po sa że nie 0 - 5 pkt. ….pkt.

4. Funk cjo nal ność al ta ny
a) no wa tor skie i in no wa cyj ne roz wią za nia 0-10 pkt. ….pkt.
b) in ne przy dat ne funk cje 0- 5 pkt. ….pkt.

5. Wkom po no wa nie al ta ny w kra jo braz ROD 0-10 pkt. ….pkt.

6. Za go spo da ro wa nie te re nu wo kół al ta ny  0-10 pkt. ….pkt.

Ra zem 105 pkt.            Przy zna no -  ...............pkt.

ANKIETA KONKURSOWA
„WZOROWA ALTANA”

Pod pi sy człon ków ze spo łu
Ko mi sji Kon kur so wej

Miej sco wość ............................, dnia ................................ 2016 r.Pie częć ROD

1. ........................... 1. ................................

2. .......................... 2. .................................

Pod pi sy dział kow ców 
– użyt kow ni ków al ta ny

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

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

Pod pi sy przed sta wi cie li        
Za rzą du ROD 
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta -
wie § 134 ust. 2 pkt. 7 i 12 sta tu tu PZD w związ ku z wy -
od ręb nia niem ROD na pod sta wie usta wy z dnia 13 gru-
d nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U.
2014 poz. 40) po sta na wia, co na stę pu je

§1
1. Z dniem wpi su w Kra jo wym Re je strze Są do wym

(KRS) i uzy ska nia oso bo wo ści praw nej sto wa rzy -
sze nie ogro do we po wo ła ne na pod sta wie uchwa ły o
wy od ręb nie niu ro dzin ne go ogro du dział ko we go
(zwa ne da lej sto wa rzy sze niem ogro do wym) sta je
się na stęp cą praw nym PZD w za kre sie praw i obo -
wiąz ków PZD w sto sun ku do ro dzin ne go ogro du
dział ko we go (ROD). Na stęp stwo praw ne obej mu je
w szcze gól no ści pra wa do nie ru cho mo ści zaj mo -
wa nych przez ROD, wła sność in fra struk tu ry ogro -
do wej oraz środ ki na ra chun kach ban ko wych
pro wa dzo nych dla ROD. 

2. Pod sta wę ra chun ko wą wy od ręb nie nia ROD sta no -
wi spra woz da nie fi nan so we ROD spo rzą dzo ne na
dzień po prze dza ją cy dzień uzy ska nia wpi su sto wa -
rzy sze nia ogro do we go w KRS. 

3. Po sta no wie nie o re je stra cji sto wa rzy sze nia ogro do -
we go w KRS sta no wi pod sta wę za koń cze nia dzia -
łal no ści ROD pro wa dzo ne go przez PZD, w tym
skre śle nia ROD z Re je stru ROD.

4. W przy pad ku za skar że nia po sta no wie nia o re je stra -
cji sto wa rzy sze nia ogro do we go w KRS, skre śle nie
ROD z Re je stru ROD ule ga za wie sze niu do cza su
roz strzy gnię cia spra wy. 

§ 2
1. W ce lu skre śle nia ROD z Re je stru ROD okrę go wy

za rząd PZD wi nien wy stą pić do Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z wnio skiem o pod ję cie uchwa ły w spra -
wie skre śle nia ROD z Re je stru ROD w związ ku z
wy od ręb nie niem ROD na pod sta wie usta wy o ROD. 

2. Do wnio sku, o któ rym mo wa w ust. 1, win ny być
za łą czo ne na stę pu ją ce do ku men ty:
a) od pis ak tu al ny z KRS do ty czą cy sto wa rzy sze nia

ogro do we go, 
b) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie stwier -

dze nia wy od ręb nie nia ROD zgod nie z usta wą o
ROD wraz z ozna cze niem nie ru cho mo ści, za ję tej
przez ROD (nu mer re je stro wy, po wierzch nia
ROD i licz ba dzia łek ro dzin nych, nu me ry dzia łek
geo de zyj nych, ty tuł praw ny przy słu gu ją cy PZD
do nie ru cho mo ści oraz do ku men ty praw ne 
z nim zwią za ne),

c) wnio sek o wy kre śle nie ROD z REGON. 
3. Da ne wy od ręb nio ne go ROD win ny być uprzed nio

uzgod nio ne w Re je strze ROD w opar ciu o ak tu al ny

VII. UCHWAŁY PREZYDIUM KR PZD 

UCHWAŁA NR 76/2016
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy  Pol skie go Związ ku Dział kow ców

z dnia 7 kwiet nia 2016 r. 
w spra wie skre śle nia ROD z Re je stru ROD 

w związ ku z wy od ręb nie niem ROD na pod sta wie usta wy o ROD

Oświad cze nie uczest ni ka Kon kur su „Wzo ro wa Al ta na”

Przy stę pu jąc do kon kur su „Wzo ro wa Al ta na” ni niej szym oświad czam, że: 
a) za po zna łam/za po zna łem się i ak cep tu ję re gu la min Kon kur su „Wzo ro wa Al ta na”,
b) je stem wła ści cie lem al ta ny zgło szo nej do kon kur su,
c) za war te w ni niej szej an kie cie da ne są praw dzi we, a do star czo ną pra cę wy ko na łam/ wy ko na łem oso bi ście i nie

na ru sza ona praw au tor skich in nych osób,
d) wy ra żam zgo dę na prze ka za nie praw au tor skich do zdjęć na rzecz Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców,
e) wy ra żam zgo dę na prze twa rza nie swo ich da nych oso bo wych (zgod nie z Usta wą z dnia 29.08.1997 r. o Ochro -

nie Da nych Oso bo wych - Dz. U. Nr 133 poz. 883) dla po trzeb kon kur su „Wzo ro wa Al ta na” 

…………………………………………………………………..
(da ta i pod pis skła da ją ce go oświad cze nie)
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stan praw ny bądź po sia da ną wie dzę. 

§ 3
Nie za leż nie od dzia łań, o któ rych mo wa w § 2, okrę -

go wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest do:
1. Po in for mo wa nia wła ści cie li grun tów za ję tych przez

ROD o prze ję ciu przez sto wa rzy sze nie ogro do we
na pod sta wie art. 73 ust. 3 usta wy o ROD praw do
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez wy od ręb nio ny
ROD i wła sno ści in fra struk tu ry ogro do wej. 

2. Po dej mo wa nia prze wi dzia nych pra wem dzia łań
ma ją cych na ce lu za bez pie cze nie praw PZD i dział -
kow ców, w szcze gól no ści po przez za pew nie nie aby
zmia ny w księ gach wie czy stych zwią za ne z ujaw -
nia niem praw sto wa rzy sze nia ogro do we go nie
obej mo wa ły praw do nie ru cho mo ści zaj mo wa nych
przez ROD pro wa dzo ne przez PZD. 

3. Po dej mo wa nia dzia łań, o któ rych mo wa w uchwa -
le nr 261/2015 Pre zy dium KR PZD z dnia
20.10.2015 r. w spra wie przy ję cia wy tycz nych 
w spra wie spo rzą dze nia spra woz dań fi nan so wych
na oko licz ność wy od ręb nie nia się ROD. Kom plet
do ku men tów zwią za nych ze spra woz da niem fi nan -
so wym o któ rym mo wa w § 1 ust. 2 jest prze cho wy -
wa ny przez OZ PZD w ak tach re je stro wych

wy od ręb nio ne go ROD. 
4. Po dej mo wa nia prze wi dzia nych pra wem dzia łań 

w ce lu do ko na nia ze sto wa rzy sze niem ogro do wym
roz li czeń z ty tu łu na leż no ści we wnątrz or ga ni za cyj -
nych wy od ręb nio ne go ROD.

§ 4
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
2. Tra ci moc uchwa ła nr 221/2015 Pre zy dium KR

PZD z dnia 30 wrze śnia 2015 r. w spra wie skre śle -
nia ROD z Re je stru ROD w związ ku z wy łą cze -
niem się na pod sta wie usta wy o ROD. 

3. W wy tycz nych do spo rzą dza nia spra woz da nia fi nan -
so we go na dzień po prze dza ją cy wy od ręb nie nie
ROD, wpro wa dzo nych uchwa łą nr 261/2015 Pre zy -
dium KR PZD z dnia 20.10.2015 r. w ostat nim aka -
pi cie na str. 5 skre śla się na stę pu ją cy tekst: „Okrę gi
PZD po do ko na niu oce ny spra woz da nia fi nan so we -
go przez okrę go wą ko mi sję re wi zyj ną i przy ję ciu
przez pre zy dium OZ PZD, prze sy ła ją kom plet do ku -
men tów każ de go wy łą czo ne go się ROD (wraz z oce -
ną do ko na ną przez głów ną księ go wą okrę gu) do
jed nost ki kra jo wej PZD w ter mi nie 15 dni od da ty
przy ję cia przez pre zy dium OZ PZD”. 

War sza wa, dnia 7 kwiet nia 2016 r. 

I WICEPREZES               
/-/ Ta de usz JARZĘBAK 

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI 

Po wo łać na in struk to rów kra jo wych Spo łecz nej Służ -
by In struk tor skiej:

1. Ste fa na Grodz kie go z ROD „Aster” w Łom ży.
2. Ka zi mie rza Czauż z ROD im. E. Orzesz ko wej w

Czar nej Bia ło stoc kiej.
3. Eu ge niu sza Pa na siu ka z ROD im. Woj ska Pol skie -

go w Bia łym sto ku.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie Uchwa ły Nr 11/95 Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 24 sierp nia 1995 r. w
spra wie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w PZD, w
opar ciu o wnio sek Pre zy dium OZ Pod la skie go PZD, po -
sta na wia:

§ 1

VIII. POWOŁANIE INSTRUKTORÓW KRAJOWYCH 

UCHWAŁA Nr 72 /2016
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 21 marca 2016r.
w sprawie powołania instruktorów krajowych 

Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
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War sza wa, dnia 21 mar ca 2016 r.

PREZES
/-/ Eu ge niusz KONDRACKI

WICEPREZES
/-/ Ta de usz JARZĘBAK

IX. PRZEGLÑD PUBLICYSTYKI ZWIÑZKOWEJ

Dział kow ców. Po ni żej pre zen tu je my frag men ty naj waż -
niej szych z nich. Z tre ścią ca łych ar ty ku łów moż na za po -
znać się na stro nie pzd.pl do cze go go rą co za chę ca my.

Na stro nie pzd.pl każ de go dnia pu bli ko wa ne są ar ty -
ku ły o spra wach waż nych dla dział kow ców, ro dzin nych
ogro dów dział ko wych oraz ca łe go Pol skie go Związ ku

„W ostat nim cza sie je ste śmy świad ka mi te go, jak oso -
by świa do mie ła mią ce prze pi sy pra wa, pró bu ją zdo być
dla sie bie opi nię pu blicz ną, przy chyl ność me diów, a na -
wet obroń ców praw czło wie ka. Tym cza sem art. 32. 1.
Kon sty tu cji RP ja sno wska zu je, że „wszy scy są wo bec
pra wa rów ni”. Za rów no lu dzie, któ rzy ma ją wie le pie -
nię dzy, jak i ci któ rzy ich nie ma ją wca le – te dwie po -
zor nie skraj ne gru py łą czy jed no – żad na z nich nie mo że
wy cho dzić po za wska za ne gra ni ce pra wa. Dla cze go za -
tem nie wiel ka gru pa bez praw nie za miesz ku ją cych ROD
dział kow ców pró bu je udo wod nić wszyst kim, że nie jest
waż ny sam fakt, że ła mie się pra wo, ale po wo dy ta kie go
dzia ła nia? Czy czło wiek, któ ry ukradł sa mo chód, by po -
je chać do skle pu po chleb, nie jest zło dzie jem, bo chciał
się tyl ko na jeść? Po dob nie jest z dzi ki mi lo ka to ra mi w
ROD. Choć twier dzą, że ro bią to wy łącz nie dla te go, że

jest to ich ostat nia de ska ra tun ku przed emi gra cją lub
bez dom no ścią, to w rze czy wi sto ści nie szu ka ją roz wią -
zań, któ re ozna cza ły by dla nich re zy gna cję ze swo ich do -
tych cza so wych dzia łań. Żą da ją na to miast, by mia sto,
pań stwo i ca łe spo łe czeń stwo uzna ło ich za wy bra nych,
któ rym wol no ła mać pra wo i nie po nieść z te go ty tu łu
ja kiej kol wiek kon se kwen cji. Ni czym z ka pe lu sza wy cią -
ga ne hi sto rie wie lo dziet nych ro dzin, tu dzież sa mot nych
ma tek spra wia ją, że ar gu men ty emo cjo nal ne wy su wa ją
się przed ra cjo nal ny mi. Na gle te kil ka set osób zgar nia
ca łą uwa gę me diów spra wia jąc, że mi lion dział kow ców,
tych, któ rzy od dzie sią tek lat ży ją w zgo dzie z na tu rą i li -
te rą pra wa, mo gą stra cić swo je usta wo we przy wi le je tyl -
ko po to, by garst ka osób mo gła usank cjo no wać swo je
bez pra wie”.

Au tor AH, opu bli ko wa no 5.02.2016

„Epa to wa nie ludz kim nie szczę ściem w ce lu zy ska nia
przy chyl no ści spo łe czeń stwa wy da wać by się mo gło do -
brze ob ra ną tak ty ką w ce lu od wró ce nia uwa gi od fak -
tycz ne go sed na spra wy. A zda niem dział kow ców (sprze -
ci wia ją cych się bu do wa niu w ROD po nadnor ma tyw nych
al tan i za miesz ki wa niu) jest nim bez względ na wal ka o
za cho wa nie pro fi tów czer pa nych z fak tu bez praw ne go
miesz ka nia na dział ce. Na le ży jed nak roz róż niać oko -
licz no ści, któ re w du żej mie rze przy czy ni ły się do te go,
kto i dla cze go na za miesz ki wa nie w ROD zo stał „ska za -

ny”, a kto zna lazł się tam z wła sne go wy bo ru. W tym
dru gim przy pad ku - wy bo ru nie rzad ko pod szy te go kom -
bi na tor stwem, po trze bą od nie sie nia pry wat nych ko rzy -
ści  i chę cią prze chy trze nia „sys te mu”. Wszak oka zu je
się, że nie wiel ka gru pa osób ot tak stwo rzy ła w nie któ -
rych ROD swo iste pań stwo w pań stwie, prze kształ ca jąc
ogro dy w wy ję te spod pra wa pry wat ne fol war ki. Bo jak
ina czej na zwać za gra ża ją ce bez pie czeń stwu sa mo wo le
bu dow la ne, na gmin ne ba ga te li zo wa nie pra wa oraz sto so -
wa nie gróźb wo bec prze stra szo nych i bez bron nych dział -

§ 2
1. Po wo ła ni in struk to rzy kra jo wi SSI PZD peł nią swo -

je obo wiąz ki spo łecz nie re ali zu jąc za da nia okre ślo ne w
§ 3 wy tycz nych sta no wią cych za łącz nik do przy wo ła nej
na wstę pie uchwa ły Pre zy dium KR PZD, re gu la mi nem
ROD oraz in ny mi uchwa ła mi Kra jo wej Ra dy i Pre zy -
dium KR.

2. Po wo ła ni ni niej szą Uchwa łą in struk to rzy otrzy my -
wać bę dą mie sięcz nik „dział ko wiec”, któ re go kosz ty za -
ku pu i wy sył ki po kry je Kra jo wa Ra da PZD.

§ 3
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

• NIE dla ogro do wych pa ła ców 

• Czar ne owce w ROD. Dział kow cy ma ją do syć!
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kow ców? Ci z ko lei obu rze ni są fak tem, że oso by za -
miesz ku ją ce w ROD, po sia da ją ce kil ku pię tro we wil le,
upra wia ją ce tzw. sa mo wol kę, de wa stu ją ce ogro dy, utoż -
sa mia ne są w me diach z gru pą za szczu tych i po krzyw -
dzo nych osób. Po czu cie nie spra wie dli wo ści dział-
kow ców użyt ku ją cych ROD zgod nie z ich prze zna cze -
niem spra wi ło, że nie za mie rza ją oni da lej bier nie przy -

glą dać się huc pie, któ rą kie ru je grup ka lob bu ją ca za ła -
ma niem prze pi sów w ROD. Tam, gdzie pro blem po -
nadnor ma tyw nych al tan i za miesz ki wa nia w ROD
wy stę pu je, dział kow cy re spek tu ją cy re gu la min mó wią
jed nym gło sem: do syć de wa sto wa nia na szych ogro dów
przez krę ta czy i kom bi na to rów bez czel nie za sła nia ją cych
się  oso ba mi po krzyw dzo ny mi przez los”.

Au tor ŁP, opu bli ko wa no 19.02.3016

„Pod kar pa cie. Je den z naj bied niej szych re gio nów Pol -
ski. Du że bez ro bo cie, ni skie za rob ki, nie za do wa la ją cy
po ziom po mo cy so cjal nej. W związ ku z po wyż szym wy -
da wać by się mo gło, że ob szer nie oma wia ny w ostat nim
cza sie pro blem za miesz ki wa nia w po nadnor ma tyw nych
al ta nach w pol skich ROD, zwłasz cza na Pod kar pa ciu bę -
dzie zja wi skiem na gmin nym. Nic bar dziej myl ne go. Pa -
ra dok sal nie oka zu je się, że na te re nie okrę gu pod kar-
pac kie go PZD nie wy stę pu ją po nadnor ma tyw ne al ta ny.
Po nad to nie stwier dzo no tam przy pad ków sta łe go za -
miesz ki wa nia na dział kach. Dla cze go aku rat ten re gion
nie bo ry ka się z pro ble mem? Na czym po le ga je go wy -
jąt ko wość? Co spra wia, że tam tej si dział kow cy w stu
pro cen tach mo gą ko rzy stać z uro ków ROD, nie mar twiąc
się zde mo lo wa ny mi alej ka mi, ha ła sem prze jeż dża ją cych

przez ogród sa mo cho dów, smro dem wy do by wa ją cym się
z ko mi nów kil ku pię tro wych do mów, bę dą cych sa mo wo -
la mi bu dow la ny mi i za gra ża ją cy mi bez pie czeń stwu
dział kow ców? Zło śli wi po wie dzą, że na tam tej szych
dział kach próż no szu kać po nadnor ma tyw nych al tan, bo
ni ko go nie stać na bu do wę do mu. Skąd za tem w in nych
czę ściach na sze go kra ju lu dzie okre śla ni mia nem ubo -
gich po sia da ją fun du sze na wy bu do wa nie wie lo ro dzin -
ne go do mu i je go od po wied nie wy po sa że nie? Prze cież
już z sa mej de fi ni cji „ubó stwa” nie po win no być ich stać
na tak du żą in we sty cję.  Tym sa mym garst ka osób kreu -
ją cych się w me diach na ofia ry, de fac to bez par do no wo
wy ko rzy stu ją ca i za sła nia ją ca się fak tycz nie po krzyw -
dzo ny mi przez los jed nost ka mi, sto su jąc ko lej no za prze -
cza ją cą so bie re to ry kę, wpa da we wła sne si dła”. 

Au tor ŁP, opu bli ko wa no 10.02.2016

• Wła dza w rę kach dział kow ców, czy li de mo kra cja w ROD

„Wy bór al tan na ryn ku jest ogrom ny, a mo wa za rów -
no o al ta nach no wych i uży wa nych. Al ta ny mo że my ku -
pić w mar ke tach bu dow la nych, przez in ter net, czy
bez po śred nio u pro du cen ta. Wie le firm ofe ru je kom plek -
so we usłu gi z trans por tem i in sta la cją al ta ny włącz nie.
Ce ny uza leż nio ne są przede wszyst kim od po wierzch ni
al ta ny oraz od… fan ta zji dział kow ca. W za leż no ści od
gru bo ści na sze go port fe la mo że my wy po sa żyć al ta nę w
wie le do dat ko wych opcji lub zło żyć za mó wie nie na al ta -
nę wy ko na ną z naj wyż szych ja ko ścio wo ma te ria łów.
Dział ko wiec, któ ry nie mu si mar twić się o swój bu dżet,
na praw dę ma w czym wy bie rać. War to jed nak za wsze
za py tać sprze daw cę o ra bat. Du ża kon ku ren cja na ryn ku
spra wia, że sprze daw cy i pro du cen ci za bie ga ją o uwa gę
klien ta -dział kow ca, ofe ru jąc atrak cyj ne ce ny i upu sty.

Wie lu pol skich pro du cen tów dom ków ogro do wych po -
sia da w swo jej ofer cie co naj mniej po kil ka na ście róż -
nych ty pów i mo de li al tan, któ re z po wo dze niem
mo że my za in sta lo wać na na szej dział ce. Naj więk szym
za in te re so wa niem cie szą się al ta ny o po wierzch ni 25m²,
któ rych ce na oscy lu je w gra ni cach 13 ty się cy zło tych.
Za tę ce nę mo że my już na być al ta nę wy ko na ną z drew -
na so sno we go i świer ko we go, po sia da ją cą m.in. trzy
okna (jed no w an tre so li), drew nia ne drzwi z klam ką i
zam kiem pa ten to wym. Wśród do dat ko wych, płat nych
opcji pro du cent ofe ru je m.in. po kry cie da chu bla cho da -
chów ką, ryn ny, ocie ple nie pod ło gi, ocie ple nie ścian,
ocie ple nie da chu, okna Pcv itd. Li sta do dat ko wych, de -
dy ko wa nych ele men tów jest bar dzo dłu ga, więc nie ma
oba wy, że na sze po trze by nie zo sta ną za spo ko jo ne”.

Au tor ŁP, opu bli ko wa no 8.02.2016

•  „Ubó stwo rów na się za miesz ki wa niu w ROD” - czy li kto i dla cze go my dli dział kow com oczy?

• Al ta na w ROD – du ma każ de go dział kow ca

„Zbie rzesz, co po sie jesz – to po nad cza so we po wie dze -
nie, któ re na bie ra no we go zna cze nia w ob li czu zbli ża ją -

cej się kam pa nii wal nych ze brań.  Ze wzglę du na po wa -
gę po dej mo wa nych pod czas tych ze brań de cy zji i
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uchwał, po win no w nich uczest ni czyć jak naj wię cej
dział kow ców, któ rzy są człon ka mi PZD. War to za tem za -
dbać o od po wied nie wa run ki, ter mi no we i pra wi dło we
za wia do mie nie oraz wy ko rzy stać wszyst kie in ne moż li -
wo ści, by za chę cić człon ków PZD do udzia łu w wal nym
ze bra niu. Zwią zek już te raz in ten syw nie przy go to wu je
za rzą dy ROD do te go za da nia po przez licz ne szko le nia
i bro szu ry in for ma cyj ne. Pre zy dium KR PZD przy go to -
wa ło m.in. „Wy tycz ne w spra wie prze pro wa dza nia wal -
nych ze brań spra woz daw czych w ROD”, któ re do stęp ne
są na stro nie in ter ne to wej: www.pzd.pl , a tak że zo sta ły
opu bli ko wa ne w Biu le ty nie In for ma cyj nym 01/2016.
Po nad to Kra jo wa Ra da PZD  za de cy do wa ła o wy da niu

bro szu ry za wie ra ją cej wspo mnia ne wy tycz ne oraz wzo -
ry dru ków i do ku men tów. Ksią żecz ki, któ re zo sta ły wy -
dru ko wa ne w na kła dzie 20 tys. tra fi ły bez po śred nio do
za rzą dów ro dzin nych ogro dów dział ko wych. Za miast
na rze kać, że w ogro dzie nie ma prą du, a wo da każ dej
wio sny stoi nie tyl ko w ogro do wych alej kach, moż na
wziąć spra wy w swo je rę ce i wska zać prio ry te to we dzia -
ła nia, ja ki mi po wi nien za jąć się za rząd ROD w cią gu naj -
bliż sze go ro ku. Każ dy, kto ma dział kę w ROD i jest
człon kiem PZD po wi nien uczest ni czyć w wal nym ze bra -
niu spra woz daw czym, by móc de cy do wać o dzia łal no -
ści swo je go ogro du”.

Au tor AH, opu bli ko wa no 22.01.2016

• No wo cze sne ro dzin ne ogro dy dział ko we - z PZD to moż li we

• Czy mia sta mo gą się roz wi jać nie nisz cząc ogro dów dział ko wych?

„Efek ty po czy nio nych dzię ki PZD in we sty cji w ROD
w ca łej Pol sce wi dać go łym okiem, a ska la tych dzia łań
jest na praw dę bar dzo du ża. Zresz tą su ma pie nię dzy prze -
zna czo nych przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców na re ali -
za cję za dań in we sty cyj no -re mon to wych w ROD w la -
tach 2012 – 2015 ro bi du że wra że nie. Mo wa prze cież o
do ta cjach obej mu ją cych 3800 ROD na łącz ną kwo tę po -
nad 39 mi lio nów 500 ty się cy zło tych. Prze ka za ne przez
PZD fun du sze na rzecz ogro dów ma ją nie ba ga tel ne zna -
cze nie dla ich funk cjo no wa nia i roz wo ju. Bez zwrot ną
do ta cję za in te re so wa ne ROD mo gą otrzy mać z kra jo we -
go Fun du szu Roz wo ju ROD, któ rą udzie la Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD lub z okrę go we go Fun du szu Roz -
wo ju ROD, któ rą udzie la Pre zy dium Okrę go we go Za -
rzą du PZD. Po nad to za rzą dy ROD mo gą zwró cić się o
po moc do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z Fun du szu
Sa mo po mo co we go, któ re go środ ki są prze zna cza ne na

udzie la nie po ży czek na rzecz ROD na ce le bu do wy, mo -
der ni za cji i re mon tów in fra struk tu ry. Na mar gi ne sie na -
le ży rów nież wspo mnieć, iż PZD udzie la tak że wspar cia
fi nan so we go w sy tu acji znisz czeń po wsta łych w ROD
wsku tek klęsk ży wio ło wych. W ta kim przy pad ku moż na
rów nież zwró cić się do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
o udzie le nie bez zwrot nej do ta cji z Fun du szu prze zna czo -
ne go na usu wa nie skut ków klęsk ży wio ło wych w ROD.
Pol ski Zwią zek Dział kow ców in we stu je w po pra wę ja -
ko ści in fra struk tu ry w ROD, co wpły wa na więk sze udo -
god nie nia dla dział kow ców i wszyst kich tych, któ rzy z
ro dzin nych ogro dów ko rzy sta ją. Zwią zek sku tecz nie dą -
ży do te go, by dzię ki ofe ro wa nej po mo cy Ro dzin ne
Ogro dy Dział ko we by ły jesz cze bar dziej przy ja znym
miej scem, co za chę ci ło by ca łe ro dzi ny do spę dza nia w
nim wol ne go cza su”.

Au tor ŁP, opu bli ko wa no 29.01.2016

„Usta wa o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen -
nym prze wi du je ist nie nie dwóch do ku men tów, na pod -
sta wie któ rych gmi na pro wa dzi po li ty kę i go spo dar kę
prze strzen ną. Są to: stu dium uwa run ko wań i kie run ków
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny oraz miej sco -
wy plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Ich za da -
niem jest w szcze gól no ści usta no wie nie re gu la cji
praw nych i stan dar dów za pew nia ją cych ja kość prze -
strze ni mia sta, ochro nę in te re sów pu blicz nych oraz wa -
run ków praw no -prze strzen nych roz wo ju, w tym
re ali za cji in we sty cji. Plan miej sco wy, ja ko akt pra wa lo -
kal ne go jest pod sta wą for mu ło wa nia wa run ków za bu do -
wy i za go spo da ro wa nia te re nu. Nie ste ty wie le pol skich
miast wciąż nie ma uchwa lo nych pla nów za go spo da ro -

wa nia miast, a te, któ re zaj mu ją się te ma tem, wy rzu ca ją
z nich ogro dy dział ko we. Ba da nia  sta nu praw ne go grun -
tów ROD na dzień 1 lu te go 2012 r. prze pro wa dzo ne
przez KR PZD po ka zu ją, że za le d wie 58% po wierzch ni
ROD (po nad 25 tys. ha) uję tych by ło w miej sco wych
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Naj wię cej
te re nów, gdzie brak jest miej sco wych pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, bądź ogro dy nie zo sta ły w
nich uję te znaj du ją się w: Go rzo wie Wiel ko pol skim –
92,82 % pow., To ruń sko -Wło cław skim – 81,71 % pow.,
w Gdań sku – 77,93 % pow., Ma zo wiec kim – 65,30 %
pow. W su mie 276 241 dzia łek w ROD nie uję to w żad -
nym pla nie i stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go, a to ozna cza, że w dłuż szym okre sie cza su de fac to
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cze kać je bę dzie li kwi da cja. W nie któ rych du żych mia -
stach po ję cie „ogro dy dział ko we” zo sta ło wy kre ślo ne
nie mal że cał ko wi cie. Tyl ko 63,27 % ogó łu po wierzch ni
ROD w 56 pol skich mia stach prze zna czo nych zo sta ło w
miej sco wym pla nie bądź w stu dium na zie leń dział ko -

wą. W mia stach tych funk cjo nu je 1747 ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, zaj mu ją cych po wierzch nię po nad
15,5 tys. ha, na któ rej urzą dzo nych jest 361 739 dzia łek
ro dzin nych”.

Au tor AH, opu bli ko wa no 12.02.2016

•  No wa za kład ka na stro nie pzd.pl – Dział kow cy py ta ją

• W ja kiej for mie i kie dy za rząd ROD in for mu je dział kow ca o opła tach ogro do wych?

„Zgod nie z Art. 34 ust. 1  usta wy z dnia 13 grud nia 2013
r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych o zmia nie wy so -
ko ści opłat ogro do wych sto wa rzy sze nie ogro do we jest
obo wią za ne za wia do mić dział kow ców, w spo sób okre ślo -
ny w sta tu cie, co naj mniej 14 dni przed upły wem ter mi nu
do wno sze nia opłat ogro do wych, nie póź niej jed nak niż
do koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go ten ter min. Zgod nie z
tym prze pi sem do pre cy zo wa nia for my za wia do mie nia o
zmia nie wy so ko ści opłat na le ży szu kać w Sta tu cie PZD z
dnia 2 lip ca 2015 r. Pa ra graf 146 wska zu je, iż Za rząd ROD

za wia da mia dział kow ców o zmia nie wy so ko ści opłat
ogro do wych po przez za miesz cze nie in for ma cji w miej scu
umoż li wia ją cym każ de mu dział kow co wi za po zna nie się
z tą in for ma cją, a w szcze gól no ści po przez jej za miesz -
cze nie na ta bli cy in for ma cyj nej lub stro nie in ter ne to wej
ROD. Za wia do mie nia ta kie go za rząd ROD do ko nu je co
naj mniej 14 dni przed upły wem ter mi nu do wno sze nia
opłat ogro do wych, nie póź niej jed nak niż do koń ca mie -
sią ca po prze dza ją ce go ten ter min”.

Au tor MT, opu bli ko wa no 1.04.2016

W związ ku z ogrom ną ilo ścią py tań do ty czą cych róż -
nych za gad nień zwią za nych za rów no z usta wą o ROD,
re gu la mi nem ROD, sta tu tem PZD, jak i in ny mi pro ble -
ma mi or ga ni za cyj ny mi i praw ny mi, któ re po ja wia ją się
wśród użyt kow ni ków dzia łek i Za rzą dów ROD, uru cho -
mi li śmy no wą pod stro nę na stro nie pzd.pl za ty tu ło wa ną:
„Dział kow cy py ta ją”. Moż ną ją zna leźć roz wi ja jąc w
gór nym pa ne lu me nu za kład kę „Pra wo”.

Jest to swe go ro dza ju ba za wie dzy, w któ rej znaj du ją
się od po wie dzi na naj czę ściej po ja wia ją ce się py ta nia.
Zo sta ły one za da ne za rów no dro gą li sto wą, ma ilo wą -
po przez for mu larz Kon takt, jak i w cza sie od by wa ją cych
się w KR PZD te le fo nicz nych dy żu rów praw ni ka.

Py ta nia wraz z od po wie dzia mi zo sta ły po dzie lo ne na
kon kret ne za gad nie nia. Wśród nich zna la zły się: człon -
ko stwo w PZD, prze nie sie nie pra wa do dział ki, za go spo -
da ro wa nie ROD i spra wy róż ne. W naj bliż szym cza sie
po ja wią się tak że ko lej ne ka te go rie: opła ty, wal ne ze bra -
nia, za rząd ROD, li kwi da cje ROD, in we sty cje i stan
praw ny grun tów w PZD. Ta ki po dział te ma tycz ny ma
uła twić użyt kow ni kom wy szu ki wa nie od po wie dzi na

kon kret ne py ta nia w da nym ob sza rze te ma tycz nym. Ba -
za bę dzie uzu peł nia na na bie żą co o ko lej ne za gad nie nia.
Jej two rze niem i opra co wa niem zaj mu ją się pra cow ni cy
Wy dzia łu Pre zy dial ne go oraz Wy dzia łu Go spo dar ki
Grun ta mi Kra jo wej Ra dy PZD. Bę dą oni udzie lać Pań -
stwu od po wie dzi na ko lej ne py ta nia. Pra gnie my jed no -
cze śnie zwró cić uwa gę, że na wie le pro ble ma tycz nych
za gad nień udzie li li śmy już od po wie dzi - są one do stęp -
ne w za kład ce Po ra dy praw ne. Za pra sza my do za po zna -
nia się z ich tre ścią - moż li we jest, że wśród wie lu
opu bli ko wa nych tam te ma tów, bę dzie od po wiedź na
Pań stwa py ta nie.

Je śli jed nak w dal szym cią gu nie mo gą Pań stwo od na -
leźć od po wie dzi na nur tu ją ce py ta nie czy za gad nie nie, za -
chę ca my do ko rzy sta nia na stro nie www.pzd.pl z
for mu la rza Kon takt. Moż na go zna leźć roz wi ja jąc w gór -
nym pa ne lu me nu za kład kę „Kon takt – KR PZD”. Py ta nia
moż na za da wać tak że dro gą li stow ną (ad res: Kra jo wa Ra -
da PZD, ul. Bo bro wiec ka 1, 00-728 War sza wa).

Au tor AH, opu bli ko wa no 20.01.2016
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Zbli ża się okres wal nych ze brań spra woz daw czo – wy -
bor czych człon ków PZD w ROD. Jest to naj lep sza oka -
zja, aby za sta no wić się nad po trze ba mi ROD w za kre sie
za go spo da ro wa nia i za pla no wać no we in we sty cje lub re -
mon ty. Mi mo, iż co ro ku ogro dy dział ko we prze pro wa -
dza ją wie le in we sty cji i re mon tów in fra struk tu ry ogro -
do wej, to po trze by w tym za kre sie są w dal szym cią gu
spo re. Jesz cze wie le ogro dów nie po sia da pod sta wo wej
in fra struk tu ry ta kiej jak sieć wo do cią go wa, ener ge tycz -
na czy bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne. Wie le też ogro dów jest
nie do in we sto wa nych.

Ma jąc to na uwa dze, Kra jo wa Ra da PZD co ro ku za -
chę ca wal ne ze bra nia człon ków PZD w ROD do po dej -
mo wa nia uchwał w spra wie re ali za cji za dań in we sty-
cyj nych lub re mon to wych w ROD. Aby po móc ogro dom
w re ali za cji tych za dań, KR PZD opra co wa ła szcze gó -
ło we wy tycz ne w za kre sie prze pro wa dze nia w ogro dzie
bu do wy bądź mo der ni za cji in fra struk tu ry ogro do wej.
Słu ży my rów nież ogro dom fa cho wą po mo cą udzie la ną
przez in spek to rów ds. in we sty cji, za trud nio nych w okrę -
go wych za rzą dach PZD. Ale przede wszyst kim wspie ra -
my ogro dy fi nan so wo, udzie la jąc po ży czek z Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD oraz do ta cji z Fun du szu Roz -
wo ju ROD oraz gdy zaj dzie ta ka po trze ba, z Fun du szu
prze zna czo ne go na usu wa nie klęsk ży wio ło wych.

Aby uła twić ROD re ali za cję in we sty cji i re mon tów oraz
uspraw nić po zy ski wa nie środ ków z Fun du szy PZD prze -
zna czo nych na in we sty cje i re mon ty w ogro dach dział ko -

wych zrze szo nych w PZD, KR PZD przy go to wa ła sze reg
dru ków do ku men tów na wal ne ze bra nie człon ków PZD
oraz dla za rzą dów ROD. Dzię ki tym wzo rom, człon ko wie
PZD bę dą mo gli za rów no gło so wać nad uchwa ła mi 
w spra wie prze pro wa dze nia prac bu dow la no – re mon to -
wych, jak i pod jąć de cy zję o wy stą pie niu z wnio skiem do
Kra jo wej Ra dy PZD o przy zna nie po życz ki z Fun du szu
Sa mo po mo co we go bądź do ta cji z Fun du szu Roz wo ju
ROD bę dą cej w dys po zy cji KR PZD.

Za chę ca my do za po zna nia się z ni niej szy mi do ku men -
ta mi i ko rzy sta nia z opra co wa nych wzo rów!

Do ku men ty do stęp ne na www.pzd.pl
1. Wnio sek za rzą du ROD na wal ne ze bra nie człon ków

PZD w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go/
re mon to we go

2. Uchwa ła wal ne go ze bra nia człon ków PZD w spra -
wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go/ re mon to we go

3. Uchwa ła wal ne go ze bra nia człon ków PZD w spra -
wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -
co we go

4. Wnio sek za rzą du ROD o przy zna nie po życz ki z
Fun du szu Sa mo po mo co we go

5. Wnio sek za rzą du ROD o przy zna nie do ta cji z Fun -
du szu Roz wo ju ROD, bę dą ce go w dys po zy cji KR
PZD

6. Wnio sek za rzą du ROD o przy zna nie do ta cji na usu -
nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD po wsta łych
na sku tek klę ski ży wio ło wej

X. KOMUNIKATY  

Ko mu ni kat Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie dru ków do ku men tów dla ROD do ty czą cych 
in we sty cji i re mon tów 

Ko mu ni kat Kra jo wej Ra dy z dnia 6 kwiet nia 2016 r. w spra wie od se tek obo wią zu ją cych w PZD

W związ ku z tym, że od 1 stycz nia 2016 r. zmie ni ły się
za sa dy usta la nia wy so ko ści od se tek usta wo wych, Kra -
jo wa Ra da pra gnie zwró cić uwa gę, że wpro wa dzo no trzy
róż ne staw ki tych od se tek. Wszyst ko to za spra wą usta -
wy z dnia 9 paź dzier ni ka 2015 r. o zmia nie usta wy o ter -
mi nach za pła ty w trans ak cjach han dlo wych, usta wy –
Ko deks cy wil ny oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz.U. z
2015 r. poz. 1830). In for ma cja te jest szcze gól nie waż na
dla za rzą dów ROD, któ re po bie ra ją na leż ne opła ty i dla
dział kow ców, któ rym zda rza się z róż nych po wo dów nie
uisz czać ich ter mi no wo.

Zmia na do ty czy m.in. spo so bu ob li cza nia wy so ko ści
od se tek usta wo wych, w tym od se tek za opóź nie nie. Do
ob ro tu pro fe sjo nal ne go zo sta ła rów nież wpro wa dzo na
no wa ka te go ria „od se tek usta wo wych za opóź nie nie w
trans ak cjach han dlo wych”, a na grun cie or dy na cji po dat -

ko wej zmie nią się za sa dy na li cza nia od se tek za zwło -
kę od zo bo wią zań po dat ko wych. 

Kra jo wa Ra da pra gnie po móc dział kow com i za rzą -
dom ROD bez piecz nie przejść przez la bi rynt no we li za -
cji i od na leźć wła ści wą ka te go rię w zmie nio nej, ale tyl ko
z po zo ru skom pli ko wa nej rze czy wi sto ści praw nej.

Prze pi sy wy róż nia ją na stę pu ją ce ro dza je od se tek usta -
wo wych:

• 5% – od set ki od su my pie nięż nej,
• 7% – od set ki za czas opóź nie nia w speł nie niu

świad cze nia pie nięż ne go,
• 9,5% – od set ki za opóź nie nie w trans ak cjach han -

dlo wych.

1. 5% – od set ki ka pi ta ło we
Od set ki ka pi ta ło we sta no wią przede wszyst kim wy na -
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gro dze nie za ko rzy sta nie z cu dze go ka pi ta łu, a tak że wa -
lo ry zu ją je go war tość. War to za zna czyć, że  od set -
ki  ka pi ta ło we na le żą się  tyl ko  wte dy, gdy wy ni ka to 
z czyn no ści praw nej, usta wy, orze cze nia są du al bo de -
cy zji or ga nu ad mi ni stra cji pu blicz nej. Je że li wy so kość
od se tek ka pi ta ło wych nie zo sta nie w in ny spo sób okre -
ślo na, na le żą się od set ki ka pi ta ło we  - usta wo we, któ re
wy no szą 5%. Od dnia 1 stycz nia 2016 ro ku wy so kość
od se tek usta wo wych bę dzie sta no wi ła rów no war tość sto -
py re fe ren cyj nej Na ro do we go Ban ku Pol skie go, po więk -
szo nej o 3,5 punk ty pro cen to we. Wy so kość od se tek
usta wo wych – ka pi ta ło wych wy nie sie za tem 5%.

Ta sto pa pro cen to wa nie do ty czy jed no stek PZD, gdyż
nie za cią ga ją one zo bo wią zań ka pi ta ło wych. 

2. 7% – od set ki za opóź nie nie
Od set ki za opóź nie nie ma ją cha rak ter sank cyj ny. Za -

wsze wy ni ka ją bo wiem z opóź nie nia w speł nie niu świad -
cze nia pie nięż ne go. Ze wzglę du na ten szcze gól ny
cha rak ter, wie rzy ciel mo że sku tecz nie żą dać ich za pła ty
na wet w przy pad ku, gdy nie po nie sie żad nej szko dy oraz
na wet wte dy, gdy opóź nie nie by ło na stęp stwem oko licz -
no ści, za któ re dłuż nik od po wie dzial no ści nie po no si.

Ce lem od se tek za opóź nie nie jest sank cjo no wa nie bra -
ku za pła ty w prze wi dzia nym ter mi nie, a tym sa mym dys -
cy pli no wa nie dłuż ni ka w  do cho wy wa niu ter mi nów
płat no ści. Od set ki za opóź nie nie by wa ją tak że na zy wa -
ne, choć nie są to wła ści we okre śle nia, od set ka mi kar -
ny mi lub od set ka mi za zwło kę.

Od 1 stycz nia 2016 r., w przy pad ku nie ozna cze nia wy -
so ko ści  od se tek za opóź nie nie, ich wy so kość bę -
dzie  wyż sza od od se tek usta wo wych  i bę dzie wy -
no sić  rów no war tość sto py re fe ren cyj nej NBP oraz 
5,5 punk tów pro cen to wych. Wy so kość od se tek usta -
wo wych za opóź nie nie wy nie sie za tem 7%.

Zgod nie z § 150 ust. 1 sta tu tu PZD w przy pad ku nie opła -
ce nia w ter mi nie do 30 czerw ca skład ki człon kow skiej lub
opłat ogro do wych w usta lo nym przez wal ne ze bra nie ROD
ter mi nie, za rząd ROD obo wią za ny jest na li czyć od set ki
usta wo we za zwło kę li cząc od dnia na stęp ne go po usta lo -
nym ter mi nie. W związ ku z tym, je że li dział ko wiec spóź -
nia się z opła ca niem skła dek lub opłat ogro do wych
za rząd ROD po wi nien na li czyć mu od set ki za zwło kę,
któ re od 1 stycz nia 2016 r. wno szą 7%. 

Przy kład: ter min płat no ści skład ki człon kow skiej 
i opła ty ogro do wej zo stał usta lo ny na dzień 30 czerw ca
2016 r. Je że li dział ko wiec nie uiści opłat we wska za nym
ter mi nie, za rząd ROD od na stęp ne go dnia, czy li od 1 lip -
ca 2016 r. na li cza od set ki za opóź nie nie, któ re wy no szą
7% w ska li ro ku.  

3. 9,5% – od set ki usta wo we za opóź nie nie w trans -
ak cjach han dlo wych

Szcze gól ny re żim do ty czą cy od se tek zo stał usta no wio -

ny na grun cie usta wy o ter mi nach za pła ty w trans ak cjach
han dlo wych, ma ją cej za sto so wa nie co do za sa dy do od -
płat nej do sta wy to wa rów oraz od płat ne go świad cze nia
usług po mię dzy sze ro ko ro zu mia ny mi przed się bior ca mi. 

Wy so kość od se tek usta wo wych za opóź nie nie w trans -
ak cjach han dlo wych  wy nie sie  9,5%.

Staw ka ta nie do ty czy żad nych dzia łań w Związ ku, po -
nie waż ja ko sto wa rzy sze nie nie na le ży my do krę gu pod -
mio tów, do któ rych ma ją za sto so wa nie prze pi sy usta wy
o ter mi nach za pła ty w trans ak cjach han dlo wych.

4. Od set ki od za le gło ści po dat ko wych 
Do za le gło ści po dat ko wych po wsta łych od 1 stycz nia

2016 r. sto su je się staw kę od se tek za zwło kę, któ ra wy -
no si 8% kwo ty za le gło ści w sto sun ku rocz nym. Or dy na -
cja po dat ko wa przy wi dzia ła jed nak jesz cze trzy róż ne
staw ki od se tek. Pierw sze dwie, to są staw ki pre fe ren cyj -
ne (4% i 6%), trze cia na to miast jest staw ką pod wyż szo -
ną (12%).

• Sko rzy sta nie ze staw ki pre fe ren cyj nej, czy li 4% do
za le gło ści po dat ko wych po wsta łych od 1 stycz nia
2016 r. bę dzie moż li we pod wa run kiem zło że nia,
sa mo dziel nie, bez udzia łu or ga nu po dat ko we go, ko -
rek ty de kla ra cji w ter mi nie 6 mie się cy od dnia upły -
wu ter mi nu do zło że nia de kla ra cji oraz za pła ty
za le gło ści po dat ko wej w cią gu 7 dni od dnia zło że -
nia ko rek ty.

• Staw ka ob ni żo na o po ło wę, czy li 4 % bę dzie tak że
sto so wa na w od nie sie niu do za le gło ści po dat ko wych
po wsta łych przed 1 stycz nia 2016 r., pod wa run kiem
zło że nia ko rek ty de kla ra cji w okre sie od 1 stycz nia
do 30 czerw ca 2016 r. i za pła ty za le gło ści po dat ko -
wej w cią gu 7 dni od dnia zło że nia ko rek ty.

• W ra zie zło że nia po 30 czerw ca 2016 r. ko rek ty
ujaw nia ją cej za le gło ści po dat ko we po wsta łe przed
dniem 1 stycz nia 2016 r. staw ka od se tek za zwło kę
wy nie sie 3/4 staw ki pod sta wo wej, czy li 6%.

Pod wyż szo na staw ka od se tek za zwło kę od za le gło ści
po dat ko wych wy no si 12% w sto sun ku rocz nym. Staw kę
tę bę dzie się sto so wa ło je dy nie w od nie sie niu do za le -
gło ści w po dat ku od to wa rów i usług, w po dat ku ak cy zo -
wym oraz w cłach.

W in te re sie po dat ni ków jest więc jak naj szyb sza sa mo -
dziel na we ry fi ka cja de kla ra cji, zło że nie ko rek ty i za pła -
ta za le gło ści. Po zwo li to na za sto so wa nie staw ki
ob ni żo nej.

5. Od set ki za zwło kę z ty tu łu nie opła co nych skła -
dek ubez pie cze nio wych

Od set ki za zwło kę z  ty tu łu nie opła co nych skła dek
ubez pie cze nio wych na li cza się na za sa dach i w wy so ko -
ści okre ślo nych w Or dy na cji po dat ko wej. Staw ki są więc
iden tycz ne, jak te opi sa ne w punk cie 4, czy li ta kie, jak
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W związ ku z od by wa ny mi wal ny mi ze bra nia mi spra -
woz daw czy mi w ROD do Kra jo wej Ra dy wpły wa wie -
le py tań od dział kow ców i za rzą dów ROD do ty czą cych
zwo ła nia, prze bie gu, po dej mo wa nych uchwał oraz in -
nych spraw zwią za nych z wal ny mi ze bra nia mi. Po ni żej
za miesz cza my naj czę ściej zadawane py ta nia i od po wie -
dzi praw ni ków KR PZD, któ re bę dą przy dat ne uczest ni -
czą cym w wal nych człon kom PZD, a tak że za rzą dom
ROD.

1) Czy moż na za wia do mić dział kow ca o wal nym ze -
bra niu te le fo nicz nie lub umiesz cza jąc blan kiet za pro -
sze nia na drzwiach al tan ki?

Zgod nie z § 60 sta tu tu PZD o ter mi nie, miej scu i po -
rząd ku ob rad wal ne go ze bra nia za rząd za wia da mia pi sem -
nie – za po śred nic twem pocz ty lub do rę cza jąc za wia -
do mie nie bez po śred nio za po kwi to wa niem -  człon ków
zwy czaj nych na co naj mniej 14 dni przed ter mi nem wal -
ne go ze bra nia. Za wia do mie nie mo że być wy sła ne człon -
ko wi zwy czaj ne mu pocz tą elek tro nicz ną, je że li uprzed nio
wy ra ził na to zgo dę, po da jąc ad res, na któ ry za wia do mie -
nie po win no być wy sła ne. Po wia do mie nie te le fo nicz ne o
ter mi nie ze bra nia, jak rów nież umiesz cze nie blan kie tu za -
pro sze nia na drzwiach al tan ki jest za tem nie zgod ne z po -
sta no wie nia mi sta tu tu, dla te go nie moż na za wia da miać
dział kow ców o wal nym ze bra niu w ta ki spo sób.

WZ

2) Czy moż na usta no wić peł no moc ni ka, któ ry za stą -
pi człon ka PZD na wal nym ze bra niu?

Zgod nie z § 14 ust. 2 sta tu tu PZD pra wa człon kow skie

wy ko ny wa ne są oso bi ście. W związ ku z tym każ dy czło -
nek Związ ku po wi nien sa mo dziel nie  brać udział w wal -
nym ze bra niu. Nie do pusz czal ne jest za tem usta no wie nie
do tej czyn no ści peł no moc ni ka, na wet, je że li jest to czło -
nek ro dzi ny. 

WZ

3) Czy wal ne ze bra nie mo że od być się w dru gim ter mi -
nie?

Wal ne ze bra nie mo że od być się w dru gim ter mi nie, co
naj mniej pół go dzi ny po wy zna czo nej go dzi nie roz po -
czę cia w pierw szym ter mi nie, o ile w za wia do mie niu o
ze bra niu po da no rów nież moż li wość od by cia go w dru -
gim ter mi nie i po uczo no człon ków o tym, że uchwa ły
pod ję te w dru gim ter mi nie są waż ne i obo wią zu ją bez
wzglę du na licz bę obec nych na ze bra niu. 

WZ

4) Co w sy tu acji, je śli nie zga dzam się z za pro po no wa -
nym po rząd kiem ob rad wal ne go ze bra nia, któ ry ra zem
z za wia do mie niem na ze bra nie otrzy ma łem do do mu?

Jak sam Pan twier dzi, jest to pro po no wa ny po rzą dek
ob rad. Sta nie się on fak tycz nym po rząd kiem po je go
przy ję ciu przez człon ków PZD w ROD pod czas wal ne -
go ze bra nia. Je śli człon ko wie PZD na wal nym ze bra niu
w ROD bę dą chcie li zgło sić uwa gi i pro po zy cje do pro -
jek tu po rząd ku, ma ją pra wo je przed sta wić, a prze wod -
ni czą cy ze bra nia wi nien pod dać pod gło so wa nie.  

ZRS

War sza wa, dnia 6 kwiet nia 2016 r. 

XI. INFORMACJE I PORADY PRAWNE

1. Działkowcy i zarzàdy pytajà – Walne zebrania

staw ki od se tek za za le gło ści po dat ko we. Staw ka pod sta -
wo wa wy no si za tem 8%, staw ki pre fe ren cyj ne 4 % i 6%.
Do ty czy to opła ca nych po ter mi nie za rów no skła dek na
ubez pie cze nia spo łecz ne, ubez pie cze nie zdro wot ne, jak
i fun du sze po za ubez pie cze nio we (FP, FGŚP i FEP). Na -
li cza nie od se tek roz po czy na się od na stęp ne go dnia po
dniu, w któ rym płat nik miał obo wią zek osta tecz nie do -
ko nać wpła ty skła dek na ra chu nek ban ko wy ZUS. Koń -
czy się je na li czać w dniu wpła ce nia za le gło ści (łącz nie
z tym dniem).

Wy so kość od se tek za zwło kę bę dzie ogła sza na w Mo -
ni to rze Pol skim przez mi ni stra wła ści we go do spraw fi -
nan sów pu blicz nych.

Pod sta wy praw ne:
Usta wa z dnia 13.10.1998 r. o sys te mie ubez pie czeń

spo łecz nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.),
Usta wa z dnia 27.08.2004 r. o świad cze niach opie ki

zdro wot nej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
Usta wa z dnia 29.08.1997 r. - Or dy na cja po dat ko wa

(Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).
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5) Czy są ja kieś ogra ni cze nia w peł nie niu funk cji
prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia?

Tak. Prze pi sy sta tu tu PZD wpro wa dza ją ogra ni cze nia
w tym za kre sie, któ re mó wią, że prze wod ni czą cym wal -
ne go ze bra nia nie mo że być:

• pre zes za rzą du ROD (§ 34 ust. 5 sta tu tu PZD),
• prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej ROD (§ 34 ust.

5 sta tu tu PZD), 
• od wo ła ni człon ko wie or ga nów (§ 34 ust. 5 sta tu tu

PZD),
• oso by ra żą co na ru sza ją ce prze pi sy związ ko we

(Uchwa ła nr 1/IV/2015 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
25 li sto pa da 2015 r. w spra wie bu dow nic twa po -
nadnor ma tyw ne go i za miesz ki wa nia na te re nie
dzia łek w ROD nie do pusz cza spra wo wa nia man -
da tu w ja kim kol wiek or ga nie Związ ku przez oso -
bę, któ ra w spo sób ra żą cy na ru sza sta tu to we
obo wiąz ki człon ka PZD, czy li po bu do wał po -
nadnor ma tyw ną al ta nę, za miesz ku je na te re nie
dział ki, wy ko rzy stu je dział kę nie zgod nie z jej usta -
wo wym ce lem).

ZRS

6) Kie dy wal ne ze bra nie bę dzie pra wo moc ne i uchwa -
ły na nim pod ję te bę dą obo wią zu ją ce?

• Wal ne ze bra nie w pierw szym ter mi nie jest waż ne,
je śli bie rze w nim udział po nad po ło wa  człon ków
PZD da ne go ROD.

• Uchwa ły wal ne go ze bra nia od by te go w dru gim ter -
mi nie są waż ne bez wzglę du na licz bę człon ków
zwy czaj nych obec nych na tym ze bra niu. 

• Uchwa ły kon fe ren cji de le ga tów są waż ne, je że li zo -
sta ły pod ję te przy obec no ści po nad po ło wy licz by
wy bra nych de le ga tów. 

ZRS
7) Nie je stem człon kiem PZD, ale mam pra wo do

dział ki w ROD.  Chcia ła bym wie dzieć jak są wy da wa -
ne pie nią dze, któ re wno szę. Czy mam do te go pra wo?

Tak, gwa ran tu je to usta wa o ROD. Za rząd ROD do
dnia 1 lip ca każ de go ro ku jest zo bo wią za ny do przed sta -
wie nia wszyst kim dział kow com w ROD (a nie tyl ko
człon kom PZD) in for ma cji fi nan so wej do ty czą cej pro -
wa dze nia ROD za ubie gły rok. Ta ki obo wią zek wy ni ka
z art. 33 ust. 3 usta wy o ROD. In for ma cja win na za wie -
rać wpły wy i wy dat ki pro wa dzo ne go ROD w po dzia le
na źró dła po cho dze nia i wy dat ko wa ne ce le, a tak że ze -
sta wie nie środ ków wpła ca nych przez dział kow ców w
po dzia le na po zy cje wy mie nio ne w art. 33 ust. 2 usta wy
o ROD, tj.: 

• wy dat ki na in we sty cje, re mon ty i bie żą cą kon ser -
wa cję in fra struk tu ry ogro do wej,

• opła ty za do sta wę me diów, ener gii elek trycz nej i
wo dy w czę ści do ty czą cej te re nu ogól ne go i in fra -
struk tu ry ogro do wej,

• ubez pie cze nia, po dat ki i in ne opła ty pu blicz no -
praw ne,

• wy dat ki na utrzy ma nie po rząd ku i czy sto ści,
• wy dat ki zwią za ne z za rzą dza niem ROD.

In for ma cja fi nan so wa po win na być prze ka za na dział -
kow com do wia do mo ści w spo sób zwy cza jo wo przy ję -
ty w da nym ogro dzie i umoż li wia ją cy każ de mu
dział kow co wi za po zna nie się z nią. 

ZRS

8) Nie któ rzy dział kow cy w mo im ogro dzie, któ rzy zaj -
mu ją dział ki przy ogro dze niu ze wnętrz nym, po bu do wa li w
nim furt ki. Za rząd ROD na ka zał im ich zli kwi do wa nie,
ale oni twier dzą, że zgło szą na wal nym ze bra niu wnio sek
o wy ra że nie zgo dy na te furt ki. Czy ma ją ra cję?

Wal ne ze bra nie nie mo że sank cjo no wać na ru sza nia
obo wią zu ją cych prze pi sów.  Re gu la min ROD w § 68 pkt
11 za bra nia na ru sza nia, zmie nia nia in fra struk tu ry ogro -
do wej, a w szcze gól no ści bu do wa nia bram i fur tek w
ogro dze niu ze wnętrz nym. Zbu do wa nie fur tek by ło więc
sa mo wo lą dział kow ców, któ rych li kwi da cję za rząd ROD
po wi nien na ka zać. 

ZRS

9) Na wal nym ze bra niu w ubie głym ro ku pod ję to
uchwa łę, że by w ra mach oszczęd no ści, in for ma cję 
o wal nym ze bra niu wy wie sić na ta bli cach ogło szeń 
w ogro dzie, za miast wy sy łać za wia do mie nia do do mów.
Mam wąt pli wo ści, czy ta ka for ma za wia do mie nia jest
wła ści wa.

Rze czy wi ście ta ka for ma za wia do mie nia człon ków
Związ ku o ter mi nie i miej scu od by wa nia się wal ne go ze -
bra nia jest nie do pusz czal na, a uchwa ła wal ne go ze bra -
nia, któ ra wpro wa dza ta kie roz wią za nie jest z mo cy
pra wa nie waż na, bo wiem jest sprzecz na z po sta no wie -
nia mi sta tu tu PZD. Spo so by za wia do mie nia człon ków
PZD o ze bra niu są wy raź nie wska za ne w § 60 sta tu tu
PZD i sta no wią ka ta log za mknię ty. Każ dy czło nek PZD
mu si zo stać po wia do mio ny pi sem nie za po śred nic twem
pocz ty lub po przez do rę cze nie do rąk wła snych za po -
kwi to wa niem. A je śli wy ra ził zgo dę na prze ka zy wa nie
ko re spon den cji dro gą elek tro nicz ną, ta for ma jest rów -
nież do pusz czal na.  

ZRS

10) Za rząd ROD pod jął uchwa łę o po zba wie niu mnie
człon ko stwa w Związ ku. W ter mi nie od wo ła łem się od
niej, a or gan od wo ław czy nie roz pa trzył jesz cze mo je go
od wo ła nia. Czy mam pra wo uczest ni cze nia w wal nym
ze bra niu ?

Je śli do dnia, w któ rym bę dzie się od by wa ło wal ne ze -
bra nie w ogro dzie, nie za pad nie nie ko rzyst na dla Pa na
de cy zja pre zy dium okrę go we go za rzą du, ma Pan pra wo
do wzię cia udzia łu w wal nym ze bra niu. Wy ni ka to z §
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30 ust. 3 sta tu tu PZD, któ ry mó wi, że wnie sie nie od wo -
ła nia w ter mi nie i try bie okre ślo nym w sta tu cie, wstrzy -
mu je wy ko na nie za skar żo nej uchwa ły. 

ZRS

11) Ra zem z mę żem ma my wspól ne pra wo do dział ki
w ROD i oby dwo je je ste śmy człon ka mi PZD. Czy oby -
dwoj gu nam przy słu gu je pra wo gło su na wal nym ze -
bra niu?

Oczy wi ście. Każ dy czło nek PZD ma pra wo gło su na
wal nym ze bra niu. Ozna cza to, że mał żon kom po sia da -
ją cym pra wo do tej sa mej dział ki i bę dą cym człon ka mi
PZD przy słu gu ją dwa od ręb ne gło sy. 

ZRS

12) Nie uczest ni czę w wal nym ze bra niu, bo nie je stem

człon kiem PZD. Skąd do wiem się o ewen tu al nej pod -
wyż ce opłat?

Za rząd ROD ma obo wią zek za wia do mić dział kow ców
o zmia nie  wy so ko ści opłat ogro do wych  uchwa lo nych
przez wal ne ze bra nie. Za wia do mie nie mu si być do ko na -
ne na co naj mniej 14 dni przed uchwa lo nym na wal nym
ze bra niu ter mi nem wno sze nia opłat, nie póź niej jed nak,
niż do koń ca mie sią ca po prze dza ją ce go ten ter min (art.
34 ust. 1 usta wy o ROD). Czy li je śli za wia do mie nie wy -
wie szo no np. 1 ma ja, to naj wcze śniej szy ter min wno sze -
nia opłat mo że być okre ślo ny na 1 czerw ca. Za wia-
do mie nia do ko nu je się po przez za miesz cze nie in for ma -
cji w miej scu umoż li wia ją cym każ de mu dział kow co wi
za po zna nie się z nią, a w szcze gól no ści po przez za miesz -
cze nie jej na ta bli cach ogro do wych lub stro nie in ter ne to -
wej ROD (§ 146 ust. 1 sta tu tu PZD). 

ZRS

2. Pozytywne orzeczenia sàdowe i administracyjne dla PZD, ROD 
i działkowców! 

Te ma tem, któ ry wciąż nie po koi PZD, ROD i dział kow -
ców są rosz cze nia do grun tów ROD, z któ ry mi Zwią zek
zma ga się od po nad 25 lat! Do tych cza so we orze cze nia są -
do we i ad mi ni stra cyj ne nie da wa ły wie le na dziei na po -
pra wę sy tu acji rosz cze nio wej. Mi mo ogrom ne go za an ga-
żo wa nia PZD, za pa da wie le nie ko rzyst nych roz strzy gnięć,
skut ku ją cych ko niecz no ścią wy da nia grun tu i za pła tą od -
szko do wań za rze ko me bez u mow ne ko rzy sta nie. 

Punk tem zwrot nym oka zał się rok 2015, któ ry ob fi to -
wał w bar dzo ko rzyst ne dla ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych orze cze nia są do we i ad mi ni stra cyj ne. Zwłasz cza w
za kre sie spraw zwią za nych z rosz cze nia mi do grun tów ro -

dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re ma ją fun da men tal -
ne zna cze nie dla dal sze go funk cjo no wa nia ROD. 

Dzię ki tym orze cze niom sy tu acja praw na wie lu ROD
mo że zmie nić się na lep sze. Ko niecz ne jest jed nak po wo -
ły wa nie się na orzecz nic two w trak cie po stę po wań są do -
wych i ad mi ni stra cyj nych. Oczy wi ście od są dów i
or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej bę dzie osta tecz nie za -
le ża ło, czy zo sta nie ono uwzględ nio ne w wy ro kach czy
de cy zjach. Bo wiem na le ży pa mię tać, że orze cze nia to
nie prze pi sy praw ne, tyl ko pew ne wy tycz ne. Ale są one
czę sto wy ko rzy sty wa ne przez są dy/ or ga ny ad mi ni stra -
cji pu blicz nej, gdy np. wy stę pu je „lu ka” w pra wie. 

Wy rok ten za padł w spra wie ze skar gi ka sa cyj nej PZD
od wy ro ku Są du Ape la cyj ne go w Kra ko wie w spra wie do -
ty czą cej rosz czeń kie ro wa nych w sto sun ku do PZD z ty -
tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z nie ru cho mo ści zaj mo-
wa nych przez ROD „Wrzos” i „Ka li na” w Kra ko wie. 
W tym orze cze niu, Sąd Naj wyż szy w peł ni po parł sta no -
wi sko Związ ku i uchy lił wy rok są du niż szej in stan cji 
w czę ści za są dza ją cej od PZD kwo tę po nad 600 ty się cy
zł. W swo im wy ro ku Sąd Naj wyż szy pod trzy mał wcze -
śniej szą li nię orzecz ni czą, w któ rej stwier dził, iż PZD jest
le gi ty mo wa ny bier nie w spra wie o za pła tę – wy łącz nie 
w sto sun ku do te re nów wspól nych w ROD. Po nad to SN

po dzie lił sta no wi sko PZD – do tych czas igno ro wa ne przez
in ne są dy, że zgod nie z art. 224 § 2 KC, mo men tem, od
któ re go moż na przy pi sać PZD obo wią zek za pła ty za bez -
u mow ne ko rzy sta nie z nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez
ROD, jest chwi la za wia do mie nia go o wy to cze niu po -
wódz two o wy da nie nie ru cho mo ści. Z te go wy ro ku wy ni -
ka, że wła ści ciel grun tu wy ta cza jąc prze ciw ko PZD 
i dział kow com po zwy o za pła tę za bez u mow ne ko rzy sta -
nie z nie ru cho mo ści bę dzie mógł do cho dzić za pła ty li czo -
nej za okres od dnia wy to cze nia po wódz twa, a nie za okres
od dnia uzy ska nia ty tu łu praw ne go do grun tu, li czo ne go
na wet do 10 lat przed wy to cze niem po wódz twa. W ten

Wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 18.06.2015 r. 
(III CSK 357/14)



86

Wy rok Są du Ape la cyj ne go w War sza wie z dnia 26.11.2014 r. 
(VI ACa 219/14)

spo sób znacz nie ob ni ży się war tość żą dań fi nan so wych
pod mio tów zgła sza ją cych rosz cze nia, któ re są kie ro -

Wy rok ten za padł w spra wie zwią za nej z rosz cze niem
zgło szo nym na pod sta wie De kre tu Bie ru ta do czę ści ROD
„Bi lo nik” w War sza wie. W wy ro ku tym, WSA uznał, że
Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest stro ną w po stę po wa niu
w spra wie z de kre tu Bie ru ta oraz Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców po sia da ty tuł praw ny do wszyst kich nie ru cho mo -
ści, co do któ rych Ro dzin ny Ogród Dział ko wy speł nia
je den z wa run ków, o któ rych mo wa w art. 76 usta wy z
dnia 13 grud nia 2013 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. Przy czym, na by cie pra wa użyt ko wa nia grun tu na
pod sta wie art. 76 usta wy o ROD na stę pu je z mo cy pra wa
z dniem wej ścia w ży cie usta wy o ROD, a sa ma de cy zja
stwier dza ją ca na by cie pra wa użyt ko wa nia ma je dy nie cha -

Wy rok ten zo stał wy da ny w spra wie z po wódz twa
M.St.War sza wy prze ciw ko PZD o wy da nie nie ru cho mo -
ści, zaj mo wa nej przez ROD „Sy re na” w War sza wie.
W tym wy ro ku Sąd Ape la cyj ny po twier dził, że po wódz -
two o wy da nie grun tu wy to czo ne prze ciw ko PZD mo że
od no sić się tyl ko do te re nu ogól ne go (za dział ki ro dzin -
ne od po wia da ją po szcze gól ni dział kow cy) oraz uznał, że
„wo bec wy ka za nia przez stro nę po zwa ną, iż speł nia wa -
run ki ob li gu ją ce wła ści cie la nie ru cho mo ści do wy da nia
de cy zji stwier dza ją cej na by cia pra wa użyt ko wa nia, cze -
mu stro na po wo do wa nie za prze czy ła (nie usto sun ko wa -
ła się w ża den spo sób do od po wie dzi na ape la cję, wo bec
cze go na pod sta wie art. 230 k.p.c. Sąd Ape la cyj ny uznał
ten fakt za przy zna ny ma jąc na uwa dze zgro ma dzo ny

ma te riał do wo do wy i prze pi sy usta wy), na le ża ło uznać,
iż po zwa na wy ka za ła na eta pie po stę po wa nia ape la cyj -
ne go sku tecz ne wo bec po wo da pra wo do wła da nia nie -
ru cho mo ścią, co uza sad nia osta tecz nie od da le nie ape-
la cji”. Ten wy rok mo że dia me tral nie zmie nić sy tu ację
war szaw skich ROD, ob ję tych po zwa mi M.St. War sza wy
o wy da nie grun tu, gdzie PZD nie był w sta nie się wy ka -
zać ty tu łem praw nym. Je że li ROD bę dzie speł niał co
naj mniej jed ną prze słan kę z art. 76 usta wy o ROD
(al bo art. 75 ust.6 i 7), to mi mo bra ku de cy zji ad mi -
ni stra cyj nej, PZD bę dzie mógł wska zy wać, że po sia -
da pra wo użyt ko wa nia do grun tu ROD i ewen tu al ne
po wódz twa M.St. War sza wy o wy da nie grun tu bę dą
od da la ne. 

Uchwa ła 7 sę dziów NSA z dnia 13.03.2015 r. 
(I OPS 3/14)

Na w/w uchwa łę po wo łał się Sta ro sta Sta ra cho wic ki
w swo jej de cy zji ad mi ni stra cyj nej o od mo wie zwro tu
wy własz czo nej nie ru cho mo ści zaj mo wa nej przez ROD
„Przy laszcz ka” w Sta ra cho wi cach. Do tej po ry za sa dą
by ło, że zwrot wy własz czo nej nie ru cho mo ści mógł na -
stą pić nie za leż nie od te go, ja ki ty tuł praw ny przy słu gi wał
pod mio tom, zaj mu ją cym nie ru cho mość. Dla te go też,
bar dzo czę stym przy pad kiem by ło, że w wy ni ku ta kie go
po stę po wa nia PZD tra cił użyt ko wa nie al bo użyt ko wa nie
wie czy ste. To dzia ło się oczy wi ście bez wi ny PZD, któ -

ry otrzy my wał grunt w do brej wie rze, nie ma jąc po ję cia
o błę dach urzęd ni czych przy wy własz cza niu nie ru cho -
mo ści. Je dy nym prze pi sem praw nym, któ ry chro nił PZD
przed ko niecz no ścią zwro tu wy własz czo nej nie ru cho mo -
ści był art. 229 usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
któ ry ogra ni czał zwrot w przy pad ku nie ru cho mo ści
sprze da nych lub od da nych w użyt ko wa nie wie czy ste
przed dniem 1 stycz nia 1998 r. Po zo sta łe nie ru cho mo -
ści, któ re zo sta ły na by te przez PZD po tym ter mi nie nie
ko rzy sta ły już z ta kiej ochro ny. W/w uchwa ła NSA

Wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 1.10.2015 r. 
(I SA/Wa 1104/15)

wa ne do PZD (w sto sun ku do te re nów ogól nych) i do
dział kow ców (w sto sun ku do dzia łek ro dzin nych). 

rak ter de kla ra to ryj ny. Dzię ki ta kie mu wy ro ko wi, PZD bę -
dzie mógł uczest ni czyć w po stę po wa niach są do wych 
i ad mi ni stra cyj nych w przy pad ku każ de go grun tu
ROD, do któ re go na by wa użyt ko wa nie na pod sta wie
art. 76 (al bo art. 75 ust.6 i 7) usta wy o ROD, o ile speł -
nia jed no z kry te riów. De cy zja po twier dza ją ca na by cie
na pod sta wie art. 76 (al bo art. 75 ust.6 i 7) usta wy 
o ROD ma cha rak ter je dy nie de kla ra to ryj ny. Ma to ta -
kie zna cze nie, że wie le or ga nów ad mi ni stra cyj nych nie re -
ali zu je wnio sków OZ PZD o wy da nie de cy zji na pod-
sta wie art. 76 usta wy al bo zwle ka z ich roz pa trze niem. 
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wpro wa dzi ła w tym za kre sie du żą re wo lu cję. Bo wiem
uzna no w niej, że zwrot nie ru cho mo ści jest moż li wy, gdy
sta no wi ona na dal wła sność Skar bu Pań stwa lub jed nost -
ki sa mo rzą du te ry to rial ne go. Tym sa mym pod sta wą od -
mo wy zwro tu nie ru cho mo ści mo że być zby cie tej
nie ru cho mo ści przez Skarb Pań stwa lub jed nost kę sa mo -
rzą du te ry to rial ne go oso bie trze ciej. Po wyż sze orzecz -

nic two mo że spo wo do wać, że nie bę dzie wy da wa nych
de cy zji o zwro cie w przy pad ku wy własz czo nych nie -
ru cho mo ści, bę dą cych w użyt ko wa niu wie czy stym
PZD (nie za leż nie od ter mi nu ich na by cia). Po zwo li na
obro nę po nad 60% grun tów ROD, bę dą cych w użyt ko -
wa niu wie czy stym PZD. 

Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 12.05.2015 r. 
(46/13)

Uchwa ła 7 sę dziów NSA z dnia 16.02.2016 r. 
(I OPS 2/15)

Do ty czy art. 156 § 2 usta wy Ko deks po stę po wa nia ad -
mi ni stra cyj ne go. Wy rok ten jest na dzie ją dla ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. W prze szło ści, zwłasz cza w okre -
sie PRL-u nie przy wią zy wa no zbyt wie le uwa gi do po -
praw no ści wy da wa nych ak tów praw nych. Wsku tek
cze go wie le de cy zji ad mi ni stra cyj nych z te go okre su jest
obar czo na wa da mi praw ny mi, skut ku ją cy mi orze cze nia -
mi o stwier dze niu ich nie waż no ści z pra wem. Ten pro -
blem nie omi nął rów nież ogro dów dział ko wych. Or ga ny
ad mi ni stra cji pu blicz nej wy da ją de cy zje ad mi ni stra cyj ne
stwier dza ją ce nie waż ność de cy zji wy własz cze nio wych
w za kre sie nie ru cho mo ści, któ re na stęp nie zo sta ły prze -
ka za ne PZD. Stwier dza na jest rów nież nie waż ność „sta -
rych” de cy zji o prze ka za niu PZD grun tu pod ROD czy
też in nych do ku men tów lo ka li za cyj nych. De cy zje
stwier dza ją ce nie waż ność de cy zji, któ re po zba wia ły ty -
tu łu praw ne go by łych wła ści cie li lub ich spad ko bier ców
sta no wią pod sta wę do „co fa nia” ty tu łów praw nych PZD
i ko niecz ność wy da nia te re nów. Przy czym nie ma zna -

cze nia, że ROD i dział kow cy za go spo da ro wa li grunt kil -
ka dzie siąt lat te mu, nie przy pusz cza jąc, że po la tach zo -
sta nie on im ode bra ny. Z ra tun kiem przy szedł Try bu nał
Kon sty tu cyj ny, któ ry w w/w wy ro ku rzekł o nie zgod no -
ści art. 156 § 2 usta wy z dnia 14 czerw ca 1960 r. – Ko -
deks po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go z art. 2 Kon s-
ty tu cji RP, w za kre sie w ja kim przy wo ła ny wy żej ar ty kuł
nie wy łą cza do pusz czal no ści stwier dze nia nie waż no ści
de cy zji wy da nej z ra żą cym na ru sze niem pra wa, gdy od
jej wy da nia na stą pił znacz ny upływ cza su, a sa ma de cy -
zja by ła pod sta wą na by cia pra wa. W tym wy ro ku, TK
uznał, że nie po win ny być wy da wa ne de cy zje stwier -
dza ją ce wa dli wość in nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych,
gdy na ich pod sta wie stro na na by ła pra wo, je śli od
da ty jej wy da nia na stą pił znacz ny upływ cza su. Ten
wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go nie po wo du je zmia -
ny tre ści art. 156 Kpa. Wska zu je on jed nak na ko niecz -
ność do ko na nia zmian przez usta wo daw cę, skut ku ją cych
uwzględ nie niem za strze żeń i wska zań Try bu na łu.

Na w/w uchwa łę po wo łał się Wo je wódz ki Sąd Ad mi -
ni stra cyj ny w Kiel cach roz pa tru jąc od wo ła nie Pre zy den -
ta Kielc od de cy zji SKO o uchy le niu de cy zji Pre zy den ta
Kiel ce w za kre sie usta no wie nia od płat ne go „za 1 zł”
użyt ko wa nia na pod sta wie art. 76 usta wy o ROD. Wąt -
pli wość WSA w Kiel cach wzbu dzi ła kwe stia, czy Pre -
zy dent Kielc mo że od wo ły wać się do są du ad mi ni stra -
cyj ne go od nie ko rzyst nych dla sie bie roz strzy gnięć do ty -
czą cych wy da nych przez sie bie de cy zji. Osta tecz nie,
WSA w Kiel cach po wo łu jąc się na w/w uchwa łę NSA
od rzu cił skar gę Pre zy den ta Kielc, uzna jąc, że or gan, któ -
ry wy da wał de cy zję ad mi ni stra cyj ną w pierw szej in stan -
cji nie po sia da in te re su praw ne go (a co za tym idzie –

nie jest po pro stu upraw nio ny) w skar że niu ta kiej de cy -
zji, zwe ry fi ko wa nej przez or gan dru giej in stan cji. Jed -
nym sło wem – or gan nie mo że sta rać się w dal szym to ku
po stę po wa nia o we ry fi ka cję de cy zji, któ rą sam wy dał 
w pierw szej in stan cji. Je że li ta uchwa ła utrwa li się 
w orzecz nic twie są do wym to w spo rach po mię dzy PZD
a or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej/ Skar bu Pań -
stwa, w tym rosz cze nio wych ko rzyst ne dla Związ ku
orze cze nia ad mi ni stra cyj ne nie bę dą mo gły być za -
skar ża ne przez or ga ny wła dzy pu blicz nej, któ re je
wy da ły.

przy go to wa ła
Mo ni ka Pil zak
WGG KR PZD 
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W ostat nim cza sie do Kra jo wej Ra dy dzwo ni co raz
wię cej osób z za py ta niem, ja kie do ku men ty po win na zło -
żyć w za rzą dzie ROD oso ba bli ska, któ ra chce na być
pra wo do dział ki po śmier ci dział kow ca. Od po wiedź jest
bar dzo pro sta i wy ni ka bez po śred nio z usta wy o ROD.
Oso ba bli ska po śmier ci dział kow ca skła da wnio sek o
usta no wie nie pra wa do dział ki po zmar łym dział kow cu,
któ ry dla uła twie nia znaj du je się na stro nie in ter ne to wej
w za kład ce Pra wo - Wzo ry do ku men tów. Nie ste ty opi sy -
wa ne przez po ten cjal nych na byw ców wy ma ga nia, ja kie
sta wia ją nie któ re za rzą dy ROD są nie po ko ją ce. Dla te go
przy po mi na my, ja kie do ku men ty zgod nie z pra wem są
po trzeb ne, a ja kich nie trze ba przed sta wiać. 

Dla przy kła du przed sta wia my jed ną ze zgła sza nych in -
ter wen cji: Oj ciec, któ ry był wdow cem miał pra wo do
dział ki. Po zo sta wił dwo je do ro słych dzie ci: cór kę i sy na.
Cór ka upra wia swo ją dział ką i nie jest za in te re so wa na
pra wem do dział ki, któ rą dzier ża wił jej oj ciec. Syn
chciał by zo stać dział kow cem i speł nia przy wi dzia ne pra -
wem wy ma ga nia, tzn. jest peł no let ni, miesz ka w po bli -
żu ogro du, w któ rym jest po ło żo na dział ka, nie ma pra wa
do dział ki w in nym ROD. Za rząd ROD za żą dał, aby cór -
ka przed sta wi ła za świad cze nie po twier dzo ne no ta rial nie,
że zrze ka się pra wa do dział ki po oj cu i za po wie dział, że
je że li nie przed sta wi ta kie go oświad cze nia, nie przyj mie
wnio sku o usta no wie nie pra wa do dział ki po zmar łym
oj cu od jej bra ta. 

Przed sta wio na po wy żej sy tu acja nie po win na mieć w
ogó le miej sca. Zgod nie z art. 38 usta wy o ROD w ra zie
nie po zo sta wa nia dział kow ca w związ ku mał żeń skim
oso by bli skie ma ją pra wo w cią gu 6 mie się cy zło żyć
wnio sek do za rzą du ROD o usta no wie nie pra wa po
zmar łym dział kow cu, do któ re go na le ży rów nież do łą -
czyć od pis ak tu zgo nu. Są to je dy ne do ku men ty, ja kie
mu si zło żyć po ten cjal ny na byw ca.  

Za rząd ROD po wi nien więc przez 6 mie się cy od
śmier ci dział kow ca cze kać na zgło sze nie się osób bli -
skich, któ re są za in te re so wa ne pra wem do dział ki. Je że -
li, tak jak w oma wia nym przy kła dzie zgło si się tyl ko
jed na oso ba bli ska, któ ra speł nia przy wi dzia ne pra wem
wy ma ga nia za rząd ROD po upły wie 6 mie się cy pod pi su -
je z nią umo wę dzier ża wy. Je że li zgło si się kil ku upraw -
nio nych (np. dwój ka dzie ci) o tym, kto otrzy ma pra wo do
dział ki za de cy du je sąd bio rąc pod uwa gę szcze gól nie to,
czy da na oso ba ko rzy sta ła z dział ki wraz ze zmar łym.

Za rząd nie mo że żą dać od po zo sta łych osób bli skich
oświad cze nia o zrze cze niu się pra wa do dział ki ani w
zwy kłej for mie pi sem nej ani tym bar dziej no ta rial nie po -
świad czo ne go. Ża den prze pis usta wy o ROD ani sta tu tu
PZD nie na kła da na oso by bli skie zmar łe go dział kow ca
ta kie go obo wiąz ku, więc za rząd ROD nie ma pra wa wy -
ma gać ta kie go za świad cze nia. Jest ono tak że zbęd ne z
te go po wo du, że nie przy spie szy po stę po wa nia, po nie -
waż za rząd mu si od cze kać 6 mie się cy. 

Wio let ta Za le ska

3. Prawo do działki w razie Êmierci działkowca. 

Ja kich do ku men tów nie po wi nien żą dać za rząd ROD.
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