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Od da je my do Wa szych rąk „Zbiór prze pi sów związ ko wych”.
Od chwi li po wsta nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców Kra jo wa Ra da wy da je Biu le -

tyn In for ma cyj ny. W każ dym ro ku, w za leż no ści od po trzeb wy da wa nych jest od kil ku
do kil ku na stu nu me rów. W tych Biu le ty nach za miesz cza ne są wszyst kie in for ma cje od -
no szą ce się do dzia łal no ści Związ ku, ale rów nież za miesz cza ne są wszyst kie uchwa ły i
sta no wi ska re gu lu ją ce funk cjo no wa nie Związ ku i ogro dów dział ko wych.

Na prze strze ni lat Kra jo wa Ra da re gu lu je wszyst kie dzie dzi ny ży cia i funk cjo no wa -
nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych, dla te go w ob ro cie praw nym Związ ku funk cjo -
nu je wie le do ku men tów ma ją cych zna cze nie i nie zbęd nych w co dzien nej pra cy
za rzą dów ogro dów, zwłasz cza w wy ko ny wa niu swo ich sta tu to wych obo wiąz ków i za -
rzą dza niu ogro dem. Do ku men ty są rów nież nie zbęd ne do pra cy ogro do wych ko mi sji re -
wi zyj nych i roz jem czych, na to miast moż li wo ści po słu gi wa nia się w obec nym cza sie
ty mi do ku men ta mi, kie dy każ dy jest za miesz czo ny w Biu le ty nie, nie raz kil ka na ście lat
te mu, nie uła twia pra cy człon kom or ga nów ogro do wych, a nie raz wręcz unie moż li wia
po słu gi wa nie się obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

Dla te go też Kra jo wa Ra da wy da ła ni niej szy „Zbiór”, w któ rym w po szcze gól nych roz -
dzia łach zo sta ły za miesz czo ne uchwa ły i sta no wi ska Kra jo wej Ra dy i Pre zy dium KR
ma ją ce zna cze nie dla funk cjo no wa nia struk tur ogro do wych.

Je ste śmy prze ko na ni, że „Zbiór” bę dzie bar dzo po moc ny w Wa szej pra cy i dla te go
chce my przy jąć na stę pu ją cą me to dę ak tu ali zo wa nia „Zbio ru”. Był by on wy da wa ny co
dwa la ta we dług sta nu praw ne go na czas wy da nia. Na to miast w po zo sta łych la tach wy -
da wa ny był by su ple ment „Zbio ru”, w któ rym za miesz czo ne by ły by prze pi sy po wsta łe
po wy da niu „Zbio ru”.

W ten spo sób człon ko wie or ga nów ogro do wych mie li by przez ca ły czas ak tu al ne prze -
pi sy związ ko we.

Nie za leż nie od te go na dal bę dzie wy da wa ny Biu le tyn In for ma cyj ny, w któ rym, tak
jak do tych czas, bę dą za miesz cza ne in for ma cje, ma te ria ły, uchwa ły itd.

Zbiór prze pi sów (tak że su ple ment) wy da wa ny bę dzie ze środ ków bu dże to wych Kra -
jo wej Ra dy bez do dat ko wych ob cią żeń dla za rzą dów ogro dów.

Je ste śmy prze ko na ni, że „Zbiór” zo sta nie po zy tyw nie przy ję ty przez człon ków za rzą -
dów i ko mi sji sta tu to wych ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Sza now ni Pre ze si Za rzà dów
i Prze wod ni czà cy Ko mi sji Sta tu to wych ROD

Kra jo wa Ra da PZD
Zespół Redakcyjny Zbioru
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Tra dy cja ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Eu ro pie li -
czy już kil ka set lat. W Pol sce się ga ona koń ca XIX w. Za -
rów no w na szym kra ju, jak i na za cho dzie Eu ro py, od
sa me go po cząt ku idea le żą ca u pod staw za kła da nia ogro -
dów dział ko wych by ła ta ka sa ma – mia ły być for mą po -
mo cy dla miesz kań ców miast, zwłasz cza tych uboż szych.
Ogro dy od za wsze mia ły za za da nie umoż li wić im do stęp
do zdro wych wa rzyw z wła snych upraw, ak tyw ne go wy -
po czyn ku i re kre acji, zaś ogó ło wi spo łecz no ści lo kal nej,
ja ko te re ny zie lo ne, kon takt z przy ro dą. Z te go też po wo -
du ogro dy za wsze by ły lo ka li zo wa ne w po bli żu miej sca
za miesz ka nia użyt kow ni ków dzia łek, czy li na ob sza rach
miast lub w ich bli skim są siedz twie.

Po mi mo upły wu lat za da nia ogro dów nie ule gły znacz -
nym prze obra że niom. Oczy wi ście po stęp cy wi li za cyj ny 
i wzrost prze cięt nej sto py ży cio wej zmie nił roz ło że nia ak -
cen tów, jed nak ge ne ral nie pod sta wo we ce le le żą ce u ge ne -
zy ogrod nic twa dział ko we go po zo sta ły te sa me. Po t-
wier dze niem te go są za pi sy usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Utrzy ma ny w nich
cha rak ter ogro dów, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz -
nej oraz pod kre śle nie so cjal ne go cha rak te ru dzia łek, jed -
no znacz nie wska zu ją ro lę ogrod nic twa dział ko we go
wy zna czo ną mu przez usta wo daw cę. W ana lo gicz ny spo -
sób na le ży ro zu mieć za da nia, ja kie po sta wio ne zo sta ły
przed sa mo rzą dem dział kow ców, tj. Pol skim Związ kiem
Dział kow ców.

Przy wra ca nie zde gra do wa nych te re nów spo łe czeń stwu,
utrzy my wa nie bez ob cią żeń dla bu dże tów miast „ży ją cych
par ków” i „zie lo nych płuc”, ja ki mi są na sze ogro dy, to za -
da nia sto ją ce przez PZD. Szcze gól ne zna cze nie wi dzi my
tak że w mi sji, ja ką ma ją do speł nie nia ogro dy wo bec pol -
skich ro dzin. Kul ty wo wa nie tra dy cyj nej już ro li dział ki ja -
ko miej sca spo tkań i in te gra cji wszyst kich po ko leń,
pro pa go wa nie jej edu ka cyj nej funk cji w za kre sie eko lo -
gii, zwłasz cza wo bec naj młod szych, to tyl ko naj waż niej -
sze po win no ści ogro dów dział ko wych w tym za kre sie.

Nie zwy kle istot na funk cja dla ogro dów dział ko wych
wy ni ka tak że z sy tu acji de mo gra ficz nej. Ba da nia wska zu -
ją, że pro blem sta rze nia się spo łe czeństw, któ ry do ty ka
Eu ro pę Za chod nią, sta nie się wkrót ce udzia łem tak że na -
sze go kra ju. Tam już od daw na ogro dy dział ko we po strze -
ga ne są 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 „trze cim

wie ku” i ko rzy sta ją one z sze ro kie go wspar cia i po mo cy
ze stro ny władz pu blicz nych. Uwa ża my, że po dob ne prze -
obra że nia w na sta wie niu do ROD są ko niecz ne rów nież 
w Pol sce. Do stęp do dział ki, świad cze nia so cjal ne go sta -
no wią ce go uzu peł nie nie ni skich eme ry tur i rent, jest ta nią
i nie zwy kle sku tecz ną for mą za bez pie cze nia spo łecz ne go,
któ re go Pań stwo Pol skie po win no udzie lać oso bom star -
szym. To, do cze go PZD dą ży i po stu lu je pod ad re sem
władz pu blicz nych, w bo gat szych i bar dziej roz wi nię tych
go spo dar czo i spo łecz nie kra jach Eu ro py już daw no sta ło
się rze czy wi sto ścią. Ogro dy wspie ra ne przez wła dze pu -
blicz ne - zwłasz cza lo kal ne - któ re na co dzień współ pra -
cu ją z sa mo rzą dem dział kow ców i do ce nia ją je go ro lę, tak
wy glą da co dzien ność dział kow ców na za cho dzie Eu ro py
i tak po win na ona wy glą dać w Pol sce.

Dla te go uwa ża my, że zna cze nie ogro dów dział ko wych
w Pol sce nie stra ci ło ni cze go z ak tu al no ści. Wręcz prze -
ciw nie. Do stęp do dział ki, a co za tym idzie ta niej for my
re kre acji i wy po czyn ku oraz moż li wo ści pro wa dze nia
upra wy wa rzyw i owo ców na wła sne po trze by, te pier wot -
ne funk cje dzia łek w ogro dach na dal ma ją w Pol sce istot -
ne zna cze nie. To sa mo do ty czy cha ry ta tyw nej dzia łal -
no ści, ja ką od za wsze pro wa dzą spo łecz no ści ogro do we.
Wy ko rzy sta nie po ten cja łu zor ga ni zo wa nej wspól no ty
dział kow ców dla nie sie nia 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 trze bu ją cy mi, to już
tra dy cyj ne ele men ty w dzia łal no ści na sze go ru chu, bez
któ rych trud no go so bie wy obra zić.

VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD zwra ca się do Pre -
zy den ta RP, Pre mie ra i po zo sta łych człon ków Rzą du RP,
par la men ta rzy stów oraz in nych przed sta wi cie li władz pań -
stwo wych i sa mo rzą dów lo kal nych o po moc i współ pra -
cę w wy ko ny wa niu przez pol ski ruch ogrod nic twa dział-
ko we go sto ją cych przed nim za dań. Ape lu je my do nich 
o wspar cie, rów nież po przez za cho wa nie wa run ków praw -
nych i eko no micz nych ko niecz nych dla za spo ka ja nia
ocze ki wań, ja kie wo bec ogro dów ma ją dział kow cy 
i miesz kań cy miast. Wi dzi my ko niecz ność pod no sze nia
stan dar du ich wy po sa że nia i prze kształ ca nia 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 lo kal nych spo łecz no ści. Do strze -
ga my po trze bę zin ten sy fi ko wa nia współ pra cy ze szko ła -
mi przy wy ko rzy sty wa niu dzia łek w ROD na ce le

I. STANOWISKA I REZOLUCJE DOTYCZÑCE
POLITYKI ZWIÑZKU

RE ZO LU CJAVIII KRA JO WE GO ZJAZ DU DE LE GA TÓW POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 9 grud nia 2007 r.w spra wie ro li i zna cze nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
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edu ka cyj ne. Zwią zek ro zu mie ko niecz ność ta kich dzia łań
i jest go tów pod jąć ak tyw ną współ pra cę z part ne ra mi pu -
blicz ny mi.

Jed no cze śnie ape lu je my do władz pu blicz nych o sze ro -
kie spoj rze nie na ogro dy dział ko we w mia stach. Ro zu mie -
my po trze by roz wo jo we aglo me ra cji i ko niecz ność po -
zy ski wa nia te re nów na in we sty cje in fra struk tu ral ne, rów -
nież kosz tem li kwi da cji nie któ rych ogro dów. Jed nak że
uwa ża my, iż de cy zje w tym za kre sie po win ny być po dej -
mo wa ne w spo sób roz waż ny i z jak naj mniej szym uszczer-
b kiem dla in te re sów dział kow ców i spo łecz no ści lo kal -
nych. Ogro dy speł nia ją wszak istot ne funk cje spo łecz ne,
dla te go ich li kwi da cja po win na być osta tecz no ścią i łą czyć
się z od two rze niem w po bli żu miast, tak aby rów nież oso -
by uboż sze oraz star sze za cho wa ły do nich do stęp.

Dal sze ist nie nie ogro dów jest bez wąt pie nia w in te re sie
ca łe go spo łe czeń stwa. Ko rzy sta ją z nich wszyst kie po ko -
le nia. Słu żą wy cho wy wa niu naj młod szych w po sza no wa -
niu dla przy ro dy. Dział ka ja ko źró dło wa rzyw wspie ra
bu dże ty ro dzi ny i słu ży jej in te gra cji, zaś dla se nio rów jest
miej scem od po czyn ku i re lak su. Ak tyw ność na dział kach
ma tak że bez dy sku syj nie po zy tyw ny wpływ na zdro wie,
przy czy nia się do wy dłu że nia ży cia.

Dla re ali za cji po wyż szych za dań przez ogro dy ko niecz -
ne jest jed nak za pew nie nie im od po wied nich wa run ków,
rów nież praw nych. Prze szło sto lat do świad czeń dział -
kow ców w Pol sce wska zu je, iż za ta ko we na le ży uznać
usta wo we za bez pie cze nie ich praw oraz ist nie nie ogól no -
pol skiej, sa mo rząd nej i sa mo dziel nej or ga ni za cji, któ ra
pro wa dzi i chro ni ogro dy oraz re ali zu je ich spo łecz ną
funk cję. Do świad cze nia te wska zu ją tak że na bez za sad -
ność for so wa nych przez nie któ re śro do wi ska kon cep cji

pry wa ty za cji dzia łek w ROD. Po mi ja jąc bo wiem nie re al -
ność gło szo nych ha seł uwłasz cze nia dział kow ców, cze go
ich au to rzy mu sie li mieć cał ko wi tą świa do mość, pro po -
no wa ne kon cep cje za kła da ją ce prze kształ ce nie zor ga ni -
zo wa nych ogro dów dział ko wych w sku pi ska pry wat nych
dzia łek, z za ło że nia nio sło by za so bą ich ko niec. Pry wat -
na wła sność dzia łek, a co za tym idzie cał ko wi ta swo bo -
da w spo so bie ich za go spo da ro wy wa nia i ob ro tu ni mi,
bar dzo szyb ko spo wo do wa ła by znik nię cie ogro dów z kra -
jo bra zu miast. Znie sie nie ogra ni czeń w li kwi da cji ogro -
dów szyb ko skut ko wa ło by tak że prze ję ciem kon tro li nad
ich te re na mi przez in we sto rów ko mer cyj nych, o co naj -
praw do po dob niej cho dzi ło au to rom pro jek tów. Ol brzy mie
szko dy spo łecz ne, kosz tem nie tyl ko dział kow ców, ale 
i ogó łu spo łe czeń stwa, by ły by nie unik nio ne. Za ta ko we
bo wiem na le ża ły uznać nie tyl ko utra tę do stę pu do dzia -
łek dla obec nych i przy szłych po ko leń, ale tak że znik nię -
cie ko lej nych te re nów zie lo nych z miast.

Dla te go też VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów stwier dza, że
wa run ki okre ślo ne w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, są na dzień dzi siej szy opty mal ne dla dal sze go roz -
wo ju ru chu dział ko we go w Pol sce i re ali zo wa nia mi sji
sto ją cej przed ogro da mi. Umoc nie ni po par ciem, ja kie go
usta wie o ROD udzie li ło 614 000 dział kow ców pod pi sa -
nych na li stach w jej obro nie, w peł ni ak cep tu je my ro lę
okre ślo ną przez usta wo daw cę dla ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i na szej or ga ni za cji. Wzy wa my rzą dzą cych
na szym kra jem do współ pra cy z sa mo rząd ną i sa mo dziel -
na or ga ni za cją, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców, w
dzia ła niu na rzecz ro dzin nych ogro dów dział ko wych, dla
do bra dział kow ców i ogó łu pol skie go spo -łe czeń stwa.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2007)
War sza wa, dnia 9 grud nia 2007 r.

STA NO WI SKO VIII KRA JO WE GO ZJAZ DU DE LE GA TÓW POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 9 grud nia 2007 r.w spra wie za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach ROD oraz przy dzia łu dzia łek na te re nachatrak cyj nych wy po czyn ko wo dla miesz kań ców in nych re gio nów kra ju
Idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go zro dzi ła się w ce -

lu po mo cy naj uboż szym ro dzi nom w mia stach. Ogro dy
dział ko we by ły i są za kła da ne na grun tach prze ka za nych
na ten cel nie od płat nie, tak że ko rzy sta nie z tych grun tów
jest nie od płat ne. Pod sta wo we funk cje, ja kie od za ra nia
dzie jów speł nia ją ogro dy dział ko we wy ni ka ją z ich ro li

ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej, a tak że ro li spo -
łecz nej dla dział ko wych ro dzin i spo łecz no ści lo kal nych.
Ogro dy wy peł nia ją funk cje re kre acyj ne po przez za pew -
nie nie czyn ne go wy po czyn ku dział kow ców i ich ro dzi -
nom, pro duk cyj ne po przez za pew nie nie ro dzi nom
zdro wych wa rzyw i owo ców, są płu ca mi miast. Wy peł niają
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tak że bar dzo waż ne funk cje spo łecz ne po przez ugrun to -
wy wa nie wię zi ro dzin nych, ak tyw ne wy peł nia nie cza su
wol ne go lu dzi trze cie go wie ku, uczą ży cia w du żej zbio -
ro wo ści. Tak że funk cje ze wnętrz ne po przez dzia łal ność
na rzecz spo łe czeń stwa – wcza sy na dział ce, za opa try wa -
nie w nad wyż ki plo nów do my dziec ka, do my opie ki spo -
łecz nej, szpi ta le, umoż li wia ją mło dzie ży po zna nie przy-
ro dy i jej zna cze nie dla czło wie ka.

Te wszyst kie funk cje wy ma ga ją pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia ogro du dział ko we go, pra wi dło we go i zgod ne go
z usta wą wy po sa że nia w in fra struk tu rę i wła ści we go wy -
ko rzy sty wa nie tej in fra struk tu ry, a tak że wła ści we go 
i zgod ne go z prze pi sa mi za go spo da ro wa nia dział ki i jej
wy ko rzy sty wa nie wy łącz nie na ce le okre ślo ne w usta wie
o ROD i sta tu cie PZD.

Tak też wy ko rzy sty wa na jest zde cy do wa na więk szość
dzia łek i ogro dów – słu żą one ro dzi nom i spo łecz no ściom
lo kal nym. Bar dzo nie po ko ją cym zja wi skiem, na si la ją cym
się w ostat nich la tach, szcze gól nie w du żych mia stach 
i na ich obrze żach, jest sta łe za miesz ki wa nie, nie kie dy ca -
łych ro dzin, w al ta nach dział ko wych.

Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych w spo sób
jed no znacz ny wy łą czy ła funk cje miesz kal ne z prze zna -
cze nia dział ki. Obiek ty prze zna czo ne do za miesz ki wa nia
ma ją ści śle okre ślo ne przez prze pi sy pra wa bu dow la ne go
pa ra me try. Pra wo bu dow la ne pre cy zu je ca ły pro ces po -
wsta wa nia ta kie go obiek tu, w tym sze reg po zwo leń od
urzę dów i in sty tu cji spe cja li stycz nych wy ma ga nych dla
bu dyn ku miesz kal ne go. Al ta ny na dział kach w ROD ma -
ją ści śle okre ślo ne wy mia ry i zgod nie z pra wem bu dow -
la nym nie wy ma ga ją po zwo le nia na bu do wę. Po wsta ją
więc sys te mem go spo dar czym, któ re go nikt nie kon tro lu -
je. Ta ki obiekt nie speł nia w świe tle pra wa wy ma gań dla
obiek tu o funk cjach miesz kal nych i nie moż na w nim za -
miesz ki wać pod żad nym pre tek stem.

Oso by za miesz ku ją ce na dział kach ła mią pra wo, wy ko -
rzy stu ją dział kę sprzecz nie z usta wą o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, dla te go też Zjazd uzna je, że wszel kie
te go ty pu po stę po wa nie, ja ko sprzecz ne z pra wem po -
wszech nie obo wią zu ją cym oraz pra wem PZD win no być
eli mi no wa ne zgod nie z dys po zy cja mi sta tu tu PZD.

Zjazd uzna je za nie do pusz czal ne świa do me ła ma nia pra -
wa, świa do me wy ko rzy sty wa nie ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go do za spo ka ja nia po trzeb sprzecz nych z funk cją
ogro dów i ideą ru chu ogrod nic twa dział ko we go. Ta kie po -
stę po wa nia czy ni szko dę nie tyl ko dla po je dyn cze go ogro -
du, ale mo że być za gro że niem dla mi lio na ro dzin użyt -
ku ją cych dział ki w Pol sce i ko rzy sta ją cych z praw i przy -
wi le jów za gwa ran to wa nych usta wą o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

Za miesz ki wa nie na dział kach w ROD jest w nie licz nych
przy pad kach sank cjo no wa ne przez ad mi ni stra cję lo kal ną,
a tak że nie któ re są dy ad mi ni stra cyj ne. Oso by za miesz ka -
łe w al ta nach dział ko wych są mel do wa ne przez nie któ re
sa mo rzą dy, ale by wa tak że, że sa mo rzą dy zmu sza ne są te -

go wy ro ka mi sa dów ad mi ni stra cyj nych. Zjazd stwier dza,
że ta kie po stę po wa nie, ta kie de cy zje, sank cjo nu ją bez pra -
wie i są szko dli we spo łecz nie. Usta wa o ROD za ka zu je
za miesz ki wa nia na dział ce, dział ka i ro dzin ny ogród dział -
ko wy nie słu żą za spo ka ja niu po trzeb miesz ka nio wych,
dział ki i ro dzin ne ogro dy dział ko we nie roz wią żą pro ble -
mów miesz ka nio wych pol skie go spo łe czeń stwa.

Dla te go też Zjazd zwra ca się do wszyst kich sa mo rzą -
dów te ry to rial nych, do wszyst kich in sty tu cji pań stwo -
wych, w tym są dów ad mi ni stra cyj nych, o po sza no wa nia
pra wa, o po sza no wa nie funk cji i ro li dzia łek w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, o prze strze ga nie usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych – usta wy szcze gól nej, któ rej
prze pi sy – zgod nie z dok try ną pra wa – na le ży sta wiać po -
nad usta wy ogól ne, w tym szcze gól nie po nad usta wę 
o ewi den cji lud no ści.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są nie ro ze rwal nie zwią za -
ne ze spo łecz no ścia mi lo kal ny mi. Zgod nie ze swo ją funk -
cją i ro lą, a tak że tra dy cją, któ ra le gła u pod staw po wsta nia
na sze go ru chu, za spo ka ja ją po trze by miesz kań ców miast
i osie dli. Funk cjo no wa nie ogro dów dział ko wych, ich roz -
wój, mo że się od by wać tyl ko przy współ pra cy z sa mo rzą -
dem lo kal nym, ze spo łecz no ścia mi miast. Zgod nie 
z usta wą o ROD ro dzin ne ogro dy dział ko we są sta łym ele -
men tem in fra struk tu ry miast, ko rzy sta ją nie od płat nie 
z grun tów bę dą cych wła sno ścią gmin.  Dział ki w ROD są
trak to wa ne ja ko świad cze nie so cjal ne na rzecz nie za moż -
nych ro dzin miej skich. Mie dzy in ny mi z te go ty tu łu ro -
dzin ne ogro dy dział ko we i dział kow cy są zwol nie ni z po -
dat ków lo kal nych, bo wiem ogro dy w ten spo sób wspie -
rają sa mo rząd po ma ga jąc ro dzi nom po trze bu ją cym tej po -
mo cy. Z te go tak że ty tu łu gmi ny mają pew ne obo wiąz ki w
sto sun ku do ROD. Dla te go dział ki w ROD w mia stach 
i na ich obrze żach, win ny być użyt ko wa ne przez ro dzi ny
za miesz ka łe w tej sa mie gmi nie, czy tez po wie cie. Miej -
sce za miesz ka nia oso by ubie ga ją cej się o przy dział dział -
ki jest jed nym z kry te riów usta wo wych. Usta wa o ROD
sta no wi, że przy przy dzia le dział ki na le ży przede wszyst -
kim uwzględ nić sta tu to we za da nia PZD w za kre sie po mo -
cy ro dzi nie, wa run ki by to we, miej sce za miesz ka nia 
i wa run ki pra cy osób ubie ga ją cych się o dział ki.

Zjazd stwier dza, że przy pad ki przy dzie la nia dzia łek 
w ROD znaj du ją cych się na te re nach atrak cyj nych wy po -
czyn ko wo, ta kich jak pas nad mor ski, po je zie rza, czy też
te re ny gór skie, oso bom z od le głych re jo nów kra ju, jest
sprzecz ne z ro lą i funk cją ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych oraz z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Zwią zek od no to wu je przy pad ki wy ko rzy sty wa nia dzia -
łek przez użyt kow ni ków z od le głych re jo nów Pol ski nie -
zgod nie z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, ze
szko dą dla spo łecz no ści lo kal nych, ale tak że ze szko dą dla
ca łe go ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju.
Dział ki i al ta ny wy ko rzy sty wa ne są ja ko miej sca wy po -
czyn ko we dla osób ob cych, by wa, że ta ka dzia łal ność pro -
wa dzo na jest przez użyt kow ni ków dzia łek od płat nie, 
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a więc czer pią ko rzy ści ma te rial ne z użyt ko wa nej dział ki
nie pła cąc po dat ków, przez co dzia łają sprzecz nie z po sta -
no wie nia mi usta wy o ROD.

Zjazd zo bo wią zu je w związ ku z tym za rzą dy ROD oraz
okrę go we za rzą dy do pod ję cia dzia łań sta tu to wych w ce -
lu wy eli mi no wa nia ta kich przy pad ków, na to miast w przy -
szło ści do ści słe go prze strze ga nia po sta no wień usta wy 
o ROD i sta tu tu PZD po przez przy dzie la nie dzia łek zgod -
nie z funk cją i ro lą, ja ką mają do speł nie nia.

Zjazd zo bo wią zu je Kra jo wą Ra dę do wdra ża nia po li ty -

ki Związ ku i po sta no wień Zjaz du w tej spra wie we
wszyst kich ROD i okrę gach, a tak że do sta łe go mo ni to -
ro wa nia tych zja wisk i po dej mo wa nia nie zbęd nych de cy -
zji w po sta ci uchwał, wy tycz nych i sta no wisk.

Zjazd stwier dza, że przy zna wa nie dzia łek miesz kań com
z od le głych re gio nów jest nie zgod ne z usta wą o ROD, sta -
tu tem PZD, ro lą ogrod nic twa dział ko we go i jest szko dli -
we dla przy wi le jów dział ko wych ro dzin oraz przy szło ści
ogro dów dział ko wych.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2007)

War sza wa, dnia 9 grud nia 2007 r.

STA NO WI SKO VIII KRA JO WE GO ZJAZ DU DE LE GA TÓW POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 9 grud nia 2007 r.w spra wie obro ny ogro dów dział ko wych i Związ ku
Zjazd z nie po ko jem przy jął in for ma cje Kra jo wej Ra dy 

o ro sną cej licz bie ogro dów dział ko wych ob ję tych rosz cze -
nia mi osób praw nych i fi zycz nych. Pod ko niec 2007 r. rosz -
cze nia do ty czą 350 ROD o pow. 1322,91 ha. Na prze strze ni
ostat nich 5 lat za zna czy ła się ten den cja wzro sto wa tych rosz -
czeń. W obro nie ogro dów i dzia łek z te re nów ob ję tych rosz -
cze nia mi Kra jo wa Ra da i okrę go we za rzą dy pro wa dzą wie le
pro ce sów są do wych i po stę po wań ad mi ni stra cyj nych. Obro -
na praw na wie lu ogro dów jest nie zwy kle trud na ze wzglę -
du na brak nie raz pod sta wo wych do ku men tów po twier -
dza ją cych prze ka za nie grun tów pod ogród dział ko wy. 
W kon se kwen cji ogro dy te nie wy stę pu ją naj czę ściej w księ -
gach wie czy stych. Dla te go też Zwią zek je dy nym do wo dem
na ist nie nie ogro du dział ko we go ma fak tycz ne je go ist nie nie,
a nie praw ne. Z tych po wo dów Zwią zek w wie lu przy pad -
kach prze gry wa pro ce sy są do we i po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne o wy da nie grun tu je go wła ści cie lo wi.

Do dat ko wym ob cią że niem dla Związ ku są rosz cze nia 
z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia z grun tu za okres, na
ja ki po zwa la pra wo. Licz ba po stę po wań nie za koń czo nych,
ale rów nież pro ce sów za koń czo nych nie ko rzyst nym dla
Związ ku wy ro kiem, skła nia do my śle nia o bez pie czeń stwie
wszyst kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych i Związ ku,
w przy pad ku eg ze kwo wa nia na dro dze praw nej de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych i wy ro ków są do wych. Dla te go też Zjazd
stoi na sta no wi sku, że rosz cze nia te, nie za wi nio ne przez

Zwią zek, gdyż wy ni ka ją ce z okre sów przed związ ko wych,
jed nak obec nie ob cią ża ją ce PZD, win ny być uwzględ nio -
ne w prak ty ce i pro gra mie ca łe go Związ ku.

Zjazd zo bo wią zu je Kra jo wą Ra dę do zba da nia skut ków
praw nych i fi nan so wych te go pro ble mu, zde fi nio wa nia
ich pod wzglę dem praw nym i eko no micz nym oraz opra -
co wa nia pro gra mu ochro ny ogro dów i Związ ku przed
skut ka mi stąd wy ni ka ją cy mi. Kra jo wa Ra da po win na po
zba da niu te go pro ble mu przy jąć sto sow ną uchwa łę i w
mia rę po trze by utwo rzyć spe cjal ny fun dusz słu żą cy wła -
śnie obro nie ogro dów i Związ ku, a tak że okre ślić źró dła fi -
nan so wa nia te go fun du szu.

Skut ki praw ne i eko no micz ne rosz czeń nie mo gą ob cią -
żać bie żą cej dzia łal no ści sta tu to wej struk tur i ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, ani też do pro wa dzić do zdez or ga -
ni zo wa nia bądź za blo ko wa nia tej dzia łal no ści. Zwią zek jest
sil ną i licz ną or ga ni za cją i ma obo wią zek dbać o swo je
funk cjo no wa nie ro zu mie jąc przez to rów nież wszyst kie ro -
dzin ne ogro dy dział ko we, ale ma tak że obo wią zek my śleć
o przy szło ści ogro dów dział ko wych. Zjazd zwra ca się do
wszyst kich okrę gów i ro dzin nych ogro dów dział ko wych o
do strze że nie i do ce nie nie zna cze nia te go pro ble mu dla ca -
łe go Związ ku i wszyst kich ROD, a w kon se kwen cji o po -
zy tyw ną współ pra cę w roz wią zy wa niu tych pro ble mów, a
zwłasz cza za bez pie cze niu skut ków praw nych i eko no micz -
nych dla bez pie czeń stwa ogro dów i Związ ku.

VIII Kra jo wy Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2007)War sza wa, dnia 9 grud nia 2007 r.
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Ruch ogrod nic twa dział ko we go sku pia w Pol sce pra wie
mi lion ro dzin użyt ku ją cych dział ki w bli sko 5000 ogro -
dów, zor ga ni zo wa nych w ra mach Pol skie go Związ ku
Dział kow ców. Czy ni to na szą or ga ni za cję jed ną z naj -
więk szych nie tyl ko w Pol sce, ale i Eu ro pie oraz za pew -
nia po ten cjał ko niecz ny dla po ko ny wa nia pro ble mów, 
z któ ry mi spo ty ka my się bro niąc in te re sów i praw dział -
kow ców oraz za bie ga jąc o jak naj lep sze wa run ki dla funk -
cjo no wa nia ogro dów.

Usta wo we usank cjo no wa nie ist nie nia ogro dów dział ko -
wych, sku pio nych w ogól no pol skiej, sa mo dziel nej i sa mo -
rząd nej or ga ni za cji dział kow ców, by ło ce lem dzia łań
na sze go śro do wi ska jesz cze w okre sie przed wo jen nym.
Nie ste ty wy buch woj ny w 1939 r. spo wo do wał, iż pra ce
nad sto sow ną usta wą zo sta ły prze rwa ne. W okre sie po wo -
jen nym po wró co no do tej idei, jed nak że sy tu acja ustro jo wa
w Pol sce spra wi ła, że sa mo dziel ność po wo ła nych wów czas
ogól no pol skich struk tur zo sta ła znacz nie ogra ni czo na. Idea
sa mo rząd no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go jed nak ni -
gdy nie umar ła. Dla te go też w mia rę zmian na stę pu ją cych
w PRL, au to no mia i nie za leż ność na sze go śro do wi ska ule -
ga ły zwięk sze niu. Na osta tecz ne wy zwo le nie się spod ze -
wnętrz nej ku ra te li mu sie li śmy jed nak cze kać do po cząt ku
lat 80-tych. Wów czas to, na fa li prze mian zwią za nych z po -
wsta niem „So li dar no ści”, dzię ki za bie gom przed sta wi cie li
ogro dów dział ko wych 6 ma ja 1981 r. uchwa lo na zo stał
usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.

Usta wa o POD po wo ła ła do ży cia nie za leż ną, ogól no -
pol ską or ga ni za cję dział kow ców – Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców. Gwa ran to wa na usta wo wo zo sta ła przez nas
wy ko rzy sta na do dy na micz ne go roz wo ju ogro dów dział -
ko wych. W nie speł na 5 lat na stą pi ło zwięk sze nie o prze -
szło 50% po wierzch ni ogro dów, zaś w już ist nie ją cych
po czy nio no sze reg in we sty cji słu żą cych dział kow com.
Osią gnię cia te naj le piej świad czy ły, że przy ję te roz wią za -
nia praw ne by ły wła ści we.

Prze mia ny, któ re na stą pi ły w Pol sce po 1989 r., po sta wi -
ły przed na szą or ga ni za cją no we wy zwa nia. W szcze gól -
no ści do ty czy ło to wal ki o za cho wa nie ogro dów dział-
ko wych i praw przy słu gu ją cych dział kow com. Nie któ re
śro do wi ska po li tycz ne po strze ga ły bo wiem dział kow ców
ja ko in tru zów zaj mu ją cych te re ny, na któ rych ko mer cja li -
za cji moż na za ro bić. W tej sy tu acji ist nie nie jed nej, ogól -
no pol skiej or ga ni za cji sku pia ją cej 1000000 ro dzin oka za ło

się bar dzo waż ne. Przy kra praw da jest bo wiem ta ka, że do
nie któ rych po li ty ków prze ma wia je dy nie ar gu ment, że jest
to kil ka mi lio nów wy bor ców, któ rzy sku pie ni w jed nej or -
ga ni za cji mo gą za de cy do wać o lo sie ich ugru po wań.

Zresz tą prze łom ro ku 1989 wią zał się rów nież z in ny mi
za gro że nia mi w sto sun ku do ogro dów, dla prze ciw sta wie -
nia się któ rym po trzeb ne by ło ist nie nie sil ne go re pre zen -
tan ta dział kow ców. Rosz cze nia do te re nów ogro dów,
dą że nie do usu wa nia ich z nie któ rych miast, pró by ob cią -
ża nia dział kow ców po dat ka mi, we wszyst kich tych spra -
wach moż li wo ści i sku tecz ność dzia ła nia ogól no pol skiej
or ga ni za cji są zde cy do wa nie więk sze niż po szcze gól nych
ogro dów. Naj lep szym do wo dem by ła wal ka o usta wę 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

Uchwa le nie w dniu 8 lip ca 2005 r. no wej usta wy by ło
bez wąt pie nia naj więk szym suk ce sem PZD w mi nio nej
ka den cji. Wy wal czy li śmy bo wiem akt praw ny łą czą cy tra -
dy cję i zdo by cze prze szło 100 lat ist nie nia ogro dów w Pol -
sce, z roz wią za nia mi od po wia da ją cy mi ak tu al nym po-
trze bom i wy zwa niom sto ją cym przed ogro da mi dział ko -
wy mi. Co waż niej sze, świa do mość suk ce su jest po -
wszech na rów nież wśród człon ków na sze go Związ ku.
Do wo dzi te go 614 000 pod pi sów ze bra nych w ogro dach
na li stach po par cia dla usta wy o ROD. Są one tak że naj -
lep szym do wo dem na to, iż funk cjo nu ją cy w opar ciu 
o usta wę Zwią zek cie szy się wśród swych człon ków po -
wszech nym uzna niem i po par ciem.

W związ ku z po wyż szym, VIII Kra jo wy Zjazd De le ga -
tów PZD, zło żo ny z de mo kra tycz nie wy bra nych przed sta -
wi ciel dział kow ców z ca łej Pol ski stwier dza, że ist nie nie
ogól no pol skiej or ga ni za cji dział kow ców jest naj lep szą,
obok usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, gwa ran -
cją po sza no wa nia praw ogro dów i dział kow ców. Zgro ma -
dzo ne w cią gu prze szło 100 lat ist nie nia w róż nych sys -
te mach ustro jo wych do świad cze nia wska zu ją, że po sia da -
nie zor ga ni zo wa ne go, sil ne go i nie za leż ne go sa mo rzą du,
re pre zen tu ją ce go in te re sy na sze go śro do wi ska jest ko niecz -
no ścią. Dla te go też ape lu je my do wszyst kich człon ków
Związ ku o in te gra cję i po par cie dla idei ogól no pol skie go
sa mo rzą du dział kow ców. Mi ja ją ce la ta, a zwłasz cza wy da -
rze nia, któ re mia ły miej sce w ostat nim okre sie, naj le piej
świad czą, że tyl ko w ten spo sób mo że my obro nić ogro dy 
i pra wa ich człon ków. Oraz za pew nić wa run ki dla dal sze -
go roz wo ju idei ogro dów dział ko wych w Pol sce.

VIII Kra jo wy Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2007)

STA NO WI SKOVIII KRA JO WE GO ZJAZ DU DE LE GA TÓW PZDz dnia 9 grud nia 2007 r.w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

War sza wa. 9 grud nia 2007 r. /-/An to ni KO STRZE WA /-/Wincenty KULIK
Przewodniczący Zjazdu
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Do świad cze nia ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol -
sce, ale tak że na ro do wych związ ków dział kow ców z ca -
łej Eu ro py wska zu ją jed no znacz nie, że tyl ko sil na,
zin te gro wa na wo kół wła snych ce lów or ga ni za cja dział -
kow ców jest w sta nie sku tecz nie bro nić praw dział kow -
ców i ist nie nia ogro dów dział ko wych.

Za gro że nia praw dział kow ców, za gro że nia dal sze go ist -
nie nia ogro dów dział ko wych, wy zwa la ją wie le ini cja tyw,
aby bro nić wspól nych war to ści. Pol scy dział kow cy przez
osta nie 20 lat wie lo krot nie jed no czy li się do wspól nej wal -
ki prze ciw sta wia jąc się pró bom to tal nej li kwi da cji ogro -
dów dział ko wych lub dra stycz ne go ogra ni cze nia ich praw.
W ta kich sy tu acjach in te gra cja wo kół wła sne go Związ ku,
wo kół wspól ne go dzia ła nia po zwa la ła na sku tecz ną wal -
kę o swo je pra wa. W obec nej sy tu acji dział kow cy, do ce -
nia jąc zna cze nie ist nie nia wła snej, nie za leż nej, sa mo -
rząd nej or ga ni za cji, sta no wią si łę, bo jed no czą się w wal -
ce o swo je pra wa, bro nią ogro dów, usta wy i swo je go
Związ ku. Da ją te mu wy raz w ty sią cach sta no wisk, ape li,
li stów. Ta ką po sta wę pre zen tu ją za wsze wo bec za gro żeń
dla ru chu ogrod nic twa dział ko we go.

I Kon gres PZD wy ra ża szcze gól ne sło wa uzna nia dla
Pre ze sa PZD Pa na Eu ge niu sza Kon drac kie go za nie złom -
ną po sta wę i wy trwa łość w obro nie ogrod nic twa dział ko -
we go oraz wal kę o słusz ne pra wa dział kow ców. Rów no -
cze śnie Kon gres dzię ku je wszyst kim or ga nom Związ ku 
i pol skich dział kow ców za ak tyw ną obro nę ogro dów, usta -
wy o ROD i na sze go Związ ku.

Dwa dzie ścia lat sku tecz nej wal ki o ogro dy to do świad -
cze nie, któ re jed no znacz nie wska zu je, że gdy je ste śmy ra -
zem, po łą cze ni wspól nym ce lem, gdy je ste śmy prze ko na ni
o po trze bie wspól ne go dzia ła nia pod szyl dem na szej or ga -
ni za cji, wte dy po tra fi my obro nić ogro dy i Zwią zek.

Dla te go też Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
zwra ca się do wszyst kich człon ków Związ ku, do wszyst -
kich struk tur or ga ni za cyj nych o wszech stron ne dzia ła nie
na rzecz peł nej in te gra cji na sze go ru chu wo kół ce lów wy -
ty czo nych przez usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych. In te gra cja jest po trzeb na nie tyl ko w wal ce z za-
gro że nia mi, ale tak że w co dzien nej re ali za cji sta tu to wych
za dań. Na szym ogro dom po trzeb na jest pra ca na rzecz ich
uno wo cze śnia nia, aby słu ży ły dział ko wym ro dzi nom 
i spo łecz no ściom lo kal nym na mia rę współ cze snych 
i przy szłych po trzeb.

Wspól nym dzia ła niem, zjed no cze ni wo kół na sze go
Związ ku, prze ko na ni o po trze bie je go dzia ła nia, mo że my
prze ciw sta wić się za gro że niom dla ogro dów, a tak że bu -
do wać przy szłość ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na -
szym kra ju. Prze ciw sta wiaj my się za tem zde cy do wa nie
wszel kim pró bom roz bi cia Związ ku, roz trwo nie nia je go
do rob ku, wszel kim pró bom ogra ni cze nia je go praw za -
gwa ran to wa nych usta wą o ROD i Kon sty tu cją RP. 

Tyl ko sil na, sa mo rząd na, sa mo dziel na i zin te gro wa na
or ga ni za cja dział kow ców, ja ką jest Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców, za pew ni ist nie nie i roz wój ro dzin nych ogro dów
dział ko wych.

I KON GRES
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW   

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2009)

STA NO WI SKOI KON GRE SU POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 14 lip ca 2009 r.w spra wie jed no ści ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce

War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

STA NO WI SKOI KON GRE SU POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 14 lip ca 2009 r.w spra wie po sta wy Związ ku w bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go
Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców uzna ją, że pod sta wo wą za sa dą funk cjo no wa nia de -
mo kra tycz ne go pań stwa jest bu do wa spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Ele men tar ny mi for ma mi two rze nia ta kie -
go spo łe czeń stwa są or ga ni za cje spo łecz ne, któ re pro wa -
dzą dzia łal ność obej mu ją cą czę sto kroć wy ko ny wa nie
za dań pu blicz nych. Jest to zgod ne z wy ra żo ną w pre am -
bu le do Kon sty tu cji RP za sa dą po moc ni czo ści, któ ra ozna -

cza dy rek ty wę zwięk sza nia ro li or ga ni za cji spo łecz nych
w ży ciu pu blicz nym, w szcze gól no ści po przez po wie rza -
nie im w więk szym stop niu wy ko ny wa nia za dań pu blicz -
nych. Or ga ni za cje te obej mu ją swo im dzia ła niem roz ma ite
sfe ry ży cia spo łecz ne go i przy czy nia ją się do re ali za cji ce -
lów pu blicz nie po ży tecz nych. Stąd pod mio ty te od gry wa -
ją nie oce nio ną ro lę – re ali zu jąc z jed nej stro ny ce le
ogól no spo łecz ne, przez co wspo ma ga ją dzia łal ność or ga -
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nów pu blicz nych, z dru giej – umoż li wia ją zrze sza nie się
osób o wspól nych za in te re so wa niach róż ne go ro dza ju.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest ma so wą, spo łecz ną
or ga ni za cją po za rzą do wą, zrze sza ją cą bli sko mi lion użyt -
kow ni ków dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
Pro wa dząc ro dzin ne ogro dy dział ko we – bę dą ce urzą dze -
nia mi uży tecz no ści pu blicz nej - Zwią zek wy peł nia część
za dań pu blicz nych w sto sun ku do spo łe czeń stwa. Wszak
dział ki ro dzin ne słu żą ja ko miej sce wy po czyn ku i pro duk -
cji ogrod ni czej na wła sne po trze by, wo bec cze go sta no -
wią wy mier ną po moc so cjal ną dla nie za moż nych pol skich
ro dzin. W ten spo sób dział kow cy i ich or ga ni za cja – Pol -
ski Zwią zek Dział kow ców – już od daw na uczest ni czą w
bu do wie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Wy peł nia ją pu -
blicz ne za da nia pań stwa wo bec spo łe czeń stwa, a więc
czyn nie uczest ni czą w ży ciu pu blicz nym.

Uczest ni cy Kon gre su stwier dza ją, że kształ to wa nie doj -
rza łych po staw oby wa tel skich na stę pu je przede wszyst -
kim na naj niż szym szcze blu. Ro dzin ne ogro dy dział ko we,
bę dą ce sa mo rzą dem spo łecz no ści ogro do wej, do sko na le
wpi su ją się w mo del spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, gdzie
sa mi za in te re so wa ni bio rą od po wie dzial ność za swo je
wspól ne spra wy. Dział kow cy, dzia ła jąc po przez swo ją or -
ga ni za cję, sta no wią naj lep szy przy kład, że idea sa mo rząd -
no ści jest efek tyw na i ko niecz na dla roz wo ju na sze go
Pań stwa. 

Kon gres uzna je, że tra dy cje, do świad cze nia i do ko na -
nia Związ ku pre dys po nu ją na szą or ga ni za cję do wno sze -
nia nie oce nio ne go wkła du w pro ces bu do wy spo łe czeń-
stwa oby wa tel skie go w Pol sce. Z te go wzglę du pu blicz na
ak tyw ność PZD i wszyst kich je go struk tur jest wa run kiem
ko niecz nym, aby Zwią zek efek tyw nie wy peł niał swo je za -
da nia i obo wiąz ki wo bec spo łe czeń stwa. Ro lą or ga ni za cji
spo łecz nych jest bo wiem nie tyl ko wy po wia da nie się co
do ak tu al nych wy da rzeń, ale 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 i pu blicz nych. Zwią zek od lat
po dej mu je ta kie dzia ła nia, lecz moż li wo ści i po ten cjał na -
szej or ga ni za cji uza sad nia ją po trze bę wzmoc nie nia tej ak -
tyw no ści. Sa mo rząd dział ko wy nie mo że uchy lać się od
od po wie dzial no ści za spra wy ma ją ce zna cze nie dla ca łe -
go spo łe czeń stwa.

Kon gres stwier dza, że po ziom roz wo ju spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go w Pol sce jest wciąż nie za da wa la ją cy. 
O ile bo wiem cie szy wzrost ak tyw no ści or ga ni za cji spo -
łecz nych, o ty le po sta wa i świa to po gląd nie któ rych par tii
po li tycz nych wy raź nie blo ku je prze ja wy od dal onych ini -
cja tyw spo łecz nych. Do świad cze nia dział kow ców i ich
Związ ku po twier dza ją tę smut ną praw dę. Na prze strze ni
ostat nie go dwu dzie sto le cia wol nej Pol ski, wbrew za sa -
dom de mo kra tycz ne go pań stwa pra wa, po ja wi ło się sze -
reg pro jek tów po li tycz nych zmie rza ją cych do ogra ni -
cze nia lub po zba wie nia dział kow ców ich sa mo dziel no ści
i sa mo rząd no ści. W ten po nu ry sce na riusz wpi su je się tak -
że pro jekt usta wy o ogro dach dział ko wych zgło szo ny

ostat nio przez po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści, któ rzy
pro po nu ją li kwi da cję Związ ku i na cjo na li za cję je go ma jąt -
ku. W ten spo sób za miast bu do wać spo łe czeń stwo oby -
wa tel skie, nie któ rzy wciąż dą żą do wy eli mi no wa nia
or ga ni za cji spo łecz nych z ży cia pu blicz ne go. Jest to przy -
kład pró by zdła wie nia wszel kich prze ja wów ak tyw no ści
spo łecz nej i pu blicz nej oby wa te li, któ rzy mó wią wła snym
gło sem i chcą wy wie rać znacz ny wpływ na po li ty kę pań -
stwa po przez wy ra ża nie swo jej wo li.  

Kon gres uzna je, że po dob ne me to dy zwal cza nia spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go w na szym kra ju są re lik tem mi -
nio nej epo ki. Wy ni ka ją z nie uza sad nio ne go po czu cia
za gro że nia nie któ rych ugru po wań po li tycz nych, któ re po -
strze ga ją upra wia nie po li ty ki wy łącz nie w ka te go riach
wal ki o wła dzę. Tym cza sem Zwią zek stoi na sta no wi sku,
że po li tycz na ak tyw ność jest ni czym in nym jak czyn nym
uczest nic twem w ży ciu pu blicz nym i przy ję ciem czę ści
od po wie dzial no ści za spra wy ogó łu. Ta ak tyw ność to rów -
nież ko niecz ność współ pra cy z wła dzą pu blicz ną w roz -
wią zy wa niu pro ble mów spo łecz nych, któ rych prze cież nie
bra ku je w na szym kra ju. Szko da, że część elit po li tycz -
nych nie ro zu mie tak fun da men tal nych kwe stii.

Ze smut kiem stwier dza my, że przez mi nio ne 20 lat
Zwią zek gło sił apo li tycz ność i jest to złe w skut kach do -
świad cze nie. Mi mo otwar tej apo li tycz no ści i tak PZD spo -
ty ka się z ata ka mi i po są dze nia mi o czyn ne za an ga żo -
wa nie po li tycz ne po kon kret nej stro nie po li tycz nej lub na -
wet kon kret nej par tii. Nie spo sób być tak ma so wą or ga ni -
za cją z tra dy cją i do świad cze niem po nad stu let nim,
wal czyć o ogro dy dział ko we, wal czyć o pra wa dział kow -
ców, a rów no cze śnie gło sić apo li tycz ność, gdy fak tycz nie
na co dzień jest się uczest ni kiem ży cia po li tycz ne go. Jest
to jed nak in ny wy miar po li ty ki, niż wska zu ją prze ciw ni -
cy ogro dów i Związ ku. To nie jest wal ka o wła dzę, to jest
wal ka o god ny i spra wie dli wy byt. To też jest po li ty ka, ale
tę po li ty kę upra wia każ dy oby wa tel Rze czy po spo li tej, bo
idąc do wy bo rów uka zu je swą po li tycz ną twarz bio rąc
udział w ży ciu pu blicz nym pań stwa. Każ dy dział ko wiec
też uka zu je tę po li tycz ną twarz przy oka zji róż nych wy da -
rzeń. 

Zwią zek zrze sza mi lion człon ków, wśród nich są sym -
pa ty cy i zwo len ni cy wszyst kich opcji po li tycz nych funk -
cjo nu ją cych w kra ju. To nie jest spra wa Związ ku, ja kie
po glą dy po li tycz ne ma je go czło nek. Nas łą czy mi łość do
przy ro dy, idea ru chu ogrod nic twa dział ko we go, do świad -
cze nia po ko leń dział kow ców i przy wią za nie do tra dy cji
kul ty wo wa nej w ca łej Eu ro pie, łą czy mi łość do pra cy na
swych ma łych oj czy znach – dział kach w ROD, a tak że
dzia ła nie na rzecz spo łecz no ści lo kal nych i śro do wisk po -
trze bu ją cych wspar cia. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze I Kon gres Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców, w imie niu 1 mi lio no wej rze szy pol skich
dział kow ców stwier dza, że ko niecz na jest ak tyw niej sza 
i bar dziej zde cy do wa na ro la na szej or ga ni za cji w ży ciu
pu blicz nym. Zwią zek ma wie le do za ofe ro wa nia spo łe -
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czeń stwu i we współ pra cy z wła dza mi 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 pu blicz ne jest
wa run kiem dal sze go roz wo ju ogrod nic twa dział ko we go
oraz ukształ to wa nia w Pol sce mo de lu spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go na mia rę XXI wie ku.   

Dział kow cy i Zwią zek sku tecz nie bro nią ist nie nia ogro -
dów dział ko wych, praw dział kow ców i de mo kra tycz nych
za sad funk cjo no wa nia po za rzą do wej, sa mo dziel nej i sa -
mo rząd nej or ga ni za cji – Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców. Me to dy obro ny są po wszech nie zna ne – dział kow cy
pi szą li sty, uchwa la ją ape le, sta no wi ska, zbie ra ne są pod -
pi sy w obro nie usta wy. Jed nak ko niecz ne jest zwięk sze nie
ak tyw no ści pu blicz nej, aby w przy szło ści po cząw szy od
lo kal nych sa mo rzą dów, a na par la men cie skoń czyw szy,
pro ble my dział kow ców by ły roz wią zy wa ne z ich czyn -
nym udzia łem. Aby tak się sta ło, trze ba być ak tyw nym
wy bor cą, ma ją cym peł ną wie dzę na te mat tych, któ rzy
ma ją po tem sta no wić o lo sie oby wa te li, o lo sie spo łe czeń -
stwa oby wa tel skie go. Ta ka ak tyw ność wy bor cza to naj -
więk sza broń i oręż dział kow ców. Świa do mi po staw
sa mo rzą dow ców i po li ty ków w róż nych sy tu acjach win ni
do ko nać oce ny, czy w przy szło ści ta cy lu dzie bę dą mo gli

spro stać wy ma ga niom no wo cze sne go, de mo kra tycz ne go
pań stwa i czy bę dą bu do wać, czy nisz czyć spo łe czeń stwo
oby wa tel skie. Nie na le ży jed nak wy klu czać, że dział kow -
cy bę dą do ko ny wać wy bo ru tyl ko po przez po pie ra nie ko -
goś, ale uzna ją, że nad szedł czas sa mo dziel ne go za pre-
zen to wa nia się wy bor com.

Ta ka po sta wa każ de go człon ka Związ ku jest ko niecz na,
bo wiem nie spo sób, aby jed na z naj więk szych spo łecz -
nych or ga ni za cji po za rzą do wych ży ła w spo łe czeń stwie
oby wa tel skim po za ży ciem pu blicz nym, a więc po za ży -
ciem po li tycz nym pań stwa. 

Dla te go Kon gres Pol skie go Związ ku Dział kow ców
stwier dza, że dla przy szło ści ogro dów dział ko wych, dla
prak tycz nej re ali za cji na rzecz pol skich ro dzin idei ru chu
ogrod nic twa dział ko we go ko niecz na jest ak tyw na po sta -
wa po li tycz na dział kow ców oraz wszyst kich struk tur
Związ ku, któ rzy we wszyst kich wy bo rach – sa mo rzą do -
wych, par la men tar nych i in. – win ni brać czyn ny udział 
i opo wia dać się za opcja mi, któ re chcą bu do wać spo łe -
czeń stwo oby wa tel skie, któ re chcą w tym dzie le współ -
pra co wać ze Związ kiem i współ two rzyć wa run ki dla
roz wo ju de mo kra cji i sa mo rząd no ści w Pol sce oraz wspie -
rać funk cjo no wa nie i roz wój ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

I KON GRES
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW   

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2009)War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

STA NO WI SKOI KON GRE SU POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 14 lip ca 2009 r.w spra wie zna cze nia i ro li Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w cza sie kry zy su go spo dar cze go
Re pre zen tan ci pra wie pię ciu ty się cy ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych, zgro ma dze ni pod czas I Kon gre su Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, wy ra ża ją swo ją tro skę 
i so li dar ność z pol ski mi ro dzi na mi do tknię ty mi skut ka mi
ak tu al ne go kry zy su go spo dar cze go. Kie ro wa ni wraż li wo -
ścią spo łecz ną i utoż sa mia jąc się z po krzyw dzo ny mi, 
w imie niu pra wie mi lio na dział kow ców, de kla ru je my na -
szą wo lę i peł ną go to wość do wspar cia wszyst kich po trze -
bu ją cych, któ rzy zna leź li się w trud nej sy tu acji wy ni ka-
ją cej z za ist nia łej de ko niunk tu ry. 

Uczest ni cy Kon gre su pod kre śla ją, że ogro dy dział ko we
od za wsze by ły swo istym azy lem dla osób naj bar dziej po -
szko do wa nych spo łecz nie i eko no micz nie. Na czel na idea
ogrod nic twa dział ko we go za kła da bo wiem po moc, ak ty -
wi za cję i in te gra cję wszyst kich grup spo łecz nych, któ re 
– ze wzglę du na wiek, zdro wie, sy tu ację ro dzin ną, po ło że -
nie ma te rial ne i usy tu owa nie za wo do we – po trze bu ją swo -
jej przy sta ni, gdzie od zy sku je się spo kój i rów no wa gę

po zwa la ją ce zmie rzyć się z co dzien ny mi tro ska mi i zmar -
twie nia mi. Dzi siaj, kie dy sta gna cja go spo dar cza za czy na
od ci skać swo je pięt no na co raz więk szej licz bie pol skich
ro dzin, ta idea sta je się nie zwy kle ak tu al na, a ogro dy 
i dział ki ja wią się ja ko spe cy ficz ne świad cze nia so cjal ne
słu żą ce po krzyw dzo nym przez za stój eko no micz ny. 

Uczest ni cy Kon gre su pra gną przy po mnieć, że ogro dy
dział ko we już nie jed no krot nie na prze strze ni na szej hi sto -
rii udo wad nia ły, że sta no wią do sko na łe re me dium na cięż -
kie cza sy. Wszak naj in ten syw niej szy roz wój ogrod nic twa
dział ko we go w Pol sce przy pa da na po czą tek lat 80-tych
XX wie ku, kie dy to  nie po rów ny wal ny do dzi siej sze go
kry zys go spo dar czy wy rzą dzał ogrom ne szko dy eko no -
micz ne i spo łecz ne, a spo łe czeń stwo dra ma tycz nie od czu -
wa ło te go skut ki. Wte dy wła śnie dział ka w ogro dzie
dział ko wym sta ła się jak że po trzeb nym miej scem spo ko -
ju, za po mnie nia oraz źró dłem za opa trze nia ro dzi ny w bra -
ku ją ce owo ce i wa rzy wa. Nic dziw ne go, że po wsta ło
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wów czas ogrom ne za po trze bo wa nie na wol ne dział ki, któ -
re wła dze nie by ły w sta nie w peł ni za spo ko ić, mi mo prze -
zna cza nia ko lej nych te re nów pod no we ogro dy. Jed nak
dzię ki po trak to wa niu te go pro ble mu ja ko naj waż niej sze -
go, sze ro kiej współ pra cy z wła dza mi lo kal ny mi i za kła -
da mi pra cy, Pol ski Zwią zek Dział kow ców, przy ogrom-
nym za an ga żo wa niu swo ich struk tur i ty się cy ofiar nych
dzia ła czy, zor ga ni zo wał no we i no wo cze sne ogro dy dział -
ko we dla 360 ty się cy ro dzin na po wierzch ni 14, 5 ty się cy
hek ta rów. By ły to naj czę ściej grun ty naj słab sze, czę sto
bio lo gicz nie zde gra do wa ne i nie użyt ki, któ re w okre sie
pa ru lat dzię ki znacz nym środ kom fi nan so wym prze ka za -
nym na in fra struk tu rę przez Zwią zek, za kła dy pra cy, a nie -
raz i wła dze lo kal ne oraz pra cy sa mych dział kow ców,
obec nie są do brze funk cjo nu ją cy mi ogro da mi ro dzin ny -
mi, zie lo ny mi te re na mi miast i czę sto, nie ste ty, obiek tem
po żą dań ka pi ta łu i po li ty ki.

Po dob ne za po trze bo wa nie da je się za ob ser wo wać rów -
nież dzi siaj, szcze gól nie w re jo nach do tknię tych bez ro bo -
ciem i in ny mi pa to lo gia mi wy ni ka ją cy mi ze zbli ża ją cej
się re ce sji. Do bro dziej stwa pły ną ce z użyt ko wa nia dział -
ki ro dzin nej nie da się prze ce nić. Wspar cie i po moc oso -
bom do świad czo nym przez los sta no wią o isto cie na sze go
ru chu. Dla te go na sze ogro dy sto ją dzi siaj otwo rem dla
wszyst kich, a zwłasz cza dla po szko do wa nych przez obec -
ną sy tu ację go spo dar czą. Pra gnie my wyjść im na prze ciw
i w du chu so li dar no ści oraz bra ter stwa przy jąć ich do na -
szych ogro dów, aby tu taj zna leź li otu chę i si łę nie zbęd ną

do zmie rze nia się z tru da mi co dzien ne go ży cia. W tym ce -
lu pol scy dział kow cy, sku pie ni w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców, de kla ru ją i ofe ru ją swo ją po moc wła dzom pu b-
licz nym, któ re obec nie po dej mu ją kro ki ma ją ce na ce lu
prze ciw dzia ła nie skut kom kry zy su. Ja ko mi lio no wa or ga -
ni za cja spo łecz na chce my się za an ga żo wać w te dzia ła nia
i wspo móc wy sił ki zmie rza ją ce do zła go dze nia do tkli -
wych skut ków, ja kie nio są za so bą ak tu al ne pro ble my go -
spo dar cze dla pol skich ro dzin.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze I Kon gres Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców wzy wa wła dze Pań stwo we i sa mo rzą -
do we do uzna nia oraz do ce nie nia ro li i zna cze nia ro dzin-
nych ogro dów dział ko wych, zwłasz cza w za kre sie ni we -
lo wa nia ne ga tyw nych spo łecz nych na stępstw wy ni ka ją -
cych ze sta gna cji go spo dar czej. Ape lu je my do władz
pu blicz nych o pod ję cie współ pra cy ce lem wy ko rzy sta nia
po ten cja łu drze mią ce go w ogro dach i na szej or ga ni za cji,
do wspól nej po mo cy naj bar dziej po trze bu ją cym.

Jed no cze śnie Kon gres zwra ca się do wszyst kich struk -
tur Związ ku, a w szcze gól no ści do za rzą dów ROD, o pod -
ję cie wszel kich dzia łań ma ją cych na ce lu udzie le nie
wspar cia oso bom i ro dzi nom do tknię tym przez kry zys
eko no micz ny. Za chę ca my zwłasz cza do na wią za nia 
w tym za kre sie ści słej współ pra cy z sa mo rzą da mi, aby
wspól ny mi si ła mi zmie rzyć się z trud ny mi wy zwa nia mi
obec nych cza sów i wy ka zać ogrom ne zna cze nie so cjal ne
ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla ca łe go spo łe czeń -
stwa.      

I KON GRES
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW   

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2009)War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

STA NO WI SKOI KON GRE SU POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWw spra wie po zy cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych i Pol skie go Związ ku Dział kow ców w de mo kra tycz nej Pol sce
W związ ku z 20-tą rocz ni cą wy bo rów z 4 czerw ca 1989 r.,

uczest ni cy I Kon gre su PZD, ja ko re pre zen tan ci pol skich
dział kow ców, przy łą cza ją się do wszyst kich śro do wisk
wy ra ża ją cych ra dość i du mę z od zy ska nia przez na szą Oj -
czy znę nie pod le gło ści i przy wró ce nia w niej de mo kra tycz -
ne go po rząd ku. Wy da rze nia z 1989 r, któ re da ły po czą tek
po wro to wi Pol ski do ro dzi ny państw de mo kra tycz nych,
cze go zwień cze niem by ło przy stą pie nie do UE, za li cza -
my do naj waż niej szych w dzie jach na sze go kra ju.   

Jed no cze śnie mu si my skon sta to wać, że zmia ny ja kie za -
szły w mi nio nym XX -le ciu nie dla wszyst kich ozna cza ły
po pra wę ich sy tu acji. Skut kiem prze mian, obok nie wąt -

pli wych suk ce sów, by ło bo wiem zu bo że nie czę ści spo łe -
czeń stwa oraz po ja wie nie się znacz nej gru py osób wy klu -
czo nych. W kon se kwen cji po wsta ło znacz ne za po trze bo -
wa nie na róż ne for my wspar cia ze stro ny władz pu blicz -
nych. Jed ną z nich by ły i są ogro dy dział ko we. Dla se tek
ty się cy ro dzin ogro dy, ja ko źró dło wa rzyw i owo ców oraz
miej sce ta nie go wy po czyn ku, sta no wi ły istot ne wspar cie
do mo wych bu dże tów. Mi nio ne la ta na zna czo ne pięt nem
wy so kie go bez ro bo cia wy ka za ły też in ne wa lo ry ogro dów.
Moż li wość upra wia nia dział ki i ak tyw ne go uczest nic twa
w sa mo rzą dzie ogro do wym po ma ga ły w prze ła ma niu ma -
ra zmu i wy klu cze nia spo łecz ne go oraz uła twia ły po wrót
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do ak tyw no ści za wo do wej. Dla te go też ostat nie 20 lat
uzna je my za ko lej ny okres, w prze szło 100-let niej hi sto -
rii ru chu dział ko we go w Pol sce, w któ rym po twier dzi ło
się istot ne zna cze nie ogro dów dział ko wych. 

Nie ste ty w wol nej Pol sce po gląd ten nie był po dzie la ny
przez wszyst kich. Nie któ re śro do wi ska kwe stio no wa ły
po trze bę ist nie nia ogro dów dział ko wych. Nie rzad ko wy -
ni ka ło to z cał ko wi tej nie zna jo mo ści cha rak te ru ogro dów
i ich fak tycz ne go zna cze nia. Naj czę ściej jed nak by ły one
ata ko wa ne przez tych, dla któ rych idea ogrod nic twa dział -
ko we go, ro zu mia ne go ja ko for ma po mo cy spo łecz nej dla
naj uboż szych, by ła ni czym w po rów na niu do ko rzy ści
eko no micz nych, ja kie mo gli by osią gnąć przej mu jąc grun -
ty dział kow ców na ce le ko mer cyj ne. Na dro dze do re ali -
za cji ich za mie rzeń sta ły jed nak usta wa o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych oraz sil na ogól no pol ska or ga ni za -
cja re pre zen tu ją ca in te re sy dział kow ców – Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców. Stąd za rów no usta wa, jak i Zwią zek
by ły ce la mi wie lo krot nych ata ków. 

Nie ste ty wpły wo we lob by „ama to rów” te re nów zaj mo -
wa nych przez dział kow ców za wsze znaj do wa ło pew ną
gru pę po słów, któ rzy by li skłon ni po przeć li kwi da cję
ogro dów. Stąd po ja wia ją ce się pro jek ty ustaw w tej spra -
wie. Pierw szy z nich zgło szo no już w 1990 r., ko lej ne po -
ja wia ły się m.in. w 1996, 1998 r., 1999 r. i w 2005 r. 
W ostat nich la tach wy jąt ko wą ak tyw ność i de ter mi na cję 
w zwal cza niu usta wy i ro dzin nych ogro dów dział ko wych
wy ka za li po sło wie z Pra wa i Spra wie dli wo ści. 23 mar ca
2009 r. zło ży li do la ski mar szał kow skiej pro jekt usta wy 
o ogro dach dział ko wych. Do ku ment po wie la pro po zy cje
te go ugru po wa nia za war te w pro jek cie z 2005 r. Pro mo -
wa ny pod ha słem „uwłasz cza nia dział kow ców” w rze czy -
wi sto ści pro wa dzi do cał ko wi cie od mien nych ce lów 
– uchy le nia usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
usu nię cia usta wo wych za pi sów chro nią cych ogro dy przed
li kwi da cją oraz roz wią za nia ogól no pol skiej or ga ni za cji
dział kow ców, któ rej ma ją tek ma zo stać zna cjo na li zo wa ny.
Je że li zaś cho dzi o „uwłasz cza nie dział kow ców” to pro -
jekt ni ko go nie uwłasz cza, a je dy nie prze wi du je pra wo

dział kow ca do zło że nia wnio sku o wy kup dział ki, bez ja -
kich kol wiek gwa ran cji na na by cie wła sno ści. 

Ini cja ty wa PiS jest dla dział kow ców ko lej ną od sło ną
wal ki z ogro da mi ma ją cą na ce lu prze ję cie ich te re nów.
Do par la men ta rzy stów wpły nę ły ty sią ce zbio ro wych pe ty -
cji pod pi sa nych przez dzie siąt ki, a mo że i set ki ty się cy
dział kow ców, w któ rych do ma ga ją się od rzu ce nia pro jek -
tu i ak cen tu ją swo je po par cie dla obo wią zu ją cej usta wy 
o ROD. Te licz ne wy stą pie nia sta no wią do wód, że funk -
cjo nu jąc w or ga ni za cji spo łecz nej człon ko wie PZD są
świa do my mi oby wa te la mi, któ rzy nie go dzą się na przed -
mio to we trak to wa nie przez po słów PiS. Dla dział kow ców,
przy zwy cza jo nych na co dzień do współ de cy do wa nia w
ra mach swe go sa mo rzą du o spra wach ogro dów, ha sło spo -
łe czeń stwa oby wa tel skie go nie jest pu stym slo ga nem, ale
rze czy wi stą war to ścią, któ rej re ali za cji ocze ku ją rów nież
od władz pu blicz nych. 

Dla te go uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku
Dział kow ców przy łą cza ją się do tych wy stą pień i wzy wa -
ją pol skich po słów i se na to rów do wy słu cha nia gło su dział -
kow ców wal czą cych o za cho wa nie swo ich ogro dów dla
przy szłych po ko leń. 619 000 pod pi sów w obro nie usta wy
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych ze bra nych przez
człon ków na sze go śro do wi ska oraz ty sią ce ape li i pe ty cji
do bit nie świad czą o na stro jach i ocze ki wa niach pa nu ją -
cych w ogro dach. Są one rów nież do wo dem na to, że śro -
do wi sko pol skich dział kow ców za słu gu je na uzna nie za
peł no praw ne go uczest ni ka ży cia spo łecz ne go. Uwa ża my,
że ruch, któ ry sku pia mi lion pol skich ro dzin po wi nien być
trak to wa ny przez wła dze pu blicz ne jak part ner, a nie wróg,
któ re go na le ży znisz czyć, na wet po przez usta wę nie zgod -
ną z Kon sty tu cją. Dział kow cy są już zmę cze ni ata ka mi na
ogro dy i swo ją or ga ni za cję. Dla te go w ich imie niu ape lu -
je my do po li ty ków, zaj mij cie się re al ny mi pro ble ma mi na -
szej Oj czy ny, spra wy ogro dów zo staw cie dział kow com.
Przez ostat nie 20 lat pol scy dział kow cy do wie dli, że są
świa do my mi i peł no praw ny mi człon ka mi spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go, któ rzy po tra fią oce nić, co jest dla nich do -
bre i któ rych głos za słu gu je na uwa gę i sza cu nek.

I KON GRES
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW   

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2009)War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.
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Uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców w War sza wie, ja ko re pre zen tan ci mi lio no wej spo łecz -
no ści pol skich dział kow ców użyt ku ją cych dział ki w
ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwra ca ją się do władz
pań stwo wych, sa mo rzą dów lo kal nych, par tii po li tycz nych
i or ga ni za cji po za rzą do wych oraz ogó łu spo łe czeń stwa o
wspar cie na szych sta rań o za cho wa nie i roz wój ogrod nic -
twa dział ko we go w Pol sce. 

Dzi siej sze ro dzin ne ogro dy dział ko we są kon ty nu ato ra -
mi prze szło 110-let niej tra dy cji ogrod nic twa dział ko we go
w Pol sce. Za kła da ne jesz cze w XIX w. od sa me go po cząt -
ku słu żą spo łe czeń stwu, peł niąc waż ne funk cje o cha rak -
te rze eko no micz nym, eko lo gicz nym, a tak że re kre a-
cyj nym i zdro wot nym. 

Pod sta wo wym za da niem ogro dów dział ko wych by ło 
i jest wspo mo że nie naj uboż szych człon ków spo łe czeń -
stwa po przez umoż li wie nie im pro wa dze nia upraw ogrod -
ni czych na wła sne po trze by oraz za pew nie nie do stę pu do
ak tyw ne go wy po czyn ku i kon tak tu z przy ro dą. Dział ki są
rów nież na tu ral nym miej scem dla utrwa la nia mię dzy po -
ko le nio wych wię zi ro dzin nych, a spo łecz no ści ogro do we
za rzą dza ne przez sa mo rząd dział kow ców od za wsze kre -
owa ły po czu cie współ od po wie dzial no ści, któ re jest fun -
da men tem spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. 

Ro la ogro dów dział ko wych ni gdy nie ogra ni cza ła się wy -
łącz nie do za spo ka ja nia po trzeb dział kow ców. Słu ży ły one
tak że ogó ło wi człon ków spo łecz no ści lo kal nych. Ogro dy
za wsze by ły otwar te na ze wnątrz, a śro do wi sko dział kow -
ców po dej mo wa ło ini cja ty wy spo łecz ne, jak np. współ pra -
ca z do ma mi dziec ka i szko ła mi, ak cje wspie ra nia naj-
uboż szych, czy or ga ni zo wa nie wy po czyn ku dla osób star -
szych. Od sa me go po cząt ku ogro dy peł ni ły też funk cję
kom plek sów zie le ni na ob sza rach miast i te re nów re kre -
acyj nych. Spraw dzi ły się rów nież ja ko sku tecz ne na rzę dzie
re wi ta li za cji i przy wra ca nia spo łe czeń stwu zde gra do wa -
nych te re nów. Ogro dy to w koń cu oa zy bio róż no rod no ści,
w któ rej za cho wa ne i pie lę gno wa ne są ga tun ki ro ślin, dla
któ rych za bra kło miej sca w mo no kul tu ro wych upra wach
pro wa dzo nych dla ce lów za rob ko wych. 

Te wie lo ra kie funk cje ogro dów dział ko wych prze są dzi -
ły o ich suk ce sie. Idea, zro dzo na przed bli sko 200 la ty 
w nie miec kich mia stach, zna la zła uzna nie w ca łej Eu ro pie,
a na wet w Ame ry ce i Ja po nii. Co istot ne, po mi mo prze -
mian spo łecz no – go spo dar czych, ja kie na stą pi ły w tym
cza sie, po trze ba ist nie nia ogro dów dział ko wych jest ak tu -

al na. Wy da rze nia ostat nich dwóch lat udo wod ni ły, że po -
mi mo znacz ne go wzro stu za moż no ści spo łe czeń stwa,
rów nież obec nie funk cja ogro dów, ja ko in stru men tu po -
mo cy so cjal nej, nie stra ci ła na zna cze niu. Świad czy o tym
cho ciaż by przy kład An glii, gdzie kry zys go spo dar czy spo -
wo do wał po ja wie nie się ok. 100 000 ro dzin za in te re so wa -
nych po zy ska niem dział ki w ogro dach dział ko wych. 

Do świad cze nia oraz wie dza wy ni ka ją ca z wie lu lat pra -
cy na rzecz ogro dów dział ko wych w Pol sce spra wia ją, iż
uczest ni cy I Kon gre su Pol skie go Związ ku Dział kow ców
stwier dza ją, że idea ogrod nic twa dział ko we go jest na dal
ży wa. Wciąż ist nie ją licz ne gru py spo łecz ne, dla któ rych
koszt za ku pu dział ki na wła sność jest ba rie rą nie do po ko -
na nia. Dla nich ogro dy dział ko we są je dy ną al ter na ty wą na
do stęp do wy po czyn ku i re kre acji oraz pro wa dze nia eko -
lo gicz nych upraw na wła sne po trze by. Dla te go, ko rzy sta -
jąc z man da tu udzie lo ne go nam przez śro do wi sko pol-
skich dział kow ców oświad cza my, że cha rak ter ogro dów
dział ko wych oraz funk cje, ja kie ma ją one peł nić, prze są -
dza ją o po trze bie utrzy ma nia za rów no sa mych ogro dów,
jak i ich do tych cza so wych form or ga ni za cyj nych i praw -
nych. Re gu ła, iż ogro dy są urzą dze nia mi uży tecz no ści pu -
blicz nej za rzą dza ny mi przez sa mo rząd dział kow ców ale
utrzy my wa ny mi na grun tach sta no wią cych wła sność pu -
blicz ną, jest jed nym z wa run ków ko niecz nych dla za cho -
wa nia ich do tych cza so wej funk cji. Tyl ko w ten spo sób jest
moż li we za pew nie nie ta nie go, a co za tym idzie po -
wszech ne go, do stę pu do dzia łek w ogro dach wszyst kim,
rów nież tym mniej za moż nym, człon kom pol skie go spo -
łe czeń stwa, dziś i w przy szłość. Jest to tym bar dziej istot -
ne, że w naj bliż szym cza sie licz ba osób w wie ku eme -
ry tal nym zna czą co wzro śnie i ogro dy da ją im sze ro kie
moż li wo ści dal sze go ak tyw ne go funk cjo no wa nia w ży ciu
spo łecz nym. 

Jed no cze śnie na ucze ni do świad cze nia mi ostat nich lat
uwa ża my za ko niecz ne za cho wa nie do tych cza so wych ram
praw nych ru chu dział ko we go w Pol sce. Usta wa o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych, za wie ra ją ca gwa ran cje dla
ist nie nia ogro dów oraz ogól no pol ski sa mo rząd dział kow -
ców sku tecz nie bro nią cy ich praw, są fun da men ta mi, któ -
re nie tyl ko po zwo lą za cho wać ro dzin ne ogro dy dział-
ko we, ale da ją na dzie ję na ich dal szy roz wój w na szej Oj -
czyź nie. Dzię ki nim tak że przy szłym po ko le niom Po la -
ków da ne bę dzie sko rzy stać z do bro dziejstw ro dzin nych
ogro dów dział ko wych.

I KON GRES
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW   

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2009)
War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

RE ZO LU CJAI KON GRE SU POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWw spra wie ist nie nia i roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w Pol sce
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Kon gres uzna je, że ak tu al na sy tu acja ogro dów, dział -
kow ców i Związ ku, spo wo do wa na ko lej ny mi pro jek ta mi
ustaw PiS, dzia ła nia mi sa mo rzą dów lo kal nych w za kre -
sie wy rzu ca nia ogro dów z miej sco wych pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go, ale rów nież ata ka mi me diów
wy ma ga pod ję cia zde cy do wa nych i kon se kwent nych
dzia łań ze stro ny Związ ku i je go struk tur. 

Ro la, ja ką speł nia ją ogro dy w za spo ka ja niu po trzeb wy -
po czyn ko wych, re kre acyj nych i so cjal nych człon ków
Związ ku, a rów nież spo łecz no ści lo kal nych, za pi sa na zo -
sta ła w usta wie o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Jej
re ali za cja wy ma ga jed nak pod ję cia rów no cze śnie wie lu
kie run ków dzia ła nia uza sad nia ją cych sens ist nie nia ogro -
dów i ich zna cze nie dla miast, ale tak że gwa ran tu ją cych
spo kój i bez pie czeń stwo użyt kow ni kom dzia łek i ogro -
dom. Wią że się z tym pod ję cie dzia łań w za kre sie za bez -
pie cze nia praw ne go ogro dów, po pra wy wi ze run ku
ogro dów, ich po zy tyw ne go po strze ga nia przez sa mo rzą dy,
spo łecz ność lo kal ną oraz me dia.

Kon gres uwa ża, że gwa ran cją bez piecz ne go funk cjo no -
wa nia ogro dów jest peł na do ku men ta cja praw na ROD
oraz ujaw nie nie pra wa Związ ku do grun tów w księ gach
wie czy stych i ewi den cji pro wa dzo nej przez Sta ro stwa Po -
wia to we i zgod ność tych da nych z Re je strem ROD w Kra -
jo wej Ra dzie PZD. Dla te go w oce nie Kon gre su nie zbęd ne
jest kon ty nu owa nie przy ję tych przez Zwią zek dzia łań
zmie rza ją cych do re gu la cji sta nu praw ne go jak naj więk -
szej licz by ro dzin nych ogro dów dział ko wych, po nie waż
da ne te sta no wią źró dło wie dzy o po szcze gól nych ogro -
dach dział ko wych i mu szą być peł ne i wia ry god ne. Pra wi -
dło wy stan praw ny grun tów ROD to moż li wość ich
dal sze go by tu i na rzę dzie sku tecz nej obro ny w wa run kach
za gro że nia.

Bez pie czeń stwo praw ne to rów nież za cho wa nie ogro -
dów w stu diach i pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go. Wy rzu ce nie ogro dów z pla nów to ich li kwi da cja i brak
sta bi li za cji dla dział kow ców. Wy ma ga to nie tyl ko sys te -
ma tycz ne go i kon se kwent ne go dzia ła nia, ale tak że współ -
pra cy or ga nów Związ ku z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry-
to rial ne go. Jest to moż li we przy peł nym zro zu mie niu 
i wspar ciu ze stro ny władz sa mo rzą do wych. 

Zda niem Kon gre su dba łość o wi ze ru nek ogro dów, 
o któ rym de cy du je stan ich za go spo da ro wa nia, jest jed -
nym z istot nych obo wiąz ków Związ ku. Od no si się to
głów nie do in ten sy fi ka cji pro ce su wy po sa że nia ogro dów
w nie zbęd ną in fra struk tu rę oraz suk ce syw nej wy mia ny
zu ży tych urzą dzeń w opar ciu o no we roz wią za nia tech -
nicz ne. Za go spo da ro wa nie uła twi ko rzy sta nie z dzia łek 
i za pew ni dział kow com wyż szy stan dard prze by wa nia na
nich oraz wła ści wy wy gląd. Es te tycz ne i do brze za go spo -

da ro wa ne ogro dy i dział ki to moc ny ar gu ment na ich ist -
nie nie w du żych mia stach. 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest jed ną z naj więk szych
or ga ni za cji spo łecz nych w Pol sce, sku pia ją cą róż ne gru py
spo łecz ne. Wszyst kich łą czy za mi ło wa nie do dział ki,
upra wy ro ślin oraz in te gra cja we wnątrz ogro du, któ ra
opie ra się na pra cy spo łecz nej je go człon ków. Ogro dy są
urzą dze nia mi uży tecz no ści pu blicz nej i win ny słu żyć 
w szer szym za kre sie ogó ło wi miesz kań ców. Na sza or ga -
ni za cja wy rę cza or ga ny pu blicz ne w wie lu za da niach, po -
przez udział rów nież w wie lu przed się wzię ciach po dej -
mo wa nych przez gmi ny. Zwią zek or ga ni zu je bo wiem im -
pre zy dla dzie ci, wcza sy i po by ty dzien ne dla ren ci stów 
i eme ry tów, współ pra cu je ze szko ła mi i ośrod ka mi po mo -
cy spo łecz nej. Zda niem Kon gre su ko niecz ne jest nie tyl -
ko kon ty nu owa nie do tych cza so wej po li ty ki Związ ku, 
a wręcz po sze rze nie te go za kre su dzia łal no ści o no we te -
ma ty np. or ga ni za cję im prez kul tu ral nych czy dzia łal ność
na rzecz osób nie peł no spraw nych. Wła ści wa współ pra ca
i ak tyw ny udział w ży ciu gmin, otwar cie ogro dów dla
miesz kań ców miast, stwo rzy sil ne wię zi z sa mo rzą da mi
lo kal ny mi i po pra wi wi ze ru nek Związ ku a tak że otwo rzy
no we moż li wo ści ogro dom w za kre sie po zy ska nia środ -
ków fi nan so wych na bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu -
ry w ogro dach. W oce nie Kon gre su, dzia łal ność spo łecz na
jest dla Związ ku nie zmier nie istot na. Dzię ki niej ro śnie
bo wiem ro la ogro dów i spo łecz na ak cep ta cja dla ca łe go
Związ ku ja ko or ga ni za cji.  Z funk cjo no wa niem ogro dów
i pro po no wa ną im funk cją „ogro dów otwar tych” wią że się
ści śle bez pie czeń stwo ogro dów, dział kow ców i ich mie -
nia. W ob li czu zu bo że nia spo łe czeń stwa oraz na ra sta ją cej
pa to lo gii za gad nie nie bez pie czeń stwa w ogro dach to prio -
ry te to we za da nie dla po szcze gól nych or ga nów Związ ku.
Wy ma ga to sta now czej re ak cji i pod ję cia dzia łań ze stro -
ny or ga nów Związ ku, ale i sa mych dział kow ców. Kon -
gres uwa ża, że ogrom ny wpływ na po pra wę bez pie-
czeń stwa w ogro dach ma w tym przy pad ku do bry stan in -
fra struk tu ry w po sta ci: ogro dzeń ze wnętrz nych, obiek tów
tech nicz nych, spraw nych i kon tro lo wa nych in sta la cji tech -
nicz nych, bez piecz nych pla ców za baw. Słu żyć te mu bę -
dzie kon ty nu owa nie dzia łań po le ga ją cych na po dej mo -
wa niu przez or ga ny PZD wspól nych ini cja tyw z Po li cją
czy sa mo rzą da mi w za kre sie za pew nie nia bez pie czeń stwa
ogro dom w ra mach pro gra mów „Bez piecz ne Mia sto.

Nie zwy kle istot ną ro lę w dzia łal no ści Związ ku sta no wi
oświa ta ogrod ni cza. W tym za kre sie do ro bek Związ ku jest
nie pod wa żal ny. Dla te go Kon gres stwier dza, że sze rze nie
oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow ców na dal win no być
pod sta wo wym za da niem struk tur PZD. Na le ży za tem
kon ty nu ować for my, któ re do tych czas spraw dzi ły się i zo -

STA NO WI SKOI KON GRE SU POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 14 lip ca 2009 r.w spra wie prio ry te to wych za dań Związ ku wy ni ka ją cych z ak tu al nej sy tu acji
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sta ły za ak cep to wa ne przez dział kow ców, np. szko le nie no -
wych człon ków, wła sne cza so pi sma, wy daw nic twa książ -
ko we, szko le nia dla służb in struk tor skich czy współ pra ca
z ośrod ka mi szko le nio wy mi, a tak że po rad nic two spe cja -
li stycz ne dla za rzą dów ROD, ko mi sji re wi zyj nych i roz -
jem czych. Na le ży rów nież pod jąć no we roz wią za nia 
i wy pra co wać me to dy umoż li wia ją ce do tar cie do znacz nie
szer szej rze szy dział kow ców z wie dzą ogrod ni czą.

Wal ka o Zwią zek i ogro dy to zmia na wi ze run ku ogro -
dów w me diach.  Cho dzi przede wszyst kim o pro mo wa -
nie Związ ku ja ko no wo cze snej, ale przede wszyst kim
spraw nej or ga ni za cji po za rzą do wej, za rzą dza nej w opar -
ciu o po ten cjał i spo łecz ną pra cę swo ich człon ków. Trze -
ba pro mo wać ro lę ogro dów w spo łe czeń stwie oraz funk cję
ja ką spra wu je Zwią zek. W tym ce lu nie zbęd ne jest na wią -
zy wa nie kon tak tów z me dia mi na wszyst kich szcze blach
Związ ku – po czy na jąc od me diów lo kal nych po przez re -
gio nal ne na ogól no kra jo wych koń cząc. Te mu ce lo wi słu -

żyć win ny stro ny in ter ne to we two rzo ne na wszyst kich po -
zio mach za rzą dza nia. Or ga ni zo wa nie im prez oko licz no -
ścio wych, wy cho dze nie na ze wnątrz z in for ma cją o przy-
go to wy wa nych ob cho dach i uro czy sto ściach w ogro dach,
w ta ki spo sób aby mo gli w nich uczest ni czyć oko licz ni
miesz kań cy, to dzia ła nia pro mo cyj ne ma ją ce na ce lu bu -
do wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku ogro dów i dział kow -
ców w spo łe czeń stwie. 

I Kon gres zwra ca się do wszyst kich struk tur Związ ku,
zwłasz cza do za rzą dów ROD i dział kow ców o sto so wa nie
i prze strze ga nie na szych praw za pi sa nych w usta wie o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, Sta tu cie PZD i Re gu la -
mi nie ROD.

Ak tu al na sy tu acja Związ ku oraz ar gu men ty ja ki mi po -
słu gu ją się na si prze ciw ni cy po wo du ją, że przy ję cie ta kich
kie run ków dzia ła nia dla Związ ku i je go struk tur jest po -
trze bą chwi li i wy ma ga pod ję cia zde cy do wa nych kro ków
w ce lu ich re ali za cji.

I KON GRES
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW 

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2009)
War sza wa, dnia 14 lip ca 2009 r.

STA NO WI SKOKRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW z dnia 23 li sto pa da 2006 r.Po li ty ka Pol skie go Związ ku Dział kow ców w spra wie roz wo ju miast
Usta wo wym za da niem Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców jest re pre zen to wa nie i obro na praw i in te re sów swo -
ich człon ków wy ni ka ją cych z użyt ko wa nia dzia łek w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych. Zwią zek re ali zu je to za -
da nie po przez pro wa dze nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, dba nie o ich nie za kłó co ne funk cjo no wa nie i ochro-
nę przed nie uza sad nio ną li kwi da cją. Ogro dy dział ko we na
te re nie Pol ski po wsta wa ły na prze strze ni po nad stu lat.
Obec nie bli sko 90% ogro dów znaj du je się w mia stach, 
a du ża ich część w cen trach tych miast. W cza sie, gdy by -
ły za kła da ne, te re ny te le ża ły naj czę ściej na pe ry fe riach 
w miej scach, któ re ni ko mu do ni cze go nie by ły po trzeb -
ne, a naj czę ściej nikt się ni mi nie in te re so wał. W wie lu
przy pad kach by ły to te re ny zde gra do wa ne, dzi kie wy sy pi -
ska śmie ci, hał dy na Ślą sku. Pra cą wie lu po ko leń dział ko -
wych ro dzin przy wró co ne zo sta ły mia stu, przy ro dzie 
i czło wie ko wi. Roz wój miast spo wo do wał, że daw ne pe -
ry fe rie są dzi siaj tęt nią cy mi ży ciem cen tra mi miast, zur ba -
ni zo wa ne i za bu do wa ne.

Ro dzin ne ogro dy dział ko we są czę ścią eko sys te mu
miast, a tak że czę ścią 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.

Dla do sto so wa nia in fra struk tu ry miej skiej do po trzeb
miesz kań ców i spraw ne go funk cjo no wa nia or ga ni zmu, ja -
kim jest mia sto nie zbęd na sta je się roz bu do wa cią gów ko -
mu ni ka cyj nych i in nych urzą dzeń urba ni stycz nych,

Nie każ da pro po zy cja ce lu, na ja ki ma być zli kwi do wa -
ny ogród mo że zo stać przez PZD za ak cep to wa na. Te re ny
ogro dów dział ko wych sta ły się w wie lu przy pad kach ła ko -
mym ką skiem dla in we sto rów, ale wy łącz nie w ce lach ko -
mer cyj nych, nie ma ją cych nic wspól ne go z do brem
miesz kań ców. W tych spra wach Zwią zek bę dzie stał na
grun cie usta wy o ROD.

W spra wach li kwi da cji ogro du Zwią zek ści śle współ -
pra cu je z wła dza mi sa mo rzą do wy mi miast, ja ko go spo da -
rza mi i od po wie dzial ny mi za lo sy miesz kań ców. Współ-
pra ca ta do tej po ry skut ku je przede wszyst kim tym, że
PZD nie blo ku je in we sty cji miej skich, a dział kow cy otrzy -
mują za gwa ran to wa ne usta wo wo od szko do wa nia.

Li kwi da cja ogro du jest za wsze spra wą kon tro wer syj ną,
ście ra ją się in te re sy dział kow ców, któ rych wie lo let ni do -
ro bek zo sta nie znisz czo ny, z in te re sa mi ogó łu miesz kań -
ców. Jest nie zmier nie waż ne wy wa że nie, ja kie do bro
win no wziąć gó rę i być pod sta wą pod ję cia de cy zji. Mia -
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sto ma słu żyć miesz kań com, to ich in te res i do bro jest naj -
waż niej sze. Je że li więc do bro ogó łu miesz kań ców mia sta
za leż ne jest od zli kwi do wa nia pod cel pu blicz ny ro dzin ne -
go ogro du dział ko we go, dział kow cy ro zu mie ją sens i cel
ta kiej ope ra cji go dząc się, aby dla te go ce lu po świę cić
swój wie lo let ni do ro bek i po otrzy ma niu od szko do wa nia
i przy dzie le niu dział ki na od two rzo nym te re nie, za czy nać
prak tycz nie od po cząt ku.

Dla te go też Pol ski Zwią zek Dział kow ców za nie zbęd ny
uzna je roz wój miast. Uwa ża my rów nież, że ten roz wój w
nie któ rych nie zbęd nych przy pad kach mu si się od by wać
na te re nach zaj mo wa nych przez nie któ re ogro dy dział ko -
we. Jed nak ten roz wój kosz tem ogro dów dział ko wych po -
wi nien spro wa dzać się do nie zbęd nej in fra struk tu ry
miej skiej. Na to miast Zwią zek jest prze ciw ny, aby po świę -
cać ogro dy dział ko we na ce le ko mer cyj ne.

W spra wie roz wo ju miast mu si ist nieć har mo nij na
współ pra ca Związ ku, a więc je go od po wied nich or ga nów,
z wła dza mi sa mo rzą do wy mi miast. Zwią zek uzna je, że
go spo da rzem mia sta i wła ści cie lem te re nów jest sa mo rząd
i on de cy du je o kie run kach roz wo ju mia sta w ra mach po -

sia da nych upraw nień usta wo wych. Na to miast obo wiąz -
kiem Związ ku jest prze strze ga nie i eg ze kwo wa nie wszyst -
kich po sta no wień usta wy o ro dzin nych ogro dach dział-
ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. w za kre sie li kwi da cji ogro -
dów dział ko wych. Zwią zek bę dzie wy ra żał zgo dę na li -
kwi da cję ogro dów na wa run kach okre ślo nych w usta wie
o ROD za bez pie cza jąc rów no cze śnie na leż ne dział kow -
com i Związ ko wi za pi sy do ty czą ce wa run ków li kwi da cji.

Uchwa la jąc ni niej sze sta no wi sko Kra jo wa Ra da Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców chce przy czy nić się do roz -
wo ju miast, do brej współ pra cy Związ ku z sa mo rzą dem,
pod kre śle nia wa run ków usta wo wych od no szą cych się do
li kwi da cji ogro dów dział ko wych na po trze by roz wo ju
miast, a tak że za cho wa nia w mia stach jak naj więk szej
licz by i po wierzch ni ogro dów dział ko wych po trzeb nych
dział kow com i wszyst kim miesz kań com uzna jąc, że sta -
no wią one te re ny zie lo ne i płu ca miast.

Ta ka po li ty ka jest i bę dzie kon se kwent nie przez PZD
pro wa dzo na – Zwią zek w swych dzia ła niach nie bę dzie
prze szko dą w re ali za cji in we sty cji słu żą cych ce lom pu -
blicz nym i po pra wie wa run ków ży cia miesz kań ców.

KRA JO WA RA DA POL SKIE GO ZWIĄZ KU
DZIAŁ KOW CÓW

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 15/2006)War sza wa, dnia 23 li sto pa da 2006 r.

STA NO WI SKOKRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 24 czerw ca 2010 r.w spra wie współ pra cy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z sa mo rzą da mi lo kal ny mi
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -

dza, że roz wój i pra wi dło we funk cjo no wa nie ro dzin nych
ogro dów dział ko wych, ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu -
blicz nej, le ży w rów nej mie rze w in te re sie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, jak i sa mo rzą dów lo kal nych. Ro -
dzin ne ogro dy dział ko we wy peł nia ją waż ne ce le w sto -
sun ku do spo łecz no ści lo kal nych po przez za pew nie nie
bez płat ne go do stę pu do użyt ko wa nia dział ki ro dzi nom,
któ re po trze bu ją tej for my po mo cy. Ro dzin ne ogro dy
dział ko we są te re na mi zie lo ny mi w mia stach słu żą cy mi
za rów no dział kow com jak i miesz kań com miast, a po -
wsta ły naj czę ściej na grun tach naj słab szych i zde gra do -
wa nych i pra cą dział kow ców oraz dzia ła niem Związ ku
przy wró co ne zo sta ły przy ro dzie i spo łe czeń stwu. W tym
za kre sie ce le Pol skie go Związ ku Dział kow ców, jak i sa -
mo rzą du lo kal ne go są toż sa me, gdyż dzia ła my w tym sa -
mym ob sza rze na rzecz tych sa mych ro dzin. Zwią zek
wy peł nia swo je za da nia po ma ga jąc ro dzi nom, a więc wy -
peł nia za da nia wła dzy pu blicz nej w sto sun ku do tych

człon ków spo łecz no ści lo kal nej.  Pra wi dło wa i sku tecz na
re ali za cja te go za da nia jest moż li wa tyl ko przy współ pra -
cy z sa mo rzą dem te ry to rial nym. Zwią zek bar dzo ce ni tę
współ pra cę, bo wiem wie le sa mo rzą dów ro zu mie wspól ne
ce le w sto sun ku do miesz kań ców i czyn nie wspo ma ga ro -
dzin ne ogro dy dział ko we w ich co dzien nej dzia łal no ści.
Ma my w tym za kre sie wie lo let nie po zy tyw ne do świad -
cze nia. Sa mo rzą dy przy cho dzą z kon kret ną po mo cą dla
ogro dów, ale i dba ją o ich sta bil ne funk cjo no wa nie i roz -
wój po przez umiesz cza nia w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go i re gu lo wa nie sta nu praw ne go. Do bra
współ pra ca jest wy ni kiem part ner skie go współ dzia ła nia
struk tur Związ ku z sa mo rzą dem lo kal nym – w mia stach
za rzą dów ROD, ko le giów pre ze sów za rzą dów ROD, de -
le ga tur, na szcze blu po wia tu i wo je wódz twa okrę go wych
za rzą dów. Kra jo wa Ra da PZD po pie ra tę dzia łal no ści 
i two rzy wa run ki praw ne i or ga ni za cyj ne umoż li wia ją ce
po sze rze nie tej współ pra cy w no wych ob sza rach ak tyw no -
ści spo łecz nej i funk cjo no wa nia ogro dów. Struk tu ry PZD
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po dej mu ją wie le wspól nych ini cja tyw z sa mo rzą da mi lo -
kal ny mi na rzecz wy bra nych grup miesz kań ców – dzie ci
i mło dzie ży, eme ry tów i ren ci stów, a tak że dla ca łej spo -
łecz no ści i mia sta. 

Od po wsta nia pierw sze go ogro du dział ko we go na zie -
miach pol skich przed po nad 110 la ty współ pra ca or ga ni -
za cji dział kow ców z miej sco wy mi sa mo rzą da mi za wsze
przy czy nia ła się do roz wo ju ogro dów dział ko wych, ich
lep sze go funk cjo no wa nia, a by ło to wy ni kiem zro zu mie -
nia zna cze nia i ro li tych ogro dów dla miesz kań ców miast.

Współ pra ca z sa mo rzą da mi od by wa się na wie lu płasz -
czy znach i na le ży stwier dzić, że w zde cy do wa nej więk -
szo ści miast i gmin jest ona bar dzo do brze oce nia na
za rów no przez dział kow ców, jak i przez sa mo rzą dy lo kal -
ne i miej sco we spo łe czeń stwo. Trze ba z za do wo le niem
stwier dzić, że więk szość sa mo rzą dów na te re nie kra ju ro -
zu mie i do ce nia zna cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych dla ro dzin użyt ku ją cych w nich dział ki i dla
spo łecz no ści lo kal nych. Wszak ogro dy to te re ny zie lo ne w
mia stach utrzy my wa ne wy łącz nie kosz tem i pra cą dział -
kow ców, to miej sce ak tyw no ści lu dzi trze cie go wie ku,
edu ka cji spo łecz nej i eko lo gicz nej mło de go po ko le nia,
wresz cie to miej sce, gdzie lu dzie sa mi dba ją o po lep sze -
nie swe go by tu po przez pro duk cję wa rzyw i owo ców na
wła sne po trze by. To tak że miej sce wy po czyn ku se tek ty -
się cy ro dzin, któ rych nie stać na wy jaz dy po za miej sce za -
miesz ka nia.

Na tym tle trze ba jed nak z ubo le wa niem stwier dzić, że
są nie licz ne sa mo rzą dy, dla któ rych nie ma zna cze nia, czy
ogro dy ist nie ją, czy nie, a są przy pad ki dzia ła nia prze ciw
ogro dom, a więc prze ciw wła snym oby wa te lom i wy bor -
com w imię in te re sów ma ją cych nie wie le wspól ne go z ro -
lą sa mo rzą du te ry to rial ne go. Brak zro zu mie nia ro li 
i zna cze nia ro dzin nych ogro dów dział ko wych dla spo łe -
czeń stwa pro wa dzi w efek cie do wy pa cze nia ro li i funk -
cji sa mo rzą du lo kal ne go, bo wiem po przez nie uza sad nio ną
eli mi na cję ogro dów z kra jo bra zu miast od ci na ją do stęp do
tych te re nów znacz nej czę ści spo łecz no ści, na rzecz któ -
rej win ny dzia łać. Kra jo wa Ra da PZD uwa ża, że na le ży
ten stan zmie nić i dą żyć do nor ma li za cji sto sun ków po -
mię dzy struk tu ra mi PZD, a ty mi sa mo rzą da mi lo kal ny mi.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców wy po wia da się za sze ro -

ko po ję tą współ pra cą z sa mo rzą dem dla do bra lu dzi 
i miast. Ma my w tym wie le tra dy cji i po zy tyw nych do -
świad czeń z ca łe go, po nad 110 let nie go okre su ist nie nia
ru chu ogrod nic twa dział ko we go w na szym kra ju. Uwa ża -
my, że współ pra ca Związ ku win na od by wać się we dług
trwa łych i obo pól nie ak cep to wa nych kry te riów:

1) pro wa dzo na na za sa dach part ner skich – sa mo rząd lo -
kal ny i sa mo rząd dział kow ców to part ne rzy re ali zu ją cy
wspól ne ce le,

2) słu żyć ca łej spo łecz no ści dział ko wej przy no szą ca
kon kret ne efek ty dla ROD,

3) słu żyć ca łej spo łecz no ści mia sta i pro wa dzić do bu -
do wy po zy tyw ne go wi ze run ku ogro dów we wła dzach pu -
blicz nych i spo łe czeń stwie,

4) być ko rzyst na dla oby dwu stron i uwzględ niać za -
rów no po trze by dział kow ców, jak i spo łecz no ści lo kal -
nych i miast,

5) uwzględ niać sa mo rząd ność i nie za leż ność Związ ku 
i je go jed no stek or ga ni za cyj nych.

Za tem ce lem współ pra cy win no być do bro ogro dów 
i miast – in te res dział kow ców i spo łe czeń stwa. Jed ność
tych in te re sów za wsze owo co wać bę dzie ko rzy ścią dla
wszyst kich za in te re so wa nych.

Zwią zek nie jest na to miast za in te re so wa ny współ pra cą,
któ rej ce lem jest pro mo wa nie po je dyn czych osób przy
oka zji róż nych wy bo rów. Człon ków Związ ku - użyt kow -
ni ków dzia łek w ROD nie moż na trak to wać tyl ko ja ko
elek to rat, któ rym in te re su je się przed wy bo ra mi, a po już
się za po mi na. Nie moż na też pod po rząd ko wać ca łej dzia -
łal no ści jed nost ki or ga ni za cyj nej Związ ku, aby pro mo wać
jed ną oso bę, szcze gól nie gdy ko rzyść z tej pro mo cji mo -
że od nieść tyl ko ta oso ba. Wy bo ry to oka zja do roz wi ja nia
współ pra cy z ko rzy ścią dla ogro dów i spo łe czeń stwa. 
W tym ob sza rze, tak jak w każ dym in nym, Zwią zek swo -
ją dzia łal ność i współ pra cę z sa mo rzą dem wi nien opie rać
na or ga nie sta tu to wym, a nie na po glą dach i in te re sie po -
je dyn czych osób. 

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców stwier -
dza, że do bra, wszech stron na i part ner ska współ pra ca 
z sa mo rzą da mi lo kal ny mi jest gwa ran cją funk cjo no wa nia
i roz wo ju ro dzin nych ogro dów dział ko wych, któ re ze swej
isto ty słu żą spo łecz no ściom lo kal nym i mia stom.

KRA JO WA RA DA
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 9/2010)War sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.
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Na pod sta wie upo waż nie ni za war te go w roz dzia le XIV
Uchwa ły IX Zjaz du De le ga tów POD oraz zgod nie §67 lit.
f Sta tu tu PZD, III Ple num Kra jo wej Ra dy PZD usta la ja -
ko go dło Związ ku sto so wa ny od wie lu lat przez or ga ni za -
cją pra cow ni czych ogro dów dział ko wych sym bol pol skich
dział kow ców w for mie ry sun ku sty li zo wa ne go sło necz ni -
ka. W przy ję tym go dle w miej sce do tych cza so we go skró -
tu „POD” zo sta nie umiesz czo ny ak tu al ny skrót na zwy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców „PZD”.

Go dło po win no być wy ko na ne w ko lo rze żół tym na tle

zie lo nym tj. w ko lo rach sta no wią cych bar wy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Rów no cze śnie Ple num stwier dza,
że usta no wio ne go dło po sia da bo ga te tra dy cje ja ko sym -
bol or ga ni za cji zrze sza ją cej pol skich dział kow ców.

Go dło po wyż sze po opra co wa niu gra ficz nym bę dzie za -
miesz cza ne na sztan da rach Związ ku, znacz ku or ga ni za -
cyj nym, na od zna kach dla za słu żo nych dział kow ców,
od zna kach ho no ro wych, dru kach i wy daw nic twach Pol -
skie go Związ ku Dział kow cu.

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
III Ple num Kra jo wej Ra dy PZD

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2/1982)

II. UCHWAŁY DOTYCZÑCE SYMBOLI I AGEND PZD

UCHWA ŁAIII PLE NUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWw spra wie usta le nia Go dła Związ ku

War sza wa, 27 ma ja 1982 r.

UCHWA ŁA NR 11/84IX PLE NUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 27 czerw ca 1984 ro ku w spra wie usta le nia fla gi i sztan da ru Związ ku
Na pod sta wie upo waż nie nia za war te go w rozdz. 14

Uchwa ły IX Zjaz du De le ga tów POD oraz zgod nie z § 67
lit. f Sta tu tu PZD, IX Ple num Kra jo wej Ra dy PZD uwa -
ża jąc za nie zbęd ne pod kre śle nie zna cze nia ru chu ogrod -
nic twa dział ko we go i je go jed no li to ści oraz sa mo -
dziel no ści po sta na wia wpro wa dzić:

a) fla gę Związ ku w ko lo rach Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, sta no wią cą pro sto kąt po dzie lo ny po zio mo na
dwie czę ści. Opis fla gi oraz za sa dy jej sto so wa nia za war -
te w spe cjal nym re gu la mi nie, opra co wa nym przez Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD,

b) sztan dar Pol skie go Związ ku Dział kow ców z bar wa -
mi Związ ku i na pi sem w za leż no ści od jed nost ki:

– Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy.......................................

……………………………………................................
w ……………………………………………................
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Wo je wódz ki Za rząd w …………………………….......
– Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Kra jo wa Ra da
oraz herb mia sta, w któ rym da na jed nost ka Pol skie go

Związ ku Dział kow ców ma swo ją sie dzi bę. Po dru giej
stro nie sztan da ru umiesz cza się go dło Związ ku. Sztan da -
ry po win ny po sia dać wy mia ry 100x120 cm. Sztan dar
umo co wu je się na drzew cu za koń czo nym sty li zo wa nym
trójli te ro wym mo no gra mem PZD wy ko na nym w me ta lu.

Ple num zo bo wią zu je Se kre ta riat Kra jo wej Ra dy PZD
do wy ko na nia sztan da ru Kra jo wej Ra dy na II Kra jo wy
Zjazd Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

IX Ple num Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku 
Dział kow ców
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/1985)War sza wa, 27 czerw ca 1984 ro ku
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia ła -
jąc na pod sta wie § 2 ust. 3 oraz § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu -
tu PZD po sta na wia:

§ 1
Sztan dar na da je Kra jo wa Ra da PZD na wnio sek okrę go -

we go za rzą du PZD.
§ 2

Sztan dar mo że być nada ny:
1) Ro dzin ne mu Ogro do wi Dział ko we mu,
2) Ro dzin nym Ogro dom Dział ko wym w mie ście, gmi -

nie lub po wie cie,
3) Ro dzin nym Ogro dom Dział ko wym z te re nu dzia ła nia

De le ga tu ry Re jo no wej OZ PZD,
4) Okrę go we mu Za rzą do wi PZD.

§ 3
1. Na sztan da rze po win ny znaj do wać się:
1) ele men ty związ ko we (np. lo go Związ ku, peł na na -

zwa PZD),
2) ko mu sztan dar zo stał nada ny (na zwa ogro du lub

ogro dów, na zwa mia sta, gmi ny lub po wia tu, de le ga tu ry,
okrę go we go za rzą du).

2. Na sztan da rze mo gą być ele men ty zwią za ne z miej -
sco wą tra dy cją, hi sto rią mia sta, re gio nu, Ro dzin ne go
Ogro du Dział ko we go itd.

3. Wzór sztan da ru opi niu je okrę go wy za rząd PZD.
§ 4

Sztan dar po wi nien po sia dać wy mia ry 100 x 120 cm 
i być umo co wa ny na drzew cu za koń czo nym sty li zo wa -
nym trój li te ro wym mo no gra mem PZD.

§ 5
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra cą moc

obo wią zu ją cą:   
1) za pi sy uchwa ły Nr 11/84 IX Ple num Kra jo wej Ra dy

Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 27 czerw ca 1984 r.
w spra wie usta le nia fla gi i sztan da ru Związ ku w za kre sie
do ty czą cym sztan da rów w PZD,

2) uchwa ła Nr 21/87 VI Ple num Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców z dnia 17 czerw ca 1987 r. w
spra wie sztan da rów jed no stek or ga ni za cyj nych Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

§ 6
Uchwa ła cho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2009)

UCHWA ŁA Nr 4/IX/2009KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 18 ma ja 2009 r.w spra wie sztan da rów w Pol skim Związ ku Dział kow ców

War sza wa, dnia 18 ma ja 2009 r.

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

PRE ZES
/-/Eu ge niusz KON DRAC KI

IX Ple num Kra jo wej Ra dy PZD do ce nia jąc ro lę tra dy -
cyj nie ob cho dzo nych przez wszyst kie in stan cje i pra cow -
ni cze ogro dy Dni Dział kow ca ja ko świę ta Plo nów wszys-
t kich użyt kow ni ków dzia łek po sta na wia:

– uznać ob cho dzo ne od sze re gu lat Dni Dział kow ca,
świę tem Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ re na le ży
na wszyst kich szcze blach dzia ła nia Związ ku ob cho dzić
uro czy ście we wrze śniu;

– ob cho dzo ne co rocz nie we wrze śniu Dni Dział kow ca
po win ny sta no wić dla wszyst kich człon ków oraz in stan cji
Pol skie go Związ ku Dział kow ców uro czy ste do żyn ki, 
w cza sie któ rych za pre zen tu je my spo łe czeń stwu plo ny na -
szej pra cy ogrod ni czej i efek ty dzia łal no ści spo łecz nej.

Głów ne tre ści Dni Dział kow ca win ny kon cen tro wać się
wo kół:

– po pu la ry za cji po sta no wień Usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r.
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych;

– uświa do mie nia spo łe czeń stwu ro li ogro dów dział ko -
wych w pro gra mie wy ży wie nia na ro du, oraz za pew nie nia
ro dzi nie zdro wych owo ców i wa rzyw a tak że wa run ków
do ta nie go wy po czyn ku,

– dzia łal no ści na sze go Związ ku na rzecz spo łe czeń stwa
/szcze gól nie w ogro dach otwar tych/ za pew nie nia wy po -
czyn ku let nie go dla dzie ci i se nio rów, a tak że wpły wu na
sta bi li za cję ryn ku wa rzyw no -owo co we go;

– upo wszech nia nia pro gra mów roz wo ju pra cow ni czych
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ogro dów dział ko wych, ich ro li wy cho waw czej, od dzia ły -
wa nia na rzecz po ro zu mie nia na ro do we go;

– uka zy wa nia tra dy cji ru chu ogrod nic twa dział ko we go 
z pod kre śle niem kla so we go cha rak te ru na szej or ga ni za cji.

Ob cho dy Dni Dział kow ca po win ny przy czy nić się do

upo wszech nia nia wie dzy o ro li na szej or ga ni za cji w po -
pra wie by tu i wa run ków so cjal nych ro dzin pra cow ni czych
oraz słu żyć kształ to wa niu wła ści wej at mos fe ry wo kół pro -
gra mów roz wo ju i mo der ni za cji pra cow ni czych ogro dów.

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
IX Ple num Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku 

Dział kow ców
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/1984)

War sza wa, 27 czerw ca 1984 r.

UCHWA ŁAKRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 li sto pa da 1982 r.w spra wie usta no wie nia try bu i wa run ków nada nia od zna ki „za za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
W ce lu uho no ro wa nia za sług za wie lo let nią ofiar ną pra -

cę dla roz wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych oraz
za wzo ro we wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków dział kow -
ca, Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców na
pod sta wie § 20 sta tu tu PZD po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Usta na wia się trzy stop nio wą Od zna kę „Za słu żo ne go

Dział kow ca” – brą zo wą, srebr ną i zło tą.
2. Od zna ka „Za słu żo ne go Dział kow ca’ jest wy róż nie -

niem związ ko wym nada wa nym człon kom Związ ku za
szcze gól nie ak tyw ną dzia łal ność spo łecz ną i wzo ro we wy -
wią zy wa nie się z obo wiąz ków człon kow skich.

§ 2
Od zna kę „Za słu żo ny Dział ko wiec” sta no wi brą zo wy,

srebr ny lub zło ty owal o śred ni cy 30 mm z na pi sem wo kół:
„Za słu żo ny Dział ko wiec’. Płasz czy znę we wnątrz na pi su
sta no wi sty li zo wa ny kwiat sło necz ni ka, w środ ku któ re go
znaj du je się skrót na zwy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
– PZD – oraz ło pa ta skrzy żo wa na z grac ką. Od wrot na stro -
na od zna ki jest gład ka z umo co wa ną agraf ką.

§ 3
Od zna kę no si się na pra wej stro nie pier si.

§ 4
1. Od zna ka „Za słu żo ne go Dział kow ca” mo że być nada -

na człon ko wi Związ ku: a/ brą zo wa – za wzo ro we wy wią -
zy wa nie się z obo wiąz ków dział kow ca przez co naj mniej
trzy ko lej ne la ta, 

b/ srebr na – za spo łecz ną pra cę w or ga nach lub ze spo łach
pra cow ni cze go ogro du dział ko we go przez co naj mniej pięć
lat oraz wzo ro we wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków dział -
kow ca. Od zna ka mo że być rów nież nada na je dy nie za
wzo ro we wy wią zy wa nie się z obo wiąz ków dział kow ca w
okre sie co naj mniej 10-ciu ko lej nych lat.

c/ zło ta – za spo łecz ną pra cę w or ga nach lub ze spo łach
Związ ku przez co naj mniej 7 lat oraz wzo ro we wy wią zy -
wa nie się z obo wiąz ku dział kow ca.

2. W wy jąt ko wo uza sad nio nych przy pad kach srebr na
i zło ta od zna ka „Za słu żo ne go Dział kow ca” mo że być

nada na przed upły wem ter mi nów okre ślo nych w § 4 
ust. 1. lit. b i c ni niej sze go re gu la mi nu.

§ 5
Od zna kę „Za słu żo ne go Dział kow ca” na da ją:
a/ brą zo wą i srebr ną – pre zy dia wo je wódz ki /okrę go -

wych/ za rzą dów PZD,
b/ zło tą – Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 6
1. Wnio ski o nada nie Od zna ki „Za słu żo ne go Dział kow -

ca” skła da ją:
a/ brą zo wej i srebr nej – za rzą dy pra cow ni czych ogro -

dów dział ko wych w od nie sie niu człon ków ogro du,
b/ zło tej – za rzą dy pra cow ni czych ogro dów dział ko wych

za po śred nic twem pre zy diów wo je wódz kich /okrę go wych/
za rzą dów PZD, pre zy dia wo je wódz kich /okrę go wych/ za -
rzą dów PZD oraz Se kre ta riat Kra jo wej Ra dy PZD.

2. Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na i Kra jo wa Ko mi sja Roz -
jem cza oraz Wo je wódz kie Ko mi sje Re wi zyj ne i Roz jem -
cze ma ją pra wo skła da nia wnio sków do od po wied nich
in stan cji Związ ku o nada nie Od znak, w sto sun ku do
człon ków tych ko mi sji:

a/ Kra jo wa Ko mi sja Re wi zyj na i Roz jem cza – na
wszyst kich szcze blach,

b/ Wo je wódz kie Ko mi sje Re wi zyj ne i Roz jem cze – na
szcze blu wo je wódz twa i ogro dów. 

§ 7
Wnio ski, o któ rych mo wa w § 6, win ny być opi nio wa ne

przez wła ści we ze spo ły do spraw od zna czeń związ ko wych.
§ 8

1. Wrę cze nia Od zna ki „Za słu żo ne go Dział kow ca” wraz
z le gi ty ma cją wy róż nio ne mu człon ko wi Związ ku do ko -
nu je:

a/ brą zo wej i srebr nej – pre zes wo je wódz kie go /okrę go we -
go/ za rzą du lub upo waż nio ny przez nie go czło nek WZ PZD,



Na pod sta wie art. 4 ust. 5 i art. 6 usta wy z dnia 21 grud -
nia 1978 r. o od zna kach i mun du rach /Dz.U. Nr 31 póz.
130/.

ze zwa lam
Kra jo wej Ra dzie Pol skie go Związ ku Dział kow ców na

usta no wie nie i uży wa nie od znak ho no ro wych:
1. trzy stop nio wej od zna ki: „Za słu żo ny Dział ko wiec”,

2. jed no stop nio wej od zna ki: „Za za słu gi dla Pol skie go
Związ ku Dział kow ców”,

we dług wzo rów i re gu la mi nów przed sta wio nych przy
pi śmie z dnia 20.II.1984 r. 1. dz. 1539/84/OP.

Jed no cze śnie pro szę o na de sła nie po 3 egz. usta no wio -
nych już od znak i le gi ty ma cji.

MI NI STER
Z up. Mgr J. Za rem ba

Dy rek tor De par ta men tu
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b/ zło tej - pre zes Kra jo wej Ra dy PZD lub upo waż nio na
przez nie go oso ba.

§ 9
Od zna ki „Za słu żo ne go Dział kow ca” na da je się z oka zji:
– uro czy sto ści pań stwo wych,
– rocz ni cy uchwa le nia przez Sejm PRL usta wy z dnia 

6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,
– ob cho dów „Dni Dział kow ca”,
– uro czy sto ści ju bi le uszo wych w ogro dach i za kła dach

pra cy,
– szcze gól nych uro czy sto ści oso bi stych wy róż nio ne go

dzia ła cza Związ ku
§ 10.

W przy pad ku dzia ła nia na szko dę Związ ku lub dzia ła -
nie, któ re uwła cza do bre mu imie niu człon ka Związ ku oraz
Związ ku, któ ry nadał Od zna kę, mo że anu lo wać wy da ną 
w tym przed mio cie uchwa łę.

§ 11
1. Or ga na Związ ku upraw nio ne do nada wa nia od znak

obo wią za ne są do pro wa dze nia od po wied nich ewi den cji.
2. W przy pad ku znisz cze nia lub za gu bie nia od zna ki, al -

bo le gi ty ma cji wy róż nio ny mo że zwró cić się z pi sem nym
uza sad nio nym wnio skiem do or ga nu Związ ku, któ ry nadał
od zna kę o wy da nie du pli ka tu.

§ 12
Za wy róż nio nych od zna ka mi „Za słu żo ne go Dział kow -

ca” uwa ża się:
a/ brą zo wą od zna kę „Za słu żo ne go Dział kow ca” – wy -

róż nio nych do tych cza so wą od zna ką II sto -pnia /srebr ną 
z nie bie ską ema lią/,

b/ srebr ną od zna kę „Za słu żo ne go Dział kow ca” – wy -
róż nio nych do tych cza so wą od zna ką III stop nia /srebr ną 
z czer wo ną ema lią/,

c/ zło tą od zna ką „Za słu żo ne go Dział kow ca” – wy róż -
nio nych do tych cza so wą od zna ką IV sto pnia /zło ta z czer -
wo ną ema lia/.

§ 13
1. Ni niej szy re gu la min wcho dzi w ży cie z dniem uchwa -

le nia go przez Kra jo wą Ra dę PZD i po za twier dze niu
przez Mi ni stra Spraw We wnętrz nych.

2. Z tym sa mym dniem tra ci moc re gu la min „Od zna ki
Dział kow ca”

Opis Od znak „Za słu żo ny Dział ko wiec” i „Za Za słu gi Dla Pol skie go Związ ku Dział kow ców”
Od zna kę „Za słu żo ny Dział ko wiec” sta no wi brą zo wy,

srebr ny lub zło ty owal o śred ni cy 30 mm z na pi sem wo kół
– „Za słu żo ny Dział ko wiec”. Płasz czy znę we wnątrz na pi su
sta no wi sty li zo wa ny kwiat sło necz ni ka, w środ ku któ re go
znaj du je się skrót na zwy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
– PZD – oraz ło pa ta skrzy żo wa na z grac ką. Od wrot na stro -
na od zna ki jest gład ka z umo co wa ną agraf ką.

Od zna kę „Za za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców’ sta no wi pro sto kąt na brą zo wa tar cza ze zło co nym
wień cem lau ro wym wo kół. U gó ry tar czy, po mię dzy za -
koń cze nia mi wień ca, znaj du je się na pis „Za za słu gi dla”,
a we wnątrz tar czy kwiat sło necz ni ka z żół tej ema lii oto -
czo ny na pi sem „Pol skie go Związ ku Dział kow ców”. Tar -

cza za wie szo na jest za po mo cą kół ka na pro sto kąt nej
klam rze w zło co nym ob ra mo wa niu. Klam ra jest z zie lo nej
i żół tej ema lii umiesz czo nych w trzech pro sto ką tach, dwa
bocz ne zie lo ne i środ ko wy żół ty, roz dzie lo nych zło co ny -
mi pa ska mi. Od wrot na stro na od zna ki jest gład ka, do od -
wrot nej stro ny klam ry przy mo co wa na jest agraf ka.
Wy mia ry tar czy wy no szą – 35 mm x 25 mm, sze ro kość
wień ca – 5 mm, śred ni ca kwia tu – 5 mm, sze ro kość klam -
ry – 35 mm, jej wy so kość – 8 mm.

Go dło Pań stwa
Pol ska Rzecz po spo li ta Lu do wa
Mi ni ster Spraw We wnętrz nych
Nr D.128/S/XI/84

DE CY ZJA

War sza wa, dnia 23 mar ca 1984 r. (Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1/1984)

/Pie częć okrą gła z Go dłem Pań stwa: 
Mi ni ster stwo Spraw We wnętrz nych/
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W ce lu uho no ro wa nia za sług za wie lo let nią ofiar ną pra -
cę dla roz wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych,
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców na pod -
sta wie § 20 sta tu tu PZD po sta na wia co na stę pu je:

§ l
Usta na wia się jed no stop nio wą Od zna kę „Za Za słu gi dla

Pol skie go Związ ku Dział kow ców”.
§ 2

Od zna kę „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców” sta no wi pro sto kąt na brą zo wa tar cza ze zło co nym
wień cem lau ro wym wo kół. U gó ry tar czy, po mię dzy za -
koń cze nia mi wień ca, znaj du je się na pis: „Za za słu gi dla”,
a we wnątrz tar czy kwiat sło necz ni ka z żół tej ema lii oto -
czo ny na pi sem „Pol skie go Związ ku Dział kow ców”. Tar -
cza za wie szo na jest za po mo cą kół ka na pro sto kąt nej
klam rze w zło co nym ob ra mo wa niu. Klam ra jest z zie lo nej
i żół tej ema lii umiesz czo nej w trzech pro sto ką tach, dwa
bocz ne zie lo ne i środ ko wy żół ty, roz dzie lo nych zło co ny -
mi pa ska mi. Od wrot na stro na od zna ki jest gład ka, a do
od wrot nej stro ny przy mo co wa na jest agraf ka. Wy mia ry
tar czy wy no szę: 35 mm x 25 mm, sze ro kość wień ca 
– 5 mm, śred ni ca kwia tu – 5 mm, sze ro kość klam ry 
– 35 mm, a jej wy so kość – 8 mm.

§ 3
Od zna ka „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców” mo że być nada na oso bom fi zycz nym, in stan cjom
or ga ni za cji po li tycz nych i spo łecz nych, za kła dom pra cy
oraz in nym in sty tu cjom szcze gól nie za słu żo nym dla
Związ ku.

§ 4
Od zna kę no si się po pra wej stro nie pier si.

§ 5
1. Od zna kę „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców” na da je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z wła -

snej ini cja ty wy lub na wnio sek za rzą dów pra cow ni czych
ogro dów dział ko wych za po śred nic twem pre zy diów wo -
je wódz kich za rzą dów PZD oraz na wnio sek pre zy diów
wo je wódz kich za rzą dów PZD.

2. Wnio ski, o któ rych mo wa w ust. l ni niej sze go pa ra -
gra fu, win ny być opi nio wa ne przez wła ści we ze spo ły do
spraw od zna czeń związ ko wych.

§ 6
Wrę cze nia Od zna ki „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców” wraz z le gi ty ma cją do ko nu je Pre zes
Kra jo wej Ra dy PZD lub upo waż nio na przez nie go oso ba.

§ 7
Od zna kę „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców” na da je się z oka zji:
– uro czy sto ści pań stwo wych,
– rocz ni cy uchwa le nia przez Sejm PRL usta wy z dnia 

6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,
– ob cho dów „Dni Dział kow ca”,
– uro czy sto ści ju bi le uszo wych w ogro dach i za kła dach

pra cy,
– szcze gól nych uro czy sto ści oso bi stych wy róż nio ne go

dzia ła cza Związ ku.
§ 8

1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pro wa dzi ewi den cję
nada nych Od znak „Za Za słu gi dla Pol skie go Związ ku
Dział kow ców”.

2. W przy pad ku znisz cze nia lub za gu bie nia od zna ki, al -
bo le gi ty ma cji, wy róż nio ny mo że się zwró cić z pi sem nym
uza sad nio nym wnio skiem do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD o wy da nie du pli ka tu.

§ 9
Ni niej szy re gu la min wcho dzi w ży cie po uchwa le niu

przez Kra jo wą Ra dę PZD i za twier dze niu przez Mi ni stra
Spraw We wnętrz nych.

Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1/1984)

UCHWA ŁAKRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 li sto pa da 1982 r.w spra wie usta no wie nia try bu i wa run ków nada wa nia „Od zna ki Za słu żo ne go Dział kow ca”



W związ ku z wej ściem w ży cie w dniu 21 wrze śnia
2005 r. usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku
Dział kow ców stwier dza i po sta na wia:

1. Z dniem wej ścia w ży cie usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych we wszyst kich do ku men tach oraz ak -
tach praw nych wy da nych przez or ga ny Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, któ re obo wią zu ją w tym dniu, do -
tych czas sto so wa ne po ję cie „PRA COW NI CZY OGRÓD
DZIAŁ KO WY” zo sta je za stą pio ne przez po ję cie „RO -
DZIN NY OGRÓD DZIAŁ KO WY”.

2. Do tych cza so we pra cow ni cze ogro dy dział ko we sta ły

III. UCHWAŁY ORGANIZACYJNE ROD

się z dniem wej ścia w ży cie w/w. usta wy ro dzin ny mi
ogro da mi dział ko wy mi.

3. Zo bo wią zu je się or ga ny Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców do pod ję cia sta rań w ce lu sto so wa nia przy pro -
wa dze niu bie żą cej dzia łal no ści, w tym two rze niu do ku-
men ta cji, na zew nic twa zgod ne go z usta wą o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych.

4. Zo bo wią zu je się Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do
wy da nia ak tów wy ko naw czych okre śla ją cych obo wiąz ki
po szcze gól nych or ga nów PZD w spra wach wy ni ka ją cych
ze zmia ny nazw pra cow ni czych ogro dów dział ko wych na
ro dzin ne ogro dy dział ko we.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2005)

UCHWA ŁA NR 1/XVI/2005KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 6 paź dzier ni ka 2005 r.w spra wie za stą pie nia po ję cia „PRA COW NI CZY OGRÓD DZIAŁ KO WY” przez po ję cie „RO DZIN NY OGRÓD DZIAŁ KO WY”

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 6 paź dzier ni ka 2005 r.

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

UCHWA ŁA Nr 77/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 14 ma ja 2010 r.w spra wie ad re sów ko re spon den cyj nych za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie art. 27, art. 28 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 pkt 1 usta wy o ROD oraz § 91 ust. 1, 92 ust. 1 
i § 150 ust. 2 pkt 19 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go, ja ko or gan Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców re pre zen tu ją cy ROD przed
or ga na mi ad mi ni stra cji pu blicz nej i pro wa dzą cy w ra mach
swo ich upraw nień ko re spon den cję z pod mio ta mi ze -
wnętrz ny mi oraz dział kow ca mi użyt ku ją cy mi dział ki 
w ROD i or ga na mi PZD, zo bo wią za ny jest do udo stęp -
nia nia ad re su ko re spon den cyj ne go za rzą du ROD.

§ 2
W ROD, w któ rych jest sie dzi ba za rzą du speł nia ją ca wa -

run ki ko niecz ne do bez piecz ne go od bio ru ko re spon den -
cji, ad re sem ko re spon den cyj nym wi nien być ad res ro-
dzin ne go ogro du dział ko we go wid nie ją cy w Re je strze
ROD pro wa dzo nym przez Kra jo wą Ra dę PZD.

§ 3
1. Je że li za rząd ROD nie po sia da sie dzi by (do mu dział -

kow ca) speł nia ją cej wa run ki okre ślo ne w § 2, za le ca się
za war cie umo wy z urzę dem pocz to wym o udo stęp nie nie
skryt ki pocz to wej. 

2. Ad res za rzą du ROD po sia da ją ce go skryt kę pocz to wą
bę dzie brzmiał w spo sób na stę pu ją cy:

Pol ski Zwią zek Dział kow ców
Za rząd ROD (na zwa ogro du)
w (na zwa miej sco wo ści, w któ rej jest ROD)
Nu mer ko du, miej sco wość
(Urzę du Pocz to we go, w któ rym jest skryt ka pocz to wa)
Skr. Poczt. nr ........
3. Oso by upo waż nio ne do od bio ru ko re spon den cji ze

skryt ki pocz to wej usta la za rząd ROD w dro dze uchwa ły. 
4. Zmia na osób upo waż nio nych do od bio ru ko re spon -

den cji na stę pu je w dro dze uchwa ły za rzą du ROD. 
5. Od pi sy uchwał, o któ rych mo wa w ust. 3 i 4, za rząd
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ROD prze ka zu je do okrę go we go za rzą du PZD.
§ 4

Za rzą dy ROD, w przy pad ku zmia ny ad re su do ko re -
spon den cji (np. za ło że nia skryt ki pocz to wej), zo bo wią za -

ne są do po in for mo wa nia o tym na pi śmie okrę go we go
za rzą du PZD.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2010)

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

SE KRE TARZ
/-/ Wie sław SA WIC KI

UCHWA ŁA NR 120/2005PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 20 paź dzier ni ka 2005 r.w spra wie łą cze nia i po dzia łu Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

War sza wa, dnia 14 ma ja 2010 r.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców wpro wa dza jed no li te za sa dy i tryb łą cze nia i po -
dzia łu ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

Roz dział I
Łą cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych

§ 1
1. Ro dzin ne ogro dy dział ko we, po sia da ją ce ten sam sta -

tus (sta łe miej skie i pod miej skie), pod le gają łą cze niu przez
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, w przy pad ku, gdy:

a) po mi mo pod ję tych ze stro ny pre zy dium okrę go we go
za rzą du PZD sta rań, przy naj mniej w jed nym z łą czo nych
ogro dów nie funk cjo nu ją wszyst kie or ga ny sta tu to we
Związ ku, (z uwa gi na zbyt ma łą licz bę dział kow ców lub
z in nych przy czyn),

b) łą czo ne ogro dy po ło żo ne są w jed nej dziel ni cy lub
tej sa mej miej sco wo ści bądź gmi nie w bez po śred nim są -
siedz twie, nie wiel kiej od le gło ści lub sta no wią jed no li ty
i zwar ty kom pleks ogro do wy, a dal sze ich funk cjo no wa -
nie w roz drob nie niu or ga ni za cyj nym jest nie uza sa-
d nio ne.

2. Wszel kie czyn no ści or ga ni za cyj ne w po stę po wa niu
po łą cze nio wym po dej mu je pre zy dium okrę go we go za rzą -
du PZD.

§ 2 
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD mo że pod jąć

uchwa łę o łą cze niu ro dzin nych ogro dów dział ko wych 
o tym sa mym sta tu sie w przy pad ku speł nia nia co naj mniej
jed ne go z po niż szych wa run ków:

a) po mi mo in ter wen cji pre zy dium okrę go we go za rzą du
PZD po wo ła ne or ga ny ROD nie wy peł nia ją swo ich sta tu -
to wych za dań i nie re ali zują pod sta wo wych ce lów i za dań
Związ ku,

b) ro dzin ny ogród dział ko wy jest jed nost ką nie sa mo -
dziel ną pod wzglę dem eko no micz nym, a po sia da ne środ -
ki fi nan so we nie za pew niają re ali za cji ce lów i za dań
sta tu to wych oraz wy klu czają moż li wość pra wi dło we go

funk cjo no wa nia ogro du ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu -
blicz nej.

2. W po stę po wa niu po łą cze nio wym czyn no ści or ga ni -
za cyj ne po dej mu ją wła ści we or ga ny łą czo nych ogro dów.

3. W przy pad ku, gdy or ga ny ogro du, o któ rych mo wa
w ust. 2 nie po dej mu ją czyn no ści or ga ni za cyj nych za sto -
so wa nie ma § l ust 2.

§ 3
Łą cze nie ogro dów o tym sa mym sta tu sie mo że na stą pić

z ini cja ty wy or ga nów sta tu to wych ogro dów, któ re ma ją
ulec po łą cze niu. Do wy stą pie nia z wnio skiem o wy da nie
przez pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD uchwa ły ze -
zwa la ją cej na łą cze nie upraw nio ny jest:

a) za rząd ROD,
b) wal ne ze bra nie człon ków ROD.

§ 4
Uchwa łę w spra wie po łą cze nia ogro dów po dej mu je pre -

zy dium okrę go we go za rzą du PZD.
§ 5

Nad zór nad ca ło ścią spraw zwią za nych z łą cze niem
ogro dów na każ dym eta pie po stę po wa nia łą cze nio we go
spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 6
Przed wy da niem de cy zji, o któ rej mo wa w § 4 pre zy -

dium okrę go we go za rzą du PZD ana li zu je wnio ski, o któ -
rych mo wa w § 3 ust. l, ich za sad ność oraz usta la czy
zo sta ły speł nio ne kry te ria okre ślo ne w Roz dzia le I.

§ 7
1. Za rzą dy łą czo nych ogro dów przy go to wu ją nie zbęd -

ną do ku men ta cję oraz spra woz da nia (w tym fi nan so we)
na dzień za koń cze nia dzia łal no ści oraz przy go to wu ją wal -
ne ze bra nie ogro dów w ce lu za twier dze nia spra woz dań.
Wal ne ze bra nia łą czo nych ogro dów po win ny od być się 
w tym sa mym ter mi nie.

2. Za rzą dy łą czo nych ogro dów wspól nie z pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD za wia da mia ją człon ków ogro -
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dów o ter mi nie i miej scu wal ne go ze bra nia w łą czo nych
ogro dach.

3. Tryb zwo ły wa nia wal nych ze brań okre śla § 26 re gu -
la mi nu ROD.

§ 8
Za rzą dy łą czo nych ogro dów współ pra cu jąc ze so bą

przy go to wu ją wal ne ze bra nie wy bor cze, w tym nie zbęd -
ne pro jek ty uchwał do ty czą cych pla nu pra cy, pre li mi na rza
bu dże to we go, wy so ko ści opłat itd. wy ni ka ją cych z prze -
pi sów związ ko wych.

§ 9
1. Wal ne ze bra nie wy bor cze po łą czo ne go ogro du od by -

wa się bez po śred nio po ze bra niach spra woz daw czych łą -
czo nych ogro dów.

2. Po przy ję ciu przez wal ne ze bra nia spra woz dań do -
tych cza so we ogra ny PZD łą czo nych ogro dów za prze sta -
ją wy ko ny wa nia funk cji sta tu to wych.

3. Ter min i miej sce wal ne go ze bra nia wy bor cze go po łą -
czo nych ogro dów okre śla się w za wia do mie niu, o któ rym
mo wa w § 7 ust. 2

§ 10
Wal ne ze bra nie wy bor cze wy bie ra ze swo je go gro na or -

ga ny Związ ku w ROD, po dej mu je wy ma ga ne sta tu tem
PZD i re gu la mi nem ROD uchwa ły, a tak że okre śla na zwę
po łą czo ne go ogro du i sie dzi bę za rzą du ROD.

§ 11
No wo wy bra ny za rząd ROD przej mu je pro to ko lar nie od

do tych cza so wych za rzą dów łą czo nych ogro dów wszel ką
do ku men ta cję fi nan so wą, or ga ni za cyj ną, praw ną, a tak że
pa sy wa i ak ty wa.

§ 12
Ka den cja or ga nów PZD po łą czo ne go ogro du, wy bra -

nych na pierw szym wal nym ze bra niu, upły wa w ro ku bę -
dą cym ro kiem spra woz daw czo-wy bor czym w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych w ca łym Związ ku.

§ 13
Spra wy wsz czę te przed po łą cze niem ogro dów przez za -

rzą dy i ko mi sje roz jem cze łą czo nych ROD przej mu je 
i roz strzy ga no wo wy bra ny za rząd ROD i no wo wy bra na
ko mi sja roz jem cza ROD.

§ 14
Po po łą cze niu ogro dów pre zy dium okrę go we go za rzą -

du PZD wy stę pu je do Kra jo wej Ra dy PZD z wnio skiem
o do ko na nie nie zbęd nych zmian w Re je strze Ro dzin nych
Ogro dów Dział ko wych.

Roz dział II
Po dział ro dzin ne go ogro du dział ko we go

§ 15
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD mo że pod jąć

uchwa łę o po dzia le ro dzin ne go ogro du dział ko we go w na -
stę pu ją cych przy pad kach:

a) gdy ze wzglę du na wiel kość ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go (znacz ną licz bę dzia łek) nie jest moż li wa re ali za -
cja przez funk cjo nu ją ce or ga ny ROD za dań sta tu to wych,
za cho dzą trud no ści w ochro nie in te re sów człon ków

Związku i bie żą cym pro wa dze niu spraw ogro du,
b) gdy in fra struk tu ra ogro du oraz roz miesz cze nie dzia -

łek unie moż li wia spraw ne za rzą dza nie ogro dem oraz nad -
zór nad pra wi dło wym za go spo da ro wa niem ogro du,

2. Ogro dy po wsta łe wsku tek uchwa ły pre zy dium okrę -
go we go za rzą du PZD, o któ rej mo wa w ust. l, po win ny
speł niać na stę pu ją ce wa run ki:

a) po sia dać nie mniej niż 50 dzia łek,
b) po sia dać sa mo dziel ne urzą dze nia (licz ni ki zu ży cia

ener gii elek trycz nej, wo dy),
c) po sia dać zdol ność sa mo fi nan so wa nia i pod sta wy eko -

no micz ne za pew nia ją ce pro wa dze nie dzia łal no ści prze wi -
dzia nej sta tu tem PZD, re gu la mi nem ROD i in ny mi prze -
pi sa mi pra wa na rzecz spo łecz no ści dział kow ców.

3. Przed pod ję ciem uchwa ły, o któ rej mo wa w ust. l pre -
zy dium okrę go we go za rzą du PZD wy stę pu je do za rzą du
ROD o opi nię w spra wie po dzia łu ogro du.

§ 16
1. 1. Po dział ogro du mo że na stą pić z ini cja ty wy or ga -

nów ogro du, któ ry ma ulec po dzia ło wi. Do wy stą pie nia 
z wnio skiem o wy da nie przez okrę go wy za rząd PZD
uchwa ły ze zwa la ją cej na po dział upraw nio ny jest:

a) za rząd ROD,
b) nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie, zwo ła ne spe cjal nie w

tym ce lu na wnio sek przy naj mniej 1/3 ogól nej licz by
człon ków Związ ku w ROD.

2. Zło że nie wnio sku o po dział ogro du mo że na stą pić,
gdy w wy ni ku po dzia łu po wsta ną ogro dy o licz bie dzia łek
nie mniej szej niż 50 oraz przy za ist nie niu co naj mniej jed -
ne go z wa run ków wska za nych w § 15 ust. l pkt b.

3. Do wnio sku o po dział ogro du wnio sko daw ca za łą cza
szcze gó ło wy plan po dzia łu.

4. Szcze gó ło wy plan po dzia łu ROD po wi nien za wie rać
co naj mniej:

a) da ne do ty czą ce ilo ści dzia łek i człon ków Związ ku 
w ROD przed po dzia łem i po pro jek to wa nym po dzia le
ogro du,

b) do kład ny opis in fra struk tu ry w dzie lo nym ROD i sta -
nu za go spo da ro wa nia ogro du oraz okre śle nie w tym
wzglę dzie skut ków po dzia łu,

c) przed sta wie nie ak ty wów i pa sy wów dzie lo ne go ogro -
du na dzień zło że nia wnio sku o po dział oraz pro jek tu ich
po dzia łu po mię dzy wy dzie lo ny mi ogro da mi,

d) ma pę sy tu acyj ną ogro du, uwzględ nia ją cą gra ni ce wy -
dzie lo nych ogro dów z uwi docz nie niem geo de zyj nych gra -
nic dzia łek.

§ 17
Wnio sek o do ko na nie po dzia łu wraz z pla nem po dzia łu

ogro du za rząd ROD prze ka zu je nie zwłocz nie do pre zy -
dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 18
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD po prze ana li -

zo wa niu wnio sku, je go za sad no ści oraz speł nie niu kry te -
riów okre ślo nych w § 15 ust. 2 po dej mu je uchwa łę o po-
dzia le ROD.

24



2. Po dział ogro du do ko ny wa ny jest zgod nie z gra ni ca -
mi geo de zyj ny mi dzia łek.

§ 19
Za rząd ROD, któ ry ma ulec po dzia ło wi przy go to wu je

wal ne ze bra nie spra woz daw czo-wy bor cze.
§ 20

Po przy ję ciu wy ma ga nych sta tu tem PZD spra woz dań, ze -
bra nie dzie li się na dwa od ręb ne wal ne ze bra nia wy bor cze.

§ 21
Nad zór nad ca ło ścią spraw zwią za nych z po dzia łem

ogro du na każ dym eta pie po stę po wa nia po dzia ło we go
spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 22
l. Wal ne ze bra nie ogro du, któ ry ule ga po dzia ło wi oraz

pierw sze wal ne ze bra nia ogro dów po wsta łych w wy ni ku
po dzia łu zwo łu je za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
któ ry ule ga po dzia ło wi wspól nie z pre zy dium okrę go we -
go za rzą du PZD.

2. Tryb zwo ły wa nia wal nych ze brań okre śla § 26 re gu -
la mi nu ROD.

§ 23
Wal ne ze bra nia wy bie ra ją or ga ny Związ ku w ROD,

uchwa lają pla ny pra cy, bu dże ty, a tak że wy so kość opłat
na rzecz ogro du, na zwę ogro du i okre śla ją sie dzi bę za rzą -
du ROD.

§ 24
Za rząd wy dzie lo ne go (no wo po wsta łe go ogro du) przej -

mu je od do tych cza so we go ogro du wszel ką do ku men ta cję
fi nan so wą, praw ną, or ga ni za cyj ną, a tak że po dzie lo ne ak -
ty wa i pa sy wa. 

§ 25
Ka den cja or ga nów Związ ku po dzie lo nych ogro dów wy -

bra nych na pierw szym wal nym ze bra niu upły wa w ro ku
bę dą cym ro kiem spra woz daw czo-wy bor czym w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych w ca łym Związ ku.

§ 26
Spra wy wsz czę te przed po dzia łem ogro du przez za rząd

i ko mi sję roz jem czą przej mu ją i roz strzy ga ją wła ści we za -
rzą dy i ko mi sje roz jem cze po wsta łe wsku tek po dzia łu
ogro du.

§ 27
Po po dzia le ogro du pre zy dium okrę go we go za rzą du

PZD wy stą pi do Kra jo wej Ra dy PZD z wnio skiem o do -
ko na nie nie zbęd nych zmian i uzu peł nień w Re je strze Ro -
dzin nych Ogro dów Dział ko wych.

Roz dział III 
Prze pi sy przej ścio we i koń co we

§ 28
Po łą cze nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych obej mu ją -

cych mniej niż 50 dzia łek po win no na stą pić naj póź niej do
30 kwiet nia 2006 ro ku, z tym że uchwa ła, o któ rej mo wa
w § 4, po win na być pod ję ta nie póź niej niż do 31 grud nia
2005 ro ku.

§ 29
Tra ci moc Uchwa ła Nr 12/2001 Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy PZD z dnia 31 ma ja 1996 r. w spra wie łą cze nia i po -
dzia łu pra cow ni czych ogro dów dział ko wych.

§ 30 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem uchwa le nia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2005)

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 20 paź dzier ni ka 2005 r.

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

UCHWA ŁA NR 135/2004PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW z dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r.w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych ochro ny prze ciw po ża ro wej dla jed no stek or ga ni za cyj nych PZD
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców dzia ła jąc na po sta wie § 95 ust. 4 sta tu tu PZD 
i § 18 pkt. 30 re gu la mi nu Kra jo wej Ra dy PZD po sta na -
wia:

§ 1
Wpro wa dzić wy tycz ne ochro ny prze ciw po ża ro wej dla

jed no stek or ga ni za cyj nych PZD.
§ 2 

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

/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI
SE KRE TARZ

/-/ Zbigniew KIELAK
War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r.
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I. Pod sta wa praw na:
1. Usta wa o ochro nie prze ciw po ża ro wej z dnia 24 sierp -

nia 1991 r. (tekst jed no li ty Dz. U. Nr 96, póz. 959 z 2004 r.).
2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad -

mi ni stra cji w spra wie ochro ny prze ciw po ża ro wej bu dyn -
ków, in nych obiek tów bu dow la nych i te re nów z dnia 
16 czerw ca 2003 r. (Dz. U. Nr 121, póz. 1138).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad -
mi ni stra cji w spra wie prze ciw po ża ro we go za opa trze nia 
w wo dę oraz dróg po ża ro wych z dnia 16 czerw ca 2003 r.
(Dz. U. Nr 121, póz. 1139).

4. Sta tut PZD.
5. Re gu la min POD.
II. Prze pi sy ogól ne:
Każ dy użyt kow nik ko rzy sta ją cy ze śro do wi ska, bu dyn -

ku, obiek tu lub te re nu jest zo bo wią za ny za bez pie czać je
przed za gro że niem po ża ro wym i po no si, zgod nie z usta -
wą o ochro nie prze ciw po ża ro wej, od po wie dzial ność 
za na ru sze nie prze pi sów prze ciw po ża ro wych. Ozna cza 
to, że:

1) pra cow ni czy ogród dział ko wy, a tak że obiek ty ku ba -
tu ro we znaj du ją ce się na te re nie ogro du (Dom Dział kow -
ca, świe tli ca, ma ga zy ny itp.) lub obiek ty użyt ko wa ne
przez okrę go we za rzą dy PZD win ny być wy po sa żo ne 
w urzą dze nia prze ciw po ża ro we i ga śni ce w sta nie peł nej
spraw no ści tech nicz nej i funk cjo nal nej,

2) urzą dze nia prze ciw po ża ro we i ga śni ce po win ny być
pod da wa ne prze glą dom tech nicz nym i czyn no ściom kon -
ser wa cyj nym zgod nie z za sa da mi i wy ma ga nia mi gwa -
ran tu ją cy mi spraw ne i nie za wod ne ich funk cjo no wa nie,

3) bu dyn ki i te ren win ny być przy go to wa ne do pro wa -
dze nia ak cji ra tun ko wej,

4) użyt kow ni ków dzia łek na le ży za po znać z prze pi sa -
mi prze ciw po ża ro wy mi,

5) oso bom prze by wa ją cym w obiek tach ku ba tu ro wych
oraz na te re nie ogro du na le ży za pew nić bez pie czeń stwo 
i moż li wość ewa ku acji,

6) na le ży usta lić spo sób po stę po wa nia na wy pa dek po -
wsta nia po ża ru.

III. Pra cow ni czy Ogród Dział ko wy
Zgod nie z § 6 re gu la mi nu POD pra cow ni czy ogród

dział ko wy jest urzą dze niem uży tecz no ści pu blicz nej. Wy -
ma ga to szcze gól ne go za pew nie nia bez pie czeń stwa dla
dział kow ców, a tak że urzą dzeń ogro do wych, za co zgod -
nie z § 46 ust. l re gu la mi nu POD od po wie dzial ny jest za -
rząd POD, ja ko użyt kow nik te re nu ogro du i obiek tów 
w myśl art. 4 ust. l usta wy o ochro nie prze ciw po ża ro wej.

l. Dla wy peł nia nia funk cji bez pie czeń stwa prze ciw po ża -

ro we go w od nie sie niu do te re nu ogro du dział ko we go na -
le ży:

1) za pew nić bez ko li zyj ny, swo bod ny wjazd po jaz dów
stra ży po żar nej oraz prze jazd dro ga mi i ale ja mi ogro do -
wy mi do każ dej dział ki, a tak że do obiek tów ogól ne go
użyt ku tj. Do mu Dział kow ca, świe tli cy, ma ga zy nów itp.

2) nie do pusz czać do par ko wa nia po jaz dów sa mo cho -
do wych na dro gach i ale jach ogro do wych lub wy ko rzy -
sty wa nia ich dla ce lów skła do wa nia ma te ria łów bu dow-
la nych, na wo zów itp.

3) ozna ko wać dro gi do jaz du i ewa ku acji do pod sta wo -
wych obiek tów ku ba tu ro wych,

4) ozna ko wać miej sca lo ka li za cji ga śnic oraz in ne go
sprzę tu prze ciw po ża ro we go i hy dran tów ze wnętrz nych za
po mo cą od po wied nich ta blic po żar ni czych,

5) za bez pie czyć swo bod ny do stęp do sprzę tu prze ciw -
po ża ro we go i środ ków ga śni czych,

6) prze pro wa dzać prze glą dy tech nicz ne i czyn no ści kon -
ser wa cyj ne sprzę tu ga śni cze go w okre sach i w spo sób
zgod ny z in struk cją usta lo ną przez pro du cen ta, nie rza -
dziej niż raz w ro ku, a w przy pad ku wę ży sta no wią cych
wy po sa że nie hy dran tów we wnętrz nych pod da wać je pró -
bie ci śnie nio wej raz na 5 lat,

7) nie roz pa lać ognisk i nie wy sy py wać go rą ce go po -
pio łu lub żuż la w miej scu umoż li wia ją cym za pa le nie się
ma te ria łów pal nych al bo są sied nich obiek tów oraz w od -
le gło ści mniej szej niż 10 m od tych obiek tów,

8) za cho wać wo kół pla ców skła do wych ma te ria łów pal -
nych pas oczysz czo ne go grun tu o sze ro ko ści nie mniej -
szej niż 2 m,

9) po dać na ta bli cach in for ma cyj nych w ogro dzie pod -
sta wo we nu me ry alar mo we, w tym stra ży po żar nej.

2. Dla za pew nie nia bez pie czeń stwa prze ciw po ża ro we -
go obiek tów ku ba tu ro wych:

1) na le ży:
a) wy po sa żyć je w pod sta wo wy sprzęt prze ciw po ża ro -

wy i środ ki ga śni cze, a tak że w prze ciw po ża ro we wy łącz -
ni ki prą du od po wied nie dla da ne go obiek tu i je go
wy po sa że nia.

b) ozna czyć miej sce usy tu owa nia sprzę tu prze ciw po ża -
ro we go, środ ków ga śni czych oraz wy łącz ni ków prą du 
i kur ków głów nych in sta la cji ga zo wej.

c) ozna ko wać zna ka mi bez pie czeń stwa dro gi ewa ku -
acyj ne, a po miesz cze niom, w któ rych znaj do wać się bę -
dzie wię cej niż 30 osób, za pew nić co naj mniej dwa
wyj ścia ewa ku acyj ne.

d) umie ścić na wi docz nym miej scu in struk cję na wy pa -
dek po ża ru z wy ka zem te le fo nów alar mo wych.

Za łącz nik do uchwa ły nr 135/2004 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 28paź dzier ni ka 2004 r.

Wy tycz ne ochro ny prze ciw po ża ro wej dla jed no stek or ga ni za cyj nych PZD
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2) nie do pusz czać do:
a) użyt ko wa nia elek trycz nych urzą dzeń grzew czych

usta wia nych bez po śred nio na pod ło żu pal nym, z wy jąt -
kiem urzą dzeń eks plo ato wa nych zgod nie z wa run ka mi
okre ślo ny mi przez pro du cen ta,

b) prze cho wy wa nia ma te ria łów pal nych oraz sto so wa -
nia ele men tów wy stro ju i wy po sa że nia wnętrz z ma te ria -
łów pal nych w od le gło ści mniej szej niż 0,5 m od urzą dzeń
i in sta la cji, któ rych po wierzch nie grzew cze mo gą na grze -
wać się do tem pe ra tu ry po wy żej 100° C lub li nii ka blo -
wych o na pię ciu po wy żej l kV, prze wo dów uzie mia ją cych
i prze wo dów od pro wa dza ją cych in sta la cji pio ru no chron -
nej oraz czyn nych roz dziel nic prą du elek trycz ne go, prze -
wo dów elek trycz nych si ło wych i gniazd wty ko wych
si ło wych o na pię ciu po wy żej 400 V,

c) sto so wa nia na osło ny punk tów świetl nych ma te ria -
łów pal nych,

d) in sta lo wa nia opraw świetl nych oraz osprzę tu in sta la -
cji elek trycz nej, jak wy łącz ni ki, prze łącz ni ki, gniaz da wty -
ko we, bez po śred nio na pod ło żu pal nym, je śli ich kon s-
truk cja nie za bez pie cza pod ło ża przed za pa le niem,

e) za my ka nia drzwi ewa ku acyj nych w spo sób unie moż -
li wia ją cy ich na tych mia sto we uży cie,

f) lo ka li zo wa nia ele men tów wy stro ju wnętrz, in sta la cji
i urzą dzeń w spo sób zmniej sza ją cy wy mia ry dro gi ewa ku -
acyj nej,

g) skła do wa nia ma te ria łów pal nych na dro gach ko mu ni -
ka cji ogól nej słu żą cejewa ku acji, 

h) unie moż li wia nia lub ogra ni cza nia do stę pu do ga śnic
i urzą dzeń prze ciw po ża ro wych.

3) po nad to, w obiek cie o ku ba tu rze po wy żej 1000 m3
na le ży:

a) wy ko nać prze ciw po ża ro wy wy łącz nik prą du ozna ko -
wa ny zgod nie z Pol ską Nor mą,

b) opra co wać In struk cję bez pie czeń stwa po ża ro we go
za wie ra ją cą w szcze gól no ści:

– wa run ki ochro ny prze ciw po ża ro wej, wy ni ka ją ce 
z prze zna cze nia obiek tu i spo so bu je go użyt ko wa nia,

– spo sób pod da wa nia prze glą dom tech nicz nym i czyn -
no ściom kon ser wa cyj nym sto so wa nych w obiek cie urzą -
dzeń prze ciw po ża ro wych i ga śnic,

– spo so by po stę po wa nia na wy pa dek po ża ru i in ne go
za gro że nia,

– spo so by prak tycz ne go spraw dza nia or ga ni za cji i wa -
run ków ewa ku acji lu dzi,

– spo so by za zna ja mia nia użyt kow ni ków obiek tu z tre -
ścią przed mio to wej In struk cji oraz z prze pi sa mi prze ciw -
po ża ro wy mi.

3. Roz po czę cie eks plo ata cji no wej, prze bu do wa nej lub
wy re mon to wa nej bu dow li lub obiek tu mo że na stą pić wy -
łącz nie, gdy:

1) speł nio ne zo sta ły wy ma ga nia prze ciw po ża ro we,
2) sprzęt prze ciw po ża ro wy i środ ki ga śni cze za pew nia -

ją sku tecz ną ochro nę prze ciw po ża ro wą.
IV. Po sta no wie nia koń co we.
1. Zo bo wią zu je się za rzą dy POD oraz okrę go we za rzą -

dy PZD po sia da ją ce wła sne obiek ty do na wią za nia bez -
po śred nich kon tak tów z wła ści wą te re no wo Ko men dą
Po wia to wą Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, ce lem usta le nia
za sad ochro ny prze ciw po ża ro wej i te le fo nów kon tak to -
wych.

2. Nad zór nad wy ko na niem ni niej szych wy tycz nych
spra wu ją okrę go we za rzą dy PZD.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 8/2004)War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r.

UCHWA ŁA Nr 144/2006PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 25 paź dzier ni ka 2006 r.w spra wie za sad udzie la nia przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów PZD zgo dy za rzą dom ROD na dzia ła -nie prze kra cza ją ce za kres zwy kłe go za rzą du
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 19 
w związ ku z § 92 ust. 4 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD wy da je zgo dę

za rzą dom ROD z te re nu okrę gu na dzia ła nia prze kra cza -

ją ce za kres zwy kłe go za rzą du, zgod nie z upo waż nie niem
za war tym w § 92 ust. 4 sta tu tu PZD.

2. Zgo da, o któ rej mo wa w ust. 1, wy da wa na jest przez
pre zy dium OZ PZD w for mie uchwa ły okre śla ją cej za kres
umo co wa nia.

3. W uchwa le pre zy dium OZ PZD, o któ rej mo wa 
w ust. 2, po da je się wy kaz człon ków za rzą du ROD, któ rzy
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zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w § 92 ust. 3 sta tu tu PZD
upo waż nie ni są do wy ko ny wa nia czyn no ści przez nią
okre ślo nych. 

§ 2
1. Zgo dy pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD wy ma -

ga ją na stę pu ją ce dzia ła nia za rzą du ROD:
a) pod pi sy wa nie umów o wy na jem, dzier ża wę i uży cze -

nie ma jąt ku trwa łe go Związ ku lub bę dą ce go w je go wła -
da niu (np. wy na jem po miesz czeń do mu dział kow ca),

b) pod pi sy wa nie umów do ty czą cych re mon tów i in we -
sty cji z oso ba mi fi zycz ny mi i praw ny mi (nad zór, wy ko -
naw stwo itp.),

c) wy dat ko wa nie środ ków ROD po wy żej sum pre li mi -
no wa nych na da ny cel w bu dże cie ogro du uchwa lo nym
na wal nym ze bra niu ROD (nie do ty czy re gu lo wa nia ra -
chun ków za wo dę, ener gię elek trycz ną, wy wóz śmie ci,
itp.),

d) za war cie umo wy o otwar ciu i pro wa dze niu ra chun ku
ban ko we go, na za sa dach okre ślo nych od ręb ną uchwa łą
Pre zy dium KR PZD.

2. Zgo dy pre zy dium OZ PZD nie wy ma ga ją:
a) uży cza nie ma jąt ku Związ ku w ROD in nym jed nost -

kom or ga ni za cyj nym PZD oraz krót ko trwa łe je go uży cza -
nie człon kom PZD,

b) dzia ła nia słu żą ce do za pew nie nia bie żą ce go funk cjo -
no wa nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go oraz dzia ła nia,
do któ rych za rząd ROD po sia da bez po śred nie upo waż nie -
nie wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD. W szcze gól no ści zgo dy
nie wy ma ga pod pi sy wa nia umów o do sta wę ener gii elek -
trycz nej i wo dy, wy wóz śmie ci i in nych te go ty pu umów
do ty czą cych sta łej do sta wy lub ob słu gi słu żą cej do nor -
mal ne go ko rzy sta nia z dział ki i ogro du,

c) pod ję cie przez za rząd ROD czyn no ści na glą cej za po -
bie ga ją cej znacz niej szko dzie (np. usu wa nie awa rii urzą -
dzeń i in sta la cji ROD). 

§ 3
Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD nie jest upraw nio -

ne do wy da wa nia zgo dy za rzą dom ROD na ob cią ża nie,
zby cie lub na by cie ma jąt ku trwa łe go. Upraw nio ne do wy -
da wa nia zgo dy w tym za kre sie jest wy łącz nie Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 4
Okrę go wy za rząd PZD pro wa dzi re jestr wy da nych za rzą -

dom ROD upo waż nień w za kre sie, o któ rym mo wa w § 2.
§ 5

Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, przed wy da niem
zgo dy za rzą do wi ROD na dzia ła nie prze kra cza ją ce za kres
zwy kłe go za rzą du, 

1) do ko nu je szcze gó ło wej ana li zy ce lo wo ści oraz moż -
li wych do uzy ska nia efek tów, a tak że ewen tu al nych skut -
ków ne ga tyw nych pro po no wa ne go przez za rząd ROD
dzia ła nia.

2) spraw dza, czy nie zo sta ną na ru szo ne prze pi sy pra wa
po wszech nie obo wią zu ją ce go oraz pra wa związ ko we go, 

3) spraw dza, czy in te re sy dział kow ców, ogro du i Związ -
ku zo sta ły na le ży cie za bez pie czo ne i nie na ra żo ne zo sta -
ną na ne ga tyw ne kon se kwen cje fi nan so we, ma jąt ko we
bądź in ne nie ko rzyst ne z punk tu wi dze nia in te re sów ru -
chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

§ 6
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD spra wu je nad -

zór nad dzia ła niem za rzą dów ROD w sto sun ku do za kre -
su udzie lo nej zgo dy, a w przy pad ku jej prze kro cze nia
przez za rząd ROD po dej mu je na tych mia sto we dzia ła nia
prze wi dzia ne pra wem oraz sta tu tem PZD do przy wró ce -
nia sta nu zgod ne go z usta le nia mi.

2. Oso by, któ re prze kro czą za kres swe go umo co wa nia
od po wia da ją oso bi ście za skut ki te go prze kro cze nia.

3. Umo wy i zo bo wią za nia za cią gnię te przez za rząd
ROD lub je go człon ków bez sto sow ne go umo co wa nia są
z mo cy pra wa nie waż ne, a oso by dzia ła ją ce bez umo co -
wa nia są obo wią za ne na mo cy ko dek su cy wil ne go do
zwro tu te go co w wy ni ku ta kie go dzia ła nia uzy ska ły oraz
zwro tu po nie sio nych na kła dów dru giej stro nie, któ ra 
o bra ku te go umo co wa nia nie wie dzia ła.

§ 7
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
2. Tra ci moc obo wią zu ją cą Uchwa ła Nr 34/2002 Pre zy -

dium KR PZD z dnia 22 mar ca 2002 r. w spra wie za sad
udzie la nia przez pre zy dia okrę go wych za rzą dów PZD
zgo dy za rzą dom POD na dzia ła nie prze kra cza ją ce za kres
zwy kłe go za rzą du.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 15/2006)War sza wa, dnia 25 paź dzier ni ka 2006 r.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie:
art. 40 ust. 2 pkt 8 usta wy o po dat ku do cho do wym od osób
praw nych, art. 14 usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych, § 17 pkt 3 re gu la mi nu Kra jo wej Ra dy PZD
w związ ku z § 93 pkt 16 i 26 oraz § 95 ust.3 sta tu tu PZD,
ma jąc na uwa dze ko niecz ność po zy ski wa nia środ ków fi -
nan so wych na re mon ty, kon ser wa cje, mo der ni za cje, bu -
do wę in fra struk tu ry i bu dyn ków słu żą cych do wspól ne go
ko rzy sta nia przez dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
Środ ki uzy ski wa ne z wy ko rzy sty wa nia ma jąt ku trwa łe -

go Związ ku i bę dą ce go we wła da niu Związ ku po przez je -
go wy na jem i dzier ża wę oso bom trze cim prze zna cza ne są,
po od li cze niu nie zbęd nych kosz tów wła snych, na dzia łal -
ność sta tu to wą w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,
okrę go wych za rzą dach PZD i Kra jo wej Ra dzie PZD 

z prze zna cze niem wy łącz nie na re mon ty, mo der ni za cje 
i bu do wę in fra struk tu ry i bu dyn ków słu żą cych do wspól -
ne go ko rzy sta nia przez człon ków Związ ku..

§ 2
Wpły wy i wy dat ki okre ślo ne w § l, pod le ga ją ści słej

ewi den cji i co rocz ne mu roz li cze niu w spra woz da niu fi -
nan so wym każ de go ogni wa Związ ku uzy sku ją ce go przy -
cho dy z tej dzia łal no ści.

§ 3
1. Nad zór nad wy ko na niem uchwa ły na te re nie od dzia -

łów okrę go wych spra wu ją wła ści we pre zy dia okrę go wych
za rzą dów PZD.

2. Nad zór nad wy ko na niem po sta no wień uchwa ły przez
ogni wa Związ ku spra wu je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 4 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem l lip ca 2001 r.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2001)

UCHWA ŁA Nr 52/2001PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW z dnia 6 czerw ca 2001 r.w spra wie prze zna cze nia środ ków uzy ska nych z wy ko rzy sty wa nia ma jąt ku trwa łe go Związ kui bę dą ce go w je go wła da niu

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

RE GU LA MINKO LE GIUM PRE ZE SÓW PRA COW NI CZYCH OGRO DÓW DZIAŁ KO WYCHuchwa lo ny przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow cóww dniu 25 kwiet nia 1986 r.
Pod sta wę praw ną Re gu la mi nu sta no wi § 44 Sta tu tu Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców przy ję te go na II Kra jo wym
Zjeź dzie De le ga tów PZD w dniu 17 li sto pa da 1985 ro ku.

§ l
W gmi nach, osie dlach, mia stach i dziel ni cach miast, 

w któ rych ist nie ją co naj mniej trzy pra cow ni cze ogro dy
dział ko we, Pre zy dium wo je wódz kie go za rzą du PZD po -
wo łu je ko le gia pre ze sów za rzą dów ogro dów.

§ 2
Dzia łal ność ko le gium mu si być zgod na z Usta wą 

o POD, Sta tu tem PZD, re gu la mi na mi i uchwa ła mi or ga -
nów Związ ku (Kra jo wej Ra dy i wo je wódz kich za rzą dów).

§ 3
1. W skład ko le gium wcho dzą wszy scy pre ze si ogro -

dów znaj du ją cych się na te re nie gmi ny, osie dla, mia sta lub
dziel ni cy mia sta.

2. Człon kow stwo ko le gium wy ga sa z dniem za prze sta -
nia peł nie nia funk cji pre ze sa ogro du.

§ 4
1. Na pierw szym po sie dze niu zwo ła nym przez Pre zy -

dium wo je wódz kie go za rzą du PZD człon ko wie ko le gium
wy bie ra ją ze swe go gro na prze wod ni czą ce go, za stęp cę 
i se kre ta rza oraz okre śla ją za sa dy or ga ni za cyj ne go funk -
cjo no wa nia ko le gium.

2. Zmia na prze wod ni czą ce go, za stęp cy i se kre ta rza na -
stę pu je na wnio sek więk szo ści człon ków ko le gium.

§ 5
1. Prze wod ni czą cy zwo łu je po sie dze nia ko le gium oraz

re pre zen tu je ko le gium wo bec or ga nów Związ ku i te re no -
wych władz ad mi ni stra cyj nych i po li tycz nych.

2. Po sie dze nia ko le gium od by wa ją się we dług po trzeb.
nie rza dziej jed nak niż raz na kwar tał, i są pro to ko ło wa ne.

§ 6
Ko le gium jest cia łem re pre zen ta cyj nym, opi nio daw -

czym i do rad czym we wszyst kich spra wach zwią za nych
funk cjo no wa niem i roz wo jem pra cow ni czych ogro dów

War sza wa, dnia 6 czerwca 2001 r.
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Dział ko wych. Do je go kom pe ten cji na le ży w szcze gól no -
ści:

a) współ pra ca z te re no wy mi or ga na mi władz ad mi ni -
stra cyj nych i po li tycz nych oraz za kła da mi pra cy w za kre -
sie roz wo ju pra cow ni czych ogro dów dział ko wych na
te re nie dzia ła nia;

b) opi nio wa nie pro gra mów roz wo ju ogrod nic twa dział -
ko we go na te re nie dzia ła nia;

c) opi nio wa nie wnio sków ogro dów do pla nu in we sty cji
i re mon tów;

d) zgła sza nie pro po zy cji w spra wie łą cze nia i po dzia łu
ogro dów;

e) oce na za opa trze nia człon ków Związ ku w środ ki pro -
duk cji oraz zgła sza nie wnio sków w tym za kre sie;

f) ko or dy na cja roz dzia łu na po szcze gól ne ogro dy środ -
ków fi nan so wych po cho dzą cych z bu dże tów te re no wych;

g) ini cjo wa nie wspól nych dla ogro dów in we sty cji i opi -
nio wa nie wy stą pień do władz te re no wych w spra wie po -
pie ra nia czy nów spo łecz nych;

h) współ pra ca z or ga ni za cja mi spo łecz ny mi i po li tycz -
ny mi, zwłasz cza,, w za kre sie ty po wa nia dział kow ców na
przed sta wi cie li tych or ga ni za cji;

i) ini cjo wa nie i ko or dy no wa nie wspól nych im prez zwią -
za nych ze sta tu to wą dzia łal no ścią Związ ku;

j) ko or dy na cja or ga ni za cji ma łych form wcza sów i in -
nych im prez ogól no do stęp nych;

k) zgła sza nie i opi nio wa nie wnio sków na od zna cze nia
pań stwo we, re sor to we i związ ko we;

1) ini cjo wa nie i oce na wy ni ków kon kur sów i prze glą -
dów na te re nie ogro dów;

i) ini cjo wa nie i ko or dy na cja szko leń, po ka zów i wy staw;
m) oce na i zgła sza nie pro po zy cji ra cjo nal ne go wy ko -

rzy sta nia do ce lów sta tu to wych świe tlic i do mów dział -
kow ca.

§ 7
W spra wach wy mie nio nych w § 6 ko le gium wy ra ża

swo je sta no wi sko w for mie wnio sków i opi nii pod pi sa -
nych przez prze wod ni czą ce go i se kre ta rza.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO
ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2/1986)

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 150 ust. 2 pkt 21 w związ ku z § 151 ust. 3 i 4 sta tu tu

PZD, po sta na wia, co na stę pu je:

IV. UCHWAŁY DOTYCZÑCE WARUNKÓW 
PRACY NA RZECZ ROD

UCHWA ŁA Nr 196/2009PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 grud nia 2009 r.w spra wie funk cjo no wa nia biur oraz za sad za trud nia nia i wy na gra dza nia w ROD

Po sta no wie nia wstęp ne
§ 1

Ni niej sza uchwa ła okre śla or ga ni za cję i pro wa dze nie
biur w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a tak że za sa dy
za trud nia nia pra cow ni ków na pod sta wie umów o pra cę i
obo wią zu ją ce z te go ty tu łu pod sta wo we wa run ki pra cy i
wy na gra dza nia w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 2
Uży te w ni niej szej uchwa le okre śle nia ozna cza ją:
1) biu ro – biu ro ro dzin ne go ogro du dział ko we go zor ga -

ni zo wa ne we dług za sad okre ślo nych w uchwa le;
2) kie row nik biu ra – pre zes za rzą du ro dzin ne go ogro du

dział ko we go al bo in na oso ba, któ rej za rząd po wie rzył pro -
wa dze nie i kie ro wa nie biu rem;

3) ROD – ro dzin ny ogród dział ko wy;
4) or ga ny ROD – wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga -

tów), za rząd, ko mi sja re wi zyj na i ko mi sja roz jem cza;
5) OZ – okrę go wy za rząd PZD wła ści wy z wzglę du na

po ło że nie ro dzin ne go ogro du dział ko we go;
6) prze pi sy związ ko we – sta tut PZD, re gu la min ROD

oraz po sta no wie nia in nych uchwał or ga nów PZD;
7) za trud nie nie – na wią za nie sto sun ku pra cy na pod sta -

wie umo wy o pra cę za war tej we dług za sad okre ślo nych
w uchwa le.   
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Biu ro ro dzin ne go ogro du dział ko we go
§ 3

Za rząd ROD mo że pro wa dzić biu ro, gdy:
1) in fra struk tu ra oraz wy po sa że nie ROD wy ma ga sta -

łe go nad zo ru i bie żą ce go spra wo wa nia opie ki,
2) wy stę pu je wie le spraw i pro ble mów zwią za nych 

z funk cjo no wa niem ROD,
3) wal ne ze bra nie uzna za ko niecz ne i nie zbęd ne funk -

cjo no wa nie biu ra,
4) wal ne ze bra nie za bez pie czy środ ki nie zbęd ne na

funk cjo no wa nie biu ra,
5) ist nie ją wa run ki tech nicz ne i lo ka lo we umoż li wia ją -

ce dzia ła nie biu ra.

§ 4
Biu ro ROD wy ko nu je za da nia na rzecz dział kow ców 

i ro dzin ne go ogro du dział ko we go, a w szcze gól no ści re ali -
zu je uchwa ły wal ne go ze bra nia i de cy zje za rzą du ROD,
pro wa dzi go spo dar kę fi nan so wą, ewi den cję użyt kow ni -
ków dzia łek, dba o in fra struk tu rę ROD, or ga ni zu je pra ce
na rzecz ogro du, a tak że wy ko nu je obo wiąz ki wy ni ka ją -
ce z ogól nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa i prze pi -
sów związ ko wych.

§ 5
1. Kie row nik biu ra pro wa dzi i od po wia da za funk cjo -

no wa nie biu ra. 
2. Nad zór i kon tro lę nad dzia łal no ścią biu ra spra wu je

za rząd ROD.
Za sa dy za trud nia nia i wy na gra dza nia pra cow ni ków w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym

§ 6
1. ROD, ja ko pod sta wo wa jed nost ka or ga ni za cyj na Pol -

skie go Związ ku Dział kow ców, mo że za trud niać pra cow -
ni ków, we dług za sad okre ślo nych w ni niej szej uchwa le.

2. Za trud nie nie pra cow ni ków w ROD mu si wy ni kać 
z uza sad nio nej po trze by ob słu gi dział kow ców i or ga nów
ROD. 

3. W ROD mo gą być za trud nia ni w szcze gól no ści kie -
row nik biu ra, księ go wy, go spo darz, ma ga zy nier oraz pra -
cow nik ad mi ni stra cyj ny.

§ 7
1. Za trud nie nie pra cow ni ków w ROD zwią za ne jest wy -

łącz nie  z po trze ba mi wy ko ny wa nia kon kret nej pra cy, 
a nie ze spra wo wa niem man da tu lub peł nio ną funk cją 
w or ga nach ROD. 

2. Za trud nie nie człon ka or ga nu ROD nie mo że ko li do -
wać ze spra wo wa nym man da tem lub peł nio ną funk cją 
w tym or ga nie. 

§ 8
1. Pod sta wą do za trud nie nia pra cow ni ków w ROD jest

prze zna cze nie w pre li mi na rzu fi nan so wym - uchwa lo nym
przez wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cji de le ga tów)
ROD - środ ków fi nan so wych w wy so ko ści gwa ran tu ją cej
sfi nan so wa nie wy na gro dzeń oraz in nych kosz tów zwią -
za nych z za trud nie niem.  

2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. 1, po kry wa -
ne są w ca ło ści z opłat na rzecz ogro du uchwa la nych co -
rocz nie przez wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cję de le -
ga tów) ROD na pod sta wie § 82 pkt 7 sta tu tu PZD. 

3. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na za trud nie nie 
nie mo gą prze kro czyć 30% uchwa lo nej opła ty na rzecz
ogro du.

4. Za trud nia jąc pra cow ni ków, za rząd ROD nie mo że
prze kro czyć środ ków prze zna czo nych na ten cel w pre li -
mi na rzu fi nan so wym, uchwa lo nym przez wal ne ze bra nie
człon ków (kon fe ren cji de le ga tów) ROD.

§ 9 
Za war cie umo wy o pra cę na stę pu je na pod sta wie

uchwa ły za rzą du ROD.
§ 10 

1. Za rząd ROD re pre zen tu je ro dzin ny ogród dział ko wy
ja ko pra co daw cę, w ro zu mie niu Ko dek su pra cy, i z te go
ty tu łu za trud nia pra cow ni ków i do ko nu je wszel kich in -
nych czyn no ści zgod nie z § 92 ust. 3 sta tu tu PZD. 

2. W za kre sie za trud nie nia pre ze sa za rzą du ROD i do ko -
ny wa nia in nych czyn no ści wy ni ka ją cych z ta kie go sto -
sun ku pra cy, ro dzin ny ogród dział ko wy re pre zen tu je
łącz nie dwóch peł no moc ni ków, usta no wio nych spo śród
po zo sta łych człon ków za rzą du ROD i umo co wa nych na
pod sta wie uchwa ły, o któ rej mo wa w § 9.

3. Z ty tu łu za trud nie nia pra cow ni ka, nie zgod nie z ni -
niej szą uchwa łą, od po wie dzial ność praw ną po no szą oso -
by, któ re za war ły umo wę o pra cę z prze kro cze niem
za kre su umo co wa nia. 

§ 11
1. Umo wę o pra cę za wie ra się w for mie pi sem nej na

czas nie okre ślo ny lub na czas okre ślo ny obej mu ją cy okres
naj więk szej ak tyw no ści or ga ni za cyj nej i go spo dar czej
ROD.

2. Każ da z umów, o któ rych mo wa w § 1, mo że być po -
prze dzo na umo wą o pra cę na okres prób ny, nie prze kra -
cza ją cy 3 mie się cy.

3. Umo wa o pra cę na czas okre ślo ny, dłuż szy niż 6 mie -
się cy, po win na prze wi dy wać do pusz czal ność jej wcze -
śniej sze go roz wią za nia za dwu ty go dnio wym wy po wie -
dze niem.

4. Za łącz ni kiem do umo wy o pra cę jest przy ję ty przez
pra cow ni ka za kres czyn no ści i obo wiąz ków.

5. Za rząd ROD in for mu je pra cow ni ka na pi śmie, nie
póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra -
cę, o je go wa run kach za trud nie nia, okre ślo nych w art. 29
§ 3 Ko dek su Pra cy.
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§ 12
1. Za rząd ROD jest obo wią za ny wy ko ny wać obo wiąz -

ki wy ni ka ją ce z Ko dek su Pra cy oraz in nych prze pi sów po -
wszech nie obo wią zu ją cych, a w szcze gól no ści:

1) za zna ja miać pra cow ni ków po dej mu ją cych pra cę z za -
kre sem ich obo wiąz ków, spo so bem wy ko ny wa nia pra cy
na wy zna czo nych sta no wi skach oraz ich pod sta wo wy mi
upraw nie nia mi,

2) za pew niać bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy
oraz pro wa dzić sys te ma tycz ne szko le nie pra cow ni ków 
w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,

3) ter mi no wo i pra wi dło wo wy pła cać wy na gro dze nie,
4) ter mi no wo i pra wi dło wo na li czać i od pro wa dzać

skład ki pra cow ni ków na ubez pie cze nie spo łecz ne i zdro -
wot ne,

5) ter mi no wo i pra wi dło wo na li czać i od pro wa dzać za -
licz ki na po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych, 

6) udzie lać urlo pów wy po czyn ko wych w wy mia rze
przy słu gu ją cym pra cow ni ko wi,

7) pro wa dzić do ku men ta cję w spra wach zwią za nych ze
sto sun kiem pra cy oraz ak ta oso bo we pra cow ni ków,

8) prze cho wy wać do ku men ta cję w spra wach zwią za -
nych ze sto sun kiem pra cy oraz ak ta oso bo we pra cow ni -
ków w wa run kach nie gro żą cych uszko dze niem lub
znisz cze niem,

9) nie zwłocz nie wy dać pra cow ni ko wi świa dec two pra -
cy w ra zie roz wią za nia lub wy ga śnię cia sto sun ku pra cy.

§ 13
1. Wa run ki pra cy i pła cy za rząd ROD okre śla w umo wie

o pra cę, zgod nie z ni niej szą uchwa łą oraz prze pi sa mi pra -
wa pra cy.

2. Wy na gro dze nie za pra cę oraz wy miar cza su pra cy
pra cow ni ka po win ny być tak usta lo ne, aby od po wia da ły 
w szcze gól no ści za kre so wi obo wiąz ków i od po wie dzial -
no ści, a tak że ilość i ja kość świad czo nej pra cy.

§ 14
W ROD obo wią zu je zry czał to wa ny sys tem wy na gra -

dza nia.

§ 15
1. Wy na gro dze nie za pra cę usta la ne jest w wy so ko ści nie

niż szej niż mi ni mal ne wy na gro dze nie, któ re pod le ga ogło -
sze niu w Dzien ni ku Urzę do wym Rze czy po spo li tej Pol skiej
„Mo ni tor Pol ski”, w dro dze ob wiesz cze nia Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów, w ter mi nie do dnia 15 wrze śnia każ de go ro ku.

2. Je że li pra cow nik jest za trud nio ny w nie peł nym wy -
mia rze cza su pra cy, wy so kość mi ni mal ne go wy na gro dze -
nia usta la się w kwo cie pro por cjo nal nej do licz by go dzin
pra cy przy pa da ją cej do prze pra co wa nia przez pra cow ni ka
w da nym mie sią cu.

3. Wy so kość wy na gro dze nie za pra cę, w peł nym wy -
mia rze cza su pra cy, nie mo że prze kra czać 150% mi ni mal -
ne go wy na gro dze nie, o któ rym mo wa w ust. 1.

§ 16
1. Wy na gro dze nie za pra cę wy pła ca się raz w mie sią cu

z do łu, nie póź niej jed nak niż w cią gu pierw szych 10 dni
na stęp ne go mie sią ca ka len da rzo we go.

2. Je że li usta lo ny dzień wy pła ty wy na gro dze nia za pra -
cę jest dniem wol nym od pra cy, wy na gro dze nie wy pła ca
się w dniu po prze dza ją cym.

§ 17
Wy pła ty wy na gro dze nia za pra cę do ko nu je się w for -

mie pie nięż nej, chy ba że pra cow nik uprzed nio wy ra zi pi -
sem ną zgo dę na wy pła tę w for mie prze le wu na je go
ra chu nek ban ko wy.

§ 18
Na za sa dach i w wy so ko ści okre ślo nych we wła ści wych

prze pi sach, za rząd ROD ma obo wią zek wy pła cić pra cow -
ni ko wi rów nież in ne świad cze nia pie nięż ne zwią za ne z
pra cą, a w szcze gól no ści:

1) wy na gro dze nie za czas nie zdol no ści do pra cy wsku -
tek cho ro by; 

2) świad cze nie z ty tu łu wy pad ku przy pra cy;
3) od pra wę ren to wą lub eme ry tal ną, okre ślo ną w Ko -

dek sie pra cy; 
4) na leż no ści na po kry cie kosz tów zwią za nych z po dró -

żą służ bo wą.
Po sta no wie nia koń co we

§ 19
W za kre sie nie ure gu lo wa nym ni niej szą uchwa łą na le ży

sto so wać wła ści we prze pi sy pra wa po wszech nie obo wią -
zu ją ce go, a w szcze gól no ści Ko deks pra cy i in ne prze pi -
sy pra wa pra cy, prze pi sy z za kre su ubez pie czeń spo -
łecz nych i zdro wot nych oraz prze pi sy z za kre su po dat ku
do cho do we go od osób fi zycz nych.

§ 20
Bez po śred ni nad zór w za kre sie sto so wa nia ni niej szej

uchwa ły, a w szcze gól no ści nad za trud nia niem i pła ca mi
w ROD, spra wu je pre zes OZ oraz pre zy dium OZ. 

§ 21
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą: 
1) uchwa ła nr 91/2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 25 lip ca 2006 r. w spra wie or ga ni za cji i pro wa dze -
nia biur w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

2) uchwa ła nr 66/98 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 1 wrze śnia 1998 r. w spra wie za trud nie nia i płac 
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 22
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia

2010 ro ku.
PRE ZES

/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI
SKARB NIK

/-/ Ma rian PA SIŃ SKI
War sza wa, dnia 30 grud nia 2009 r. (Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1/2010)
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UCHWA ŁA NR 33/2001PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 kwiet nia 2001 r.w spra wie in struk cji kan ce la ryj nej pra cow ni cze go ogro du dział ko we go
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 18 pkt. 30 re gu la mi nu
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców, § 32 re -
gu la mi nu POD w związ ku z § 44 ust. 2 i § 93 pkt 18 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić in struk cję kan ce la ryj ną pra cow ni cze go

ogro du dział ko we go wraz z jed no li tym rze czo wym wy -

ka zem akt sta no wią cą za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.
§ 2

Zo bo wią zać pre ze sów pra cow ni czych ogro dów dział -
ko wych do wpro wa dze nia w ży cie in struk cji, o któ rej mo -
wa w § l, a tak że do upo rząd ko wa nia akt we dług jed no-
li te go rze czo we go wy ka zu po da ne go w in struk cji.

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

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 kwiet nia 2001 r.

Za łącz nik
do uchwa ły nr 33/2001

Pre zy dium KR PZD
z dnia 26 kwiet nia 2001 r.

IN STRUK CJA KAN CE LA RYJ NA PRA COW NI CZE GO OGRO DU DZIAŁ KO WE GO
I. Po sta no wie nia wstęp ne.
1. In struk cja kan ce la ryj na, zwa na da lej in struk cją, usta -

la za sa dy wy ko ny wa nia czyn no ści kan ce la ryj nych zwią -
za nych z obie giem akt od chwi li ich wpły wu lub po ws-
ta nia do cza su ich zar chi wi zo wa nia.

2. Do akt za li cza się wszel kie pi sma, księ gi, kar to te ki,
pla ny, ma py, do ku men ta cję pro jek to wą.

3. Uży te w ni niej szej in struk cji okre śle nia ozna cza ją:
a) wy kaz akt – jed no li ty wy kaz akt okre śla ją cy rze czo -

wą kla sy fi ka cję akt po wsta ją cych w to ku dzia łal no ści za -
rzą du POD oraz za sa dy ich ar chi wi zo wa nia,

b) kla sa – ak ta spraw jed no rod nych uję tych w wy ka zie
akt i ha śle kla sy fi ka cyj nym ozna czo nych tym sa mym
sym bo lem cy fro wym np. kla sa 10 – Re jestr człon ków
POD – wcho dzą wszyst kie do ku men ty zwią za ne z pro wa -
dzo nym re je strem jak: li sta człon ków POD, nr dział ki, po -
wierzch nia dział ki,

c) ka te go rie ar chi wal ne – cza so kres prze cho wy wa nia
akt w ar chi wum,

d) obieg pi sma – dro ga pi sma od je go wpły wu do osta -
tecz ne go za ła twie nia,

e) spis spraw – książ ka (dzien nik ko re spon den cji) słu żą -
ca do re je stro wa nia spraw wpły wa ją cych do za rzą du
POD.

II. Ka te go rie akt.
1. Ak ta biu ro we dzie lą się na:
a) ar chi wal ne, ma ją ce zna cze nie hi sto rycz ne, któ re na -

le ży ozna czać sym bo lem A. Obej mu ją one tzw. ak ta wie -
czy ste, któ re nie mo gą być nisz czo ne bez zgo dy ar chi wum
pań stwo we go.

b) ak ta o krót kim zna cze niu prak tycz nym, któ re ule ga -
ją bra ko wa niu po ich peł nym wy ko rzy sta niu. Ozna czać je
na le ży sym bo lem B i okre ślać ilość lat prze cho wy wa nia
np. 3 la ta – B 3.

c) okres prze cho wy wa nia akt nie ma ją cych zna cze nia
hi sto rycz ne go, ozna czo nych sym bo lem „B” li czy się 
w peł nych la tach ka len da rzo wych, po czy na jąc od l stycz -
nia na stęp ne go ro ku po za koń cze niu spra wy.

2. Wy kaz akt opar ty jest na sys te mie kla sy fi ka cji dzie -
sięt nej tzn., że wszyst kie ak ta, dzia li się na nie wię cej niż
10 klas za sad ni czych (klas pierw sze go stop nia). Kla sy te
ozna czo ne są jed no cy fro wy mi sym bo la mi od O do 9. Kla -
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sa pierw sze go stop nia dzie li się na dal sze 10 klas dru gie -
go stop nia, ozna czo nych sym bo la mi dwu cy fro wy mi od
00 do 09. Kla sy dru gie go stop nia moż na dzie lić na 10 klas
trze cie go stop nia, ozna czo nych sym bo la mi trzy cy fro wy -
mi np. od 010 do 019 itd. 

3. W wy ka zie akt dla POD przy ję to: po dział na kla sy 
I -go stop nia: 

0 – Or ga ny ko le gial ne
1 – Re je stry
2 – Do ku men ta cja ogro du 
3 – Biu ro POD
4 – Za trud nie nie
5 – In we sty cje
6 – Księ go wość 
7 – Płac
8 – Bi blio te ka
III. Obieg akt.
1. Obieg akt uwzględ nia ją cy naj ko niecz niej sze eta py za -

ła twia nia jest na stę pu ją cy:
a) dla pism przy cho dzą cych
– Pre zes POD (kie row nik ogro du)
– oso ba za ła twia ją ca spra wę
b) dla pism wy cho dzą cych
– oso ba za ła twia ją ca spra wę
– Pre zes POD (kie row nik ogro du)
2. Przyj mo wa nie wpły wów.
2.l. Wszyst kie wpły wy do ku men tów wpi su je się do

księ gi kan ce la ryj nej ozna cza jąc je ko lej ny mi nu me ra mi 
i da tą wpły wu.

2.2. De kre ta cji do ko nu je Pre zes POD lub kie row nik
ogro du.

2.3. Ko per ty z nie na ru szo nym znacz kiem pocz to wym
do łą cza się do pism, w któ rych:

– brak jest peł ne go ozna cze nia nadaw cy
– brak jest da ty pi sma
– brak jest pi sma pod sta wo we go
– zna cze nie ma ter min pre klu zyj ny (ter min osta tecz ny

od po wie dzi, któ re go nie moż na prze kro czyć).
2.4. Pi sma kie ro wa ne do ko mi sji sta tu to wych prze ka zu je

się prze wod ni czą cym tych ko mi sji w sta nie nie na ru szo nym.
3. Roz dzie la nie i do rę cza nie wpły wów:
a) pre zes POD lub kie row nik ogro du do ko nu je roz dzia -

łu wpły wu na pod sta wie de kre ta cji dla po szcze gól nych
człon ków za rzą du POD lub pra cow ni ków biu ra POD,

b) oso by od bie ra ją ce wpły wy kwi tu ją ich od biór w księ -
dze kan ce la ryj nej.

4. Re je stro wa nie i zna ko wa nie akt:

a) każ da spra wa pod le ga za re je stro wa niu w księ dze ko -
re spon den cji i nada niu jej ko lej ne go nu me ru wpły wu,

b) spra wę re je stru je się je den raz, na pod sta wie pierw sze -
go pi sma otrzy ma ne go z ze wnątrz, bądź spo rzą dzo ne go
przez biu ro POD. Każ de no we pi smo do ty czą ce tej sa mej
spra wy, już za re je stro wa nej, otrzy mu je ten sam znak

5. Znak spra wy skła da się z na stę pu ją cych czę ści np.:
– 12/022/5/2001, w tym:
–12 – nr ko lej ny z dzien ni ka kan ce la ryj ne go
– 022 – kla sa (sym bol) wy ka zu akt
– 5 – nr spra wy już pro wa dzo nej i za re je stro wa nej
– 2001 – rok za re je stro wa nia spra wy.
6. Na każ dy rok ka len da rzo wy za kła da się no wą tecz kę

dla ogól nych pism przy cho dzą cych i wy cho dzą cych.
IV. Prze cho wy wa nie akt.
1. Pi sma wpły wa ją ce i wy cho dzą ce, o cha rak te rze ogól -

nym, prze cho wu je się w tecz ce (se gre ga to rze).
2. Pi sma w spra wach in dy wi du al nych użyt kow ni ków

dzia łek umiesz cza się w tecz kach in dy wi du al nych dział -
kow ców przy pi sa nych kon kret ne mu nu me ro wi dział ki.

3. Spra wy za ła twio ne po win ny być ar chi wi zo wa ne.
4. W przy pad ku bra ku w ogro dzie po miesz czeń ad mi ni -

stra cyj no -biu ro wych za rząd POD wi nien usta lić za sa dy
prze cho wy wa nia akt bie żą cych, prze ka zu jąc akt zar chi -
wi zo wa ne do biu ra okrę go we go za rzą du PZD sto sow nym
pro to ko łem zdaw czo -od bior czym.

V. Ar chi wi zo wa nie akt ka te go rii „A” i „B”.
1. Ak ta ar chi wi zo wa ne po win ny być upo rząd ko wa ne.

W to ku po rząd ko wa nia na le ży:
a) usu nąć z te czek wtór ni ki pism,
b) do pro wa dzić do po rząd ku ak ta uszko dzo ne,
c) spraw dzić opi sa nie te czek i uło że nie akt spraw 

w tecz ce we dług ko lej no ści spi su spraw lub we dług re je -
stru. W każ dej tecz ce z do ku men ta cją ar chi wal ną po wi -
nien znaj do wać się na po cząt ku spis spraw od po wia da ją cy
za war to ści tecz ki.

d) prze sznu ro wać ak ta w miej scach prze dziur ko wa nych. 
VI. Bra ko wa nie akt ka te go rii B.
1. Ak ta ozna czo ne sym bo lem B pod le ga ją bra ko wa niu

(nisz cze niu) po okre sie prze cho wy wa nia np: B 5 (po 5 la -
tach ich prze cho wy wa nia) i po uzy ska niu zgo dy Pre ze sa
POD. Bra ko wa nie akt po le ga na ich znisz cze niu unie moż -
li wia ją cym ich od czy ta nie.

2. Z bra ko wa nia do ku men ta cji spo rzą dza się pro to kół, 
w któ rym spo rzą dza się wy kaz spraw pod le ga ją cych nisz -
cze niu. Pro to kół ozna ko wa ny sym bo lem 35 po zo sta je 
w ar chi wum, ja ko do ku ment ar chi wal ny ka te go rii A.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
War sza wa, dnia 26 kwiet nia 2001 r.
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Za łącz nik do uchwa ły nr 33/2001
Pre zy dium KR PZD

z dnia 26 kwiet nia 2001 r.

Jednolity rzeczowy wykaz akt pracowniczego ogrodu działkowego
Symbol Hasło kwalifikacyjne Kategorie Uwagi

archiwalne
1 2 3 4

0 organy kolegialne
01 Walne zebranie członków A zawiadomienia, ankiety (członków zarządu, członków komisji

POD (konferencja delegatów) statutowych POD, delegatów na okręgowy zjazd), listy delegatów
na konferencje, protokoły z zebrań kół, listy obecności na walnych
zebraniach (konferencjach delegatów), materiały sprawozdawcze,
plany pracy (merytoryczne i finansowe), wnioski, uchwały,
protokoły, uchwały o ukonstytułowanie się władz ogrodowych

02 Zarząd POD
021 Zebrania Zarządu POD A Lista członków zarządu POD, listy obecności,

materiały na zebrania, protokołu, uchwały
022 Kontrole POD A Protokoły, zalecenia i ch wykonanie
023 Ogrodowe komisje problemowe A Uchwały o powołaniu komisji, składy osobowe,

w okresie kadencji listy obecności, protokoły z zebrań, wnioski
03 Ogrodowa Komisja Rewizyjna A Lista członków Ogrodowej Komiscji Rewizyjnej
031 Zebrania komisji A Zawiadomienia, listy obecności na zebraniach, protokoły, uchwały
032 Kontrole
0321 Kontrole Ogrodowej Komisji B 10 Protokoły, zalecenia pokontrolne

Rewizyjnej
0322 Kontrole organu nadrzędnego B 10 Protokoły, zalecenia pokontrolne
04 Ogrodowa Komisja Rozjemcza A Lista członków Ogrodowej Komisji Rozjemczej
041 Zebrania komisji A Zawiadomienia, listy obecności na zebraniu protokoły, orzeczenia, 

uchwały, wnioski
042 Odwołania i orzeczenia A W układzie alfabetycznym
1 Rejestry
10 Rejestr członków POD A Lista wszystkich członów POD, nr działki, pow. działki w m2

11 Dokumentacja działki A Dla każdego członka POD prowadzi się teczkę zawierającą 
deklarację, uchwały o nadaniu członkowstwa i przydziale
działki, decyzje o przyznaniu działki, karty rejestracyjne C,
powierzchnię działki, korespondencję z działkowcem

12 Rejestr instruktorów ogrodowych A Lista powołanych instruktorów ogrodowych
13 Rejetr osób oczekujących B Lista osób ubiegających sie o przydział działki

na przydział działki
2 Dokumentacja ogrodu
20 Plan zagospodarowania A Plan winień być zatwierdzony przez Prezydium PZ PZD, wnioski

w sprawie zmian w planie zagospodarowania, dezyzje Prezydium
OZ PZD

21 Dokumenty prawne A Kopie decyzji przekazania gruntów pod POD, protokół zdawcz-
odbiorczych, aktu notarialnego przejęcia gruntów w użytkowanie
wieczyste, zaświadczenia o nadaniu numerów identyfikacji
statystycznej REGON i podatkowej NIP
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22 Dokumentacja prawna i techniczna A Obiektów kubaturowych, sieci wodociągowej i energetycznej,
obiektów własnych

3 Biuro POD
30 Rejestracja pism A Dziennik korespondencji
31 Kompletowanie pism ogólnych B 5 Według numerów nadanych w dzienniku
32 Rejestr pieczęci A Odciski, pokwitowania, zdanie pieczęci, brakowanie
33 Skargi i wnioski B 5
34 Rejestr skarg i wniosków A W ukłakdzie alfabetycznym
35 Zasady archiwalne A Wykaz
4 Zatrudnienie
40 Akta osobowe B 50 Dla każdego pracownika prowadzi się oddzielną teczkę zawierającą:

podanie o pracę, umowę o pracę, jej zmiany, angaże, i zakresy
czynności, świadectwa pracy, inne

41 Prace zlecone B 5 Umowy o prace zlecone, ewidencja prac zleconych, umowy o dzieło
42 Dowody obecności w pracy B 5 Listy obecności
43 Nieobecności w pracy B 5 Zwolnienia lekarskie
44 Urlopy B 5 Listy i karty urlopowe
45 Rejestr delegacji B 3 Ewidencja
5 Inwestycje i remonty
50 Ewidencja inwestycji B 25 Uchwały walnego zgromadzenia, wnioski o wpisanie zadań do

planu inwestycyjnego OZ PZD, decyzje Prezydium OZ PZD,
dokumentacja zadań inwestycyjnych

51 Wykonawstwo inwestycyjne B 5 Dokumentacja wyboru wykonawców
52 Odbiór inwestycji A Umowy, protokoły odbioru zadań zakończonych
53 Konserwacja urządzeń B 5
6 Księgowość finansowa
60 Dowody księgowe B 5
61 Dokumentacja księgowa B 5 Księgi, rejestry, dzienniki, karty kontowe
62 Rozliczenia B 5 Z pracownikami, dostawcami, odbiorcami, instytucjami

ubezpieczeniowymi, podatkowymi itp.
63 Sprawozdania finansowe A
64 Preliminarze finansowe A
65 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej B 5 Składy osobowe komisji
66 Spisy i protokołyinwentaryzacyjne B 5

oraz arkuszr różnic
68 Wycena B 5
7 Płace
70 Dolumentacja płac i potrąceń z płac B 5
71 Deklaracje podatkowe B 5
72 Listy płac A
8 Biblioteka
81 Rejestr zasobów bibliotecznych A

Istnieje możliwość dalszego rozbudowywania rzeczowego wykazu akt o dalsze klasy (symbole) nie ujęte w wykazie, jak równieź w obrębie
poszczególnych klas (symboli)

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/2001)

War sza wa, dnia 26 kwiet nia 2001 r.
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W ce lu zre kom pen so wa nia utra co nych ko rzy ści i po nie -
sio nych kosz tów zwią za nych z wy ko ny wa niem za dań sta -
tu to wych na rzecz Związ ku przez człon ków or ga nów PZD
w ro dzin nych ogro dów dział ko wych, Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 14 i 17
w związ ku z § 151 ust. 3 i 4 sta tu tu PZD i opie ra jąc się 
o art. 13 pkt 7 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do -
cho do wym od osób fi zycz nych, po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy usta la nia wy so ko -

ści oraz przy zna wa nia świad czeń pie nięż nych z ty tu łu
dzia ła nia w or ga nach ro dzin ne go ogro du dział ko we go,
zwa ne da lej „świad cze nia mi”.

2. Po sta no wie nia ni niej szej uchwa ły ma ją za sto so wa nie
do człon ków na stę pu ją cych or ga nów ro dzin ne go ogro du
dział ko we go:

1) za rzą du,
2) ko mi sji re wi zyj nej,
3) ko mi sji roz jem czej.

§ 2
1. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na świad cze nia po -

kry wa ne są w ca ło ści z czę ści skład ki człon kow skiej po -
zo sta ją cej w dys po zy cji ro dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. l, nie mo -
gą prze kra czać:

1) do 40% zre ali zo wa nej (ze bra nej) skład ki człon kow -
skiej w ska li rocz nej po zo sta ją cej w dys po zy cji ogro du
po sia da ją ce go do 200 dzia łek,

2) do 35% zre ali zo wa nej (ze bra nej) skład ki człon kow -
skiej w ska li rocz nej po zo sta ją cej w dys po zy cji ogro du
po sia da ją ce go od 201 do 500 dzia łek,

3) do 30% zre ali zo wa nej (ze bra nej) skład ki człon kow -
skiej w ska li rocz nej po zo sta ją cej w dys po zy cji ogro du
po sia da ją ce go od 501 do 1000 dzia łek,

4) do 25% zre ali zo wa nej (ze bra nej) skład ki człon kow -
skiej w ska li rocz nej po zo sta ją cej w dys po zy cji ogro du
po sia da ją ce go po wy żej 1000 dzia łek.

§ 3
Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na świad cze nia w ro -

dzin nych ogro dach dział ko wych po win ny być za pla no wa -

ne w pre li mi na rzu fi nan so wym uchwa lo nym przez wal ne
ze bra nie człon ków (Kon fe ren cję De le ga tów) ROD do wy -
so ko ści okre ślo nej w § 2 ust. 2

§ 4
1. Z za strze że niem § 3, de cy zję o przy zna niu świad cze -

nia na da ny rok ka len da rzo wy po dej mu je na okres do 
12 mie się cy za rząd ROD po za się gnię ciu opi nii ko mi sji
re wi zyj nej ROD.

2. De cy zja, o któ rej mo wa w ust. l, po win na za wie rać 
w szcze gól no ści po wo ła nie pod sta wy praw nej, imię i na -
zwi sko oso by upraw nio nej do po bie ra nia świad cze nia,
funk cję peł nio ną w or ga nach ROD, wy so kość przy zna ne -
go świad cze nia oraz ter mi ny je go wy pła ty.

3. Przy przy zna wa niu świad cze nia za rząd ROD po wi -
nien uwzględ nić w szcze gól no ści peł nio ną funk cję i wy -
ni ka ją cy z niej sto pień od po wie dzial no ści, ak tyw ność 
i za an ga żo wa nie w wy ko ny wa niu po wie rzo nych za dań,
kon tak ty z in ny mi or ga na mi ogro du i dział kow ca mi, a tak -
że czas prze zna cza ny na wy ko ny wa nie spo łecz nych obo -
wiąz ków.

§ 5
1. Pra wo do świad cze nia wy ga sa z chwi lą za prze sta nia

peł nie nia funk cji upraw nia ją cej do po bie ra nia te go świad -
cze nia.

2. Świad cze nie nie przy słu gu je za okres, w któ rym
wbrew po sta no wie niom sta tu tu nie od by ło się po sie dze nie
or ga nu, któ re go czło nek otrzy mu je świad cze nie.

§ 6
Świad cze nie roz li cza się i do ku men tu je na za sa dach

okre ślo nych w usta wie z dnia 26 lip ca 1991 ro ku o po dat -
ku do cho do wym od osób fi zycz nych.

§ 7
W okre sie otrzy my wa nia świad cze nia, oso by upraw nio -

ne nie mo gą po bie rać wy na gro dze nia wy pła ca ne go przez
PZD z ty tu łu umo wy o pra cę, umo wy zle ce nia, umo wy 
o dzie ło lub in nej umo wy o po dob nym cha rak te rze, je że -
li świad czo na pra ca mie ści się w za kre sie wy ko ny wa nych
funk cji, z ty tu łu któ rej po bie ra ne jest świad cze nie.

§ 8
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1/2010)

UCHWA ŁA Nr 143/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW z dnia 22 sierp nia 2007 r.w spra wie świad czeń pie nięż nych wy pła ca nych z ty tu łu dzia ła nia w or ga nachRo dzin nych Ogro dów Dział ko wych

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 22 sierp nia 2007 r.

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 14 i 17 sta tu tu PZD, po -
sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy przy zna wa nia oraz

usta la nia wy so ko ści na gród fi nan so wych za pra cę spo -
łecz ną w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, zwa nych da -
lej „ROD”.

2. Po sta no wie nia ni niej szej uchwa ły ma ją za sto so wa nie
do osób bę dą cych: 

1) człon ka mi za rzą du ROD,
2) człon ka mi ko mi sji re wi zyj nej ROD,
3) człon ka mi ko mi sji roz jem czej ROD,
4) in struk to rzy Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej,
5) człon ka mi Związ ku pra cu ją cy mi spo łecz nie na rzecz

ROD.
– zwa nych da lej „upraw nio ny mi”.

§ 2
Na gro da fi nan so wa, zwa na da lej „na gro dą”, sta no wi

pie nięż ną for mę uzna nia za sług upraw nio ne go w za kre sie
wzo ro we go i sku tecz ne go wy ko ny wa nia pra cy spo łecz -
nej i obo wiąz ków sta tu to wych na rzecz ROD, a w szcze -
gól no ści za an ga żo wa nia w re ali zo wa nie za dań, któ rych
sto pień trud no ści wy ma gał znacz ne go na kła du pra cy.

§ 3
1. Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na na gro dy po kry wa -

ne są w ca ło ści ze skład ki człon kow skiej po zo sta ją cej 
w dys po zy cji ROD.

2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. 1, nie mo -
gą prze kra czać 15% zre ali zo wa nej (ze bra nej) skład ki

człon kow skiej w ska li rocz nej po zo sta ją cej w dys po zy cji
ROD.

§ 4
Środ ki fi nan so we prze zna czo ne na na gro dy mo gą być

za pla no wa ne w pre li mi na rzu fi nan so wym uchwa lo nym
przez wal ne ze bra nie człon ków (kon fe ren cję de le ga tów)
ROD je dy nie do wy so ko ści okre ślo nej w § 3 ust. 2.

§ 5
1. Uchwa łę o przy zna niu na gro dy po dej mu je za rząd

ROD, uwzględ nia jąc środ ki prze zna czo ne na ten cel zgod -
nie z § 4.

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, po win na za wie rać
w szcze gól no ści po wo ła nie pod sta wy praw nej, imię i na -
zwi sko upraw nio ne go, wy so kość przy zna nej na gro dy oraz
ter min jej wy pła ty.

3. Przy przy zna niu na gro dy za rząd ROD uwzględ nia
oko licz no ści okre ślo ne w § 2.

§ 6
Na gro dę roz li cza się i do ku men tu je na za sa dach okre -

ślo nych w usta wie z dnia 26 lip ca 1991 ro ku o po dat ku
do cho do wym od osób fi zycz nych. 

§ 7
1. Na gro dy się nie wy pła ca, a wy pła co na pod le ga nie -

zwłocz ne mu zwro to wi, je że li zo sta ła przy zna na nie zgod -
nie z po sta no wie nia mi ni niej szej uchwa ły.

2. De cy zję o wstrzy ma niu lub zwro cie na gro dy po dej -
mu je – w dro dze uchwa ły – pre zy dium wła ści we go okrę -
go we go za rzą du.  

§ 8
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 16/2009)

UCHWA ŁA Nr 7/XIII/2009KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2009 r.w spra wie wa run ków i try bu przy zna wa nia na gród za pra cę spo łecz ną w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

SKARB NIK
/-/ Ma rian PA SIŃ SKI

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2009 r.
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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 § 150 ust. 2 pkt 14 i 17
w związ ku z § 151 ust. 3 i 4 sta tu tu PZD, przy uwzględ -
nie niu tre ści art. 21 ust. l pkt 16 usta wy z dnia 26 lip ca
1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych, ma -
jąc jed no cze śnie na uwa dze za da nia or ga nów za rzą dza ją -
cych PZD w za kre sie na le ży te go go spo da ro wa nia fun -
du sza mi Związ ku, po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Z uwzględ nie niem za sad wy ni ka ją cych z ni niej szej

uchwa ły, po dró że służ bo we człon ków or ga nów PZD od -
by wa ją się zgod nie z:

1) Roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z dnia 19 grud nia 2002 r. w spra wie wy so ko ści oraz
wa run ków usta la nia na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow -
ni ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej
jed no st ce sfe ry bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej na
ob sza rze kra ju;

2) Roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z dnia 19 grud nia 2002 r. w spra wie wy so ko ści oraz
wa run ków usta la nia na leż no ści przy słu gu ją cych pra cow -
ni ko wi za trud nio ne mu w pań stwo wej lub sa mo rzą do wej
jed no st ce sfe ry bu dże to wej z ty tu łu po dró ży służ bo wej
po za gra ni ca mi kra ju.

2. Roz po rzą dze nia, o któ rych mo wa w ust. l, sta no wią
za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
1. De le go wa nym, w ro zu mie niu ni niej szej uchwa ły, jest

oso ba bę dą ca człon kiem or ga nów PZD wy ko nu ją ca za da -
nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD okre ślo ne w po le ce -
niu wy jaz du.

2. Po dró żą służ bo wą, w ro zu mie niu ni niej szej uchwa ły,
jest wy ko ny wa nie za da nia jed no stek or ga ni za cyj nych PZD,
po za miej sco wo ścią bę dą cą sie dzi bą jed nost ki de le gu ją cej
i/lub miej scem za miesz ka nia de le go wa ne go, w ter mi nie
(cza sie) i miej scu okre ślo nym w po le ce niu wy jaz du.

§ 3
1. Po le ce nia wy jaz du wy sta wia ne są przez:
1) w jed no st ce kra jo wej PZD – Pre ze sa PZD lub oso by

przez nie go upo waż nio ne,
2) w jed nost kach te re no wych PZD – pre ze sa okrę go we -

go za rzą du al bo dy rek to ra biu ra, je śli zo sta nie upo waż nio -
ny przez pre ze sa okrę go we go za rzą du,

3) w ro dzin nych ogro dach dział ko wych – pre ze sa za -

rzą du al bo za stę pu ją ce go go w peł nie niu obo wiąz ków wi -
ce pre ze sa za rzą du.

2. Każ da z ww. jed no stek pro wa dzi re jestr wy sta wia -
nych po le ceń wy jaz dów i na da je im ko lej ne nu me ry z re -
je stru.

Po le ce nia wy jaz dów wy sta wia ne są na ogól no do stęp -
nych for mu la rzach dru ku po le ce nia wy jaz du służ bo we go
(de le ga cji). Druk po le ce nia wy jaz du służ bo we go sta no wi
za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

Za pro sze nie do udzia łu w po sie dze niu, na ra dzie lub in -
nym ze bra niu or ga ni zo wa nym przez or gan Związ ku sta -
no wi pod sta wę do wy sta wie nia po le ce nia wy jaz du dla
oso by za pra sza nej. Kosz ty po dró ży po win ny być roz li czo -
ne zgod nie z de cy zją okre ślo ną w za pro sze niu.

1. Czas po dró ży, okre ślo ny w po le ce niu wy jaz du, obej -
mu je czas nie zbęd ny na:

1) prze jazd do miej sca (miejsc) de le go wa nia,
2) wy ko na nie za da nia, okre ślo ne go przez zle ca ją ce go

po dróż,
3) po wrót do miej sca za koń cze nia po dró ży.
2.  Po dróż służ bo wa po win na od by wać się po naj krót -

szej moż li wie dro dze i bez uza sad nio nych po wo dów nie
moż na tej tra sy wy dłu żać.

§ 5
1. De le go wa ny jest zo bo wią za ny roz li czyć kosz ty po -

dró ży służ bo wej w ter mi nie 14 dni od dnia jej za koń cze -
nia.

2. Roz li cze nia kosz tów po dró ży do ko nu je się na for mu -
la rzu dru ku po le ce nia wy jaz du służ bo we go. De le go wa ny
po świad cza do ko na ne roz li cze nie, pod pi su jąc for mu larz
dru ku po le ce nia wy jaz du służ bo we go.

3. Do roz li cze nia kosz tów po dró ży de le go wa ny za łą cza
do ku men ty (ra chun ki) po twier dza ją ce po szcze gól ne wy -
dat ki; nie do ty czy to diet oraz wy dat ków ob ję tych ry czał -
ta mi. Je że li uzy ska nie do ku men tu (ra chun ku) nie by ło
moż li we, de le go wa ny skła da pi sem ne oświad cze nie o do -
ko na nym wy dat ku i przy czy nach bra ku je go udo ku men -
to wa nia.

4. Zwrot kosz tów po dró ży na stę pu je po spraw dze niu
pra wi dło wo ści roz li cze nia i je go pod pi sa niu przez po le -
ca ją ce go wy jazd oraz oso bę od po wie dzial ną za spra wy fi -
nan so we de le gu ją cej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.

§ 6
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 6/2007)

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

War sza wa, dnia 25 kwiet nia 2007 r.

UCHWA ŁA Nr 59/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 25 kwiet nia 2007 r.w spra wie obo wią zu ją cych w PZD za sad do ty czą cych od by wa nia po dró ży służ bo wych
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Na pod sta wie Roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry 
z dnia 25 mar ca 2002 r. w spra wie wa run ków usta la nia
oraz spo so bu do ko ny wa nia zwro tu kosz tów uży wa nia do
ce lów służ bo wych sa mo cho dów oso bo wych, mo to cy kli 
i mo to ro we rów nie bę dą cych wła sno ścią pra co daw cy 
(Dz. U. nr 27 poz. 271) Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
l. Ce le służ bo we Pol skie go Związ ku Dział kow ców mo -

gą być za spo ko jo ne przy uży ciu sa mo cho dów oso bo wych
nie bę dą cych wła sno ścią Związ ku na pod sta wie umo wy
cy wil no praw nej za war tej po mię dzy pra co daw cą a pra -
cow ni kiem (wg za łącz ni ka nr l i 2).

2. Z wnio skiem o za war cie umo wy mo gą wy stę po wać
Pre ze si i dy rek to rzy/kie row ni cy biur OZ i POD za trud nie -
ni na pod sta wie umo wy o pra cę.

3. W od nie sie niu do za trud nio nych pre ze sów OZ oraz
dy rek to rów/ kie row ni ków biur pra co daw cą jest Pre zes
Związ ku, na to miast w od nie sie niu do za trud nio nych pre -
ze sów i kie row ni ków POD pra co daw cą jest Pre zes okrę -
go we go za rzą du.

§ 2
Po jaz dy do ce lów służ bo wych mo gą być uży wa ne do

jazd lo kal nych (w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych mia sta lub
gmi ny) oraz po dró ży służ bo wych (wy ko ny wa nie za da nia
po za miej sco wo ścią, w któ rej znaj du je się sta łe miej sce
pra cy pra cow ni ka).

§ 3
Mie sięcz ny li mit ki lo me trów na jaz dy lo kal ne usta la

pra co daw ca w za leż no ści od licz by miesz kań ców w gmi -
nie lub w mie ście oraz moż li wo ści fi nan so wych jed nost -
ki w któ rej pra cow nik jest za trud nio ny.

§ 4
Zwrot kosz tów za jaz dy lo kal ne na stę pu je w for mie mie -

sięcz ne go ry czał tu ob li czo ne go ja ko ilo czyn staw ki za je -
den ki lo metr prze bie gu ogło szo nej przez GUS, po

zło że niu pi sem ne go oświad cze nia pra cow ni ka o uży wa -
niu po jaz du do ce lów służ bo wych w da nym mie sią cu (wg
za łącz ni ka nr 3).

§ 5
Kwo tę usta lo ne go ry czał tu zmniej sza się o jed ną dwu -

dzie stą dru gą za każ dy ro bo czy dzień nie obec no ści pra -
cow ni ka w mie sią cu pra cy z po wo du cho ro by, urlo pu,
po dró ży służ bo wej trwa ją cej co naj mniej 8 go dzin lub in -
nej nie obec no ści oraz za każ dy dzień ro bo czy, w któ rym
pra cow nik nie dys po no wał po jaz dem do ce lów służ bo -
wych.

§ 6
Zwrot kosz tów uży wa nia przez pra cow ni ka po jaz du do

ce lów służ bo wych po za miej sco wo ścią, w któ rej znaj du -
je się sie dzi ba pra co daw cy, lub po za sta łym miej scem pra -
cy pra cow ni ka okre śla ją prze pi sy w spra wie szcze -
gó ło wych za sad usta la nia oraz wy so ko ści na leż no ści przy -
słu gu ją cych pra cow ni ko wi z ty tu łu po dró ży służ bo wej na
ob sza rze kra ju (Dz. U. nr 151 z dnia 19 grud nia 2001 r.)

§ 7
Pra cow nik, któ re mu przy zna ny zo stał li mit ki lo me trów

na ko rzy sta nie z po dró ży służ bo wych zo bo wią za ny jest
do pro wa dze nia ewi den cji prze bie gu po jaz du zgod nie 
z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Fi nan sów z dnia 4 grud nia
2000 r. (Dz. U. nr 108, póz. 1152 ) Wzór – za łącz nik nr 4.

§ 8
Kosz ty uży wa nia pry wat nych po jaz dów do ce lów służ -

bo wych po kry wa ją in stan cje, w któ rych pra cow nik jest
za trud nio ny.

§ 9
Uchwa ła ma za sto so wa nie do uży wa nia do ce lów służ -

bo wych sa mo cho dów oso bo wych po cząw szy od dnia 
l stycz nia 2002 r.

§10
Tra ci moc uchwa ła nr 48 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

PZD z dnia 12 ma ja 1998 r.

UCHWA ŁA NR 62/2002PRE ZY DIUM RA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 9 ma ja 2002 r.w spra wie wa run ków usta la nia i za sad zwro tu kosz tów uży wa nia do ce lów służ bo wych sa mo cho dówoso bo wych nie bę dą cych wła sno ścią Pol skie go Związ ku Dział kow ców

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 9 ma ja 2002 r.
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UMO WA
za war ta w dniu:.........................................................

po mię dzy:...........................................................................................................................................................................
zwa nym da lej:         pra co daw cą
a Pa nią/Pa nem...................................................................................................................................................................
za trud nio nym na sta no wi sku...........................................................................................................................................

w spra wie: uży wa nia pry wat ne go sa mo cho du do po trzeb dzia łal no ści wy ko ny wa nej 
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców

1. Pra co daw ca wy ra ża zgo dę na uży wa nie przez pra cow ni ka do ce lów służ bo wych sa mo cho du oso bo we go mar -
ki..................  nr rej.  ............. pój.  sil ni ka ........ cm3 do jazd lo kal nych i po dró ży służ bo wych.

2. Pra co daw ca usta la dla pra cow ni ka mie sięcz ny li mit ki lo me trów w wy so ko ści ...........km ., w tym: ry czałt na jaz dy
lo kal ne w wy so ko ści............. km.

3. Li mit za  jaz dy lo kal ne wy pła ca ny bę dzie w for mie ry czał tu w kwo cie wy ni ka ją cej z po mno że nia przy zna ne go li -
mi tu km oraz wła ści wej dla te go po jaz du obo wią zu ją cej staw ki za l km prze bie gu.

4. Kwo ta ry czał tu za jaz dy lo kal ne ule ga zmniej sze niu o jed ną dwu dzie stą dru gą za każ dy ro bo czy dzień nie obec no -
ści w miej scu pra cy z po wo du cho ro by, urlo pu lub in nej nie obec no ści oraz po dró ży służ bo wej trwa ją cej co naj mniej 8
go dzin.

5. Zwrot kosz tów za jaz dy lo kal ne na stą pi po zło że niu przez pra cow ni ka pi sem ne go oświad cze nia o uży wa niu po jaz -
du do ce lów służ bo wych.

6. Zwrot kosz tów za po dró że służ bo we bę dzie na stę po wał na pod sta wie po le ce nie wy jaz du służ bo we go w wy so ko ści
ilo czy nu prze je cha nych ki lo me trów przez obo wią zu ją cą staw kę za l km.

7. Ni niej sza umo wa jest pod sta wą zwro tu kosz tów zwią za nych z uży wa niem po jaz du
do ce lów służ bo wych.
8. Zwrot kosz tów za uży wa nie sa mo cho du do ko ny wa ny bę dzie przez jed nost kę, w któ rej pra cow nik jest za trud nio ny.
9. Umo wa za war ta jest na okres od dnia ..................... do dnia ................................
10. Ni niej sza umo wa ule ga au to ma tycz ne mu roz wią za niu w przy pad ku usta nia sto sun ku pra cy.

Za łącz nik nr 1

PRA COW NIK
.....................................

PRA CO DAW CA
......................................

41



UMO WA
za war ta w dniu:……………………………….

po mię dzy:……………………………………….............................................................................................................
zwa nym da lej:      pra co daw cą
a Pa nią/ Pa nem…………………………………………………....................................................................................
zwa nym da lej:       pra cow ni kiem

w spra wie: uży wa nia pry wat ne go sa mo cho du do po trzeb dzia łal no ści wy ko ny wa nej 
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców

1. Pra co daw ca wy ra ża zgo dę na uży wa nie przez pra cow ni ka do ce lów służ bo wych sa mo cho du oso bo we go mar ki
..................nr rej. ............... pój. sil ni ka .....................m3 do po dró ży służ bo wych.

2. Pra co daw ca usta la dla pra cow ni ka mie sięcz ny li mit ki lo me trów na po dró że służ bo we w wy so ko ści................km.
3. Zwrot kosz tów za po dró że służ bo we bę dzie na stę po wał na pod sta wie po le ce nia wy jaz du służ bo we go w wy so ko ści

ilo czy nu prze je cha nych ki lo me trów przez obo wią zu ją cą staw kę za l km.

4. Ni niej sza umo wa jest pod sta wą zwro tu kosz tów zwią za nych z uży wa niem po jaz du do ce lów służ bo wych.
5. Zwrot kosz tów za uży wa nie sa mo cho du do ko ny wa ny bę dzie przez jed nost kę w któ rej pra cow nik jest za trud nio ny.
6. Umo wa za war ta jest na okres od dnia ................... do dnia .............................
7. Ni niej sza umo wa ule ga au to ma tycz ne mu roz wią za niu w przy pad ku usta nia sto sun ku pra cy.

Za łącz nik nr 2

PRA COW NIK
.....................................

PRA CO DAW CA
......................................
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/Imię i Na zwi sko/ miej sco wość, da ta

OŚWIAD CZE NIE
Ni niej szym oświad czam, że zgod nie z umo wą z dnia ................................................. do ty czą cą uży wa nia do ce lów

służ bo wych pry wat ne go sa mo cho du, w mie sią cu .......................        .......... ro ku uży wa łam/em/ do ce lów służ bo wych
sa mo chód mar ki ......................................    o nu me rze re je stra cyj nym    ...........................i po jem no ści sko ko wej sil ni -
ka............................. i przed kła dam ni niej sze wy li cze nie:

1. Przy zna ny ry czałt pie nięż ny na jaz dy lo kal ne:
................... kmx .................. zł za l km= ..............................zł
2. Po trą ce nie z kwo ty ry czał tu z ty tu łu:
– urlo pu wy po czyn ko we go, oko licz no ścio we go, bez płat ne go ................... .dni
– cho ro by ....................... dni
– in nej nie obec no ści w pra cy .................... dni
– de le ga cji służ bo wej ................................ dni
Ra zem po trą ce nie ................ dni x 1/22 x ....................... zł = ......................zł.
3. Na leż ność z ty tu łu ry czał tu:
(1-2) = ...................... ;.zł     
słow nie zło tych: ..............................................................................................

………………………
pod pis pra cow ni ka

Za łącz nik nr 3
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Za łącz nik nr 4
Tabela 7

Nazwisko i imię pracownika ............................................................................................................................

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Numer rejestracyjny pojazdu .................................
Pojemność silnika ...................................................

Nr Data Opis trasy Cel Liczba Stawka Wartość Podpis Uwagi 
kolejny wyjazdu wyjazdu wyjazdu faktycznie za 1 km (5) x (6) pracodawcy
wpisu (skąd przejechanych przebiegu

dokąd) kilometrów zł,          gr zł,        gr
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Podsumo-
wanie
miesiąca
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Pol ski Zwią zek Dział kow ców, pra cow ni cze ogro dy dział -
ko we i użyt ku ją cy w nich dział ki człon ko wie PZD dzia ła -
ją przede wszyst kim na pod sta wie usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych. Usta wa na kła da na PZD, je go or ga -
ny i na człon ków Związ ku okre ślo ne obo wiąz ki, a z dru -
giej stro ny na da je bar dzo istot ne przy wi le je dział kow com 
i Związ ko wi. Przy wi le je te uwa run ko wa ne są prze strze ga -
niem za sad okre ślo nych w usta wie o POD i in nych prze pi -
sach pra wa ogól nie obo wią zu ją cych w na szym kra ju.

Nie prze strze ga nie, na wet przez po je dyn cze oso by, prze -
pi sów pra wa okre śla ją cych za sa dy funk cjo no wa nia pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych mo że do pro wa dzić w
kon se kwen cji do utra ty przy wi le jów przez ca łą mi lio no wą
spo łecz ność dział ko wą.

Człon ko wie or ga nów Pol skie go Związ ku Dział kow ców
dzia ła ją ze spo łecz ne go man da tu. Do ich obo wiąz ków,
nie za leż nie od szcze bla or ga ni za cyj ne go, na le ży mię dzy
in ny mi czu wa nie nad prze strze ga niem przez dział kow ców
pra wa związ ko we go, pra wa ogól nie obo wią zu ją ce go (ze -
wnętrz ne go), ale tak że nad funk cjo no wa niem spo łecz no -
ści dział ko wej zgod nie z za sa da mi współ ży cia społecz-
ne go.

Oso by wy ko nu ją ce man dat człon ka or ga nu Związ ku,
aby stać na stra ży prze strze ga nia prze pi sów pra wa i mieć
do te go mo ral na le gi ty ma cję, po win ny prze strze gać prze -
pi sów pra wa. Nie moż na ocze ki wać, że czło nek za rzą du
POD, któ ry sam za go spo da ro wał dział kę nie zgod nie 
z obo wią zu ją cym re gu la mi nem POD, bę dzie mógł sku -
tecz nie eg ze kwo wać prze strze ga nie tych prze pi sów od
człon ków Związ ku w ogro dzie. Po dob nie czło nek ko mi -
sji re wi zyj nej nie mo że oce niać dzia ła nia za rzą du POD 

w za kre sie prze strze ga nia przez człon ków POD za sad za -
go spo da ro wa nia dział ki, je że li sam tych za sad nie prze -
strze ga. Jesz cze bar dziej nie mo ral ne jest, gdy człon ko wie
ko mi sji roz jem czej roz pa tru ją cy od wo ła nia od uchwał za -
rzą du POD na kła da ją cych ka ry po rząd ko we (a na wet po -
zba wia ją cych człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia
dział ki) sa mi tych za sad nie prze strze ga ją.

Czło nek Związ ku, któ ry nie prze strze ga pra wa związ ko -
we go, nie mo że god nie re pre zen to wać in te re sów Związ ku,
po nie waż sam za cho wu je się nie god nie. Re pre zen to wa nie
in te re sów Związ ku po le ga mię dzy in ny mi na obro nie praw
na by tych przez Zwią zek i je go człon ków. Oso ba, któ ra
swym dzia ła niem stwa rza za gro że nie dla pod sta wo wych
praw dział kow ców i Związ ku, nie ma le gi ty ma cji do obro -
ny tych praw – jest po pro stu nie wia ry god na, dla sa me go
Związ ku jak i dla osób i in sty tu cji ze wnętrz nych. Stwa rza
po nad to po dej rze nie o wy ko rzy sty wa nie funk cji związ ko -
wej dla swych pry wat nych in te re sów.

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że w tej spra -
wie na le ży wy pra co wać roz wią za nia praw ne, któ re cał ko -
wi cie wy eli mi nu ją moż li wość kan dy do wa nia do władz
Związ ku osób nie prze strze ga ją cych prze pi sów pra wa i
za sad współ ży cia spo łecz ne go. Każ dy kto spra wu je wła -
dzę w Związ ku mu si być dla dział kow ców i osób oraz in -
sty tu cji ze wnętrz nych wia ry god ny,

Kra jo wa Ra da PZD uzna je, że te mat ten po wi nien zo -
stać zba da ny pod ką tem praw nym przez Ko mi sję Sta tu to -
wo Re gu la mi no wą KR PZD, a wnio ski i pro po zy cje
roz wią zań prze sta wio ne win ny być przez Pre zy dium KR
PZD na ple nar nym ze bra niu Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 8/2004)

V. UCHWAŁY DOTYCZÑCE CZ¸ONKOSTWA
W ZWIÑZKU

UCHWA ŁA Nr 3/XVII/2001KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 6 grud nia 2001 r.w spra wie prze strze ga nia sta tu tu PZD i re gu la mi nu POD

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 6 grud nia 2001 r.

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

UCHWA ŁA Nr 6/XXIV/2006KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIAZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 23 li sto pa da 2006 r.w spra wie szko le nia no wych człon ków Związ ku
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -

zu jąc po sta no wie nia § 65 ust. 1 re gu la mi nu ROD uchwa -
lo ne go w dniu 23 li sto pa da 2006 r., po sta na wia:
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§ 1
1. Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do or ga ni zo wa -

nia szko leń dla no wych człon ków Związ ku w za kre sie
pod sta wo wych za sad za go spo da ro wa nia i upra wy dział ki
oraz prze pi sów związ ko wych, za opa try wa nia ich w sta tut
PZD i re gu la min ROD, a tak że do za ma wia nia pre nu me -
ra ty mie sięcz ni ka dział ko wiec na okres jed ne go ro ku.

2. Środ ki fi nan so we, o któ rych mo wa w ust. 1, za bez pie -
cza Fun dusz Oświa to wy PZD po cho dzą cy z wpi so we go.

§ 2
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do wy ko rzy sty wa -

nia środ ków z Fun du szu Oświa to we go wy łącz nie na ce le
oświa to we prze zna czo ne dla dział kow ców i no wych
człon ków Związ ku z za strze że niem po sta no wień uchwa -
ły nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 lu -
te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy-
ko rzy sty wa nia Fun du szu Oświa to we go PZD. 

§ 3
Do ko nać no we li za cji uchwa ły nr 11/XVII/2001 Kra jo -

wej Ra dy PZD z dnia 6 grud nia 2001 r. w spra wie wpi so -
we go w Pol skim Związ ku Dział kow ców po le ga ją cej 
na zmia nie § 5 przy wo ła nej uchwa ły, któ ry otrzy mu je
brzmie nie:

1. Za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych zo bo wią -
za ne są do na tych mia sto we go prze ka zy wa nia do okrę go -
wych za rzą dów PZD czę ści wpi so we go przy na leż ne go
wyż szym or ga nom Związ ku, z cze go okrę go we za rzą dy
PZD prze ka zu ją do Kra jo wej Ra dy PZD na leż ną jej część
oraz do ko nu ją opła ty pre nu me ra ty mie sięcz ni ka dział ko -
wiec na ad re sy do mo we no wych człon ków Związ ku.

2. Za mó wie nie na pre nu me ra tę mie sięcz ni ka dział ko -
wiec na ko lej ne 12 mie się cy okrę go we za rzą dy PZD skła -
da ją naj póź niej w ter mi nie jed ne go mie sią ca od dnia
otrzy ma nia z ro dzin ne go ogro du dział ko we go wy ka zu no -
wych człon ków Związ ku oraz środ ków na Fun dusz
Oświa to wy PZD.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 15/2006)

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

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

War sza wa, dnia 23 li sto pa da 2006 r.

UCHWA ŁA NR 39/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 25 mar ca 2010 r.w spra wie przy dzia łu dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Uzna jąc po trze bę wzmoc nie nia funk cji ro dzin nych

ogro dów dział ko wych na rzecz spo łecz no ści lo kal nych,
ja ko urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej, słu żą cy mi po -
wszech ne mu do stę po wi do dzia łek, któ re peł nią ro lę
świad cze nia so cjal ne go, ma ją ce go szcze gól ne zna cze nie
dla ro dzin ja ko miej sce wspól ne go wy po czyn ku i ak tyw -
ne go spę dza nia cza su, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców – dzia ła jąc na pod sta wie § 150
ust. 2 pkt. 1 sta tu tu PZD – w ce lu peł niej szej re ali za cji: 

– art. 4, art. 13 ust. 4, art. 14, art. 23 ust. 2 pkt 5 oraz 
art. 31 usta wy o ROD;  

– § 7, § 31, § 64 oraz § 67–72 sta tu tu PZD;
– § 62–67, § 72 ust. 1 i 3 oraz § 76 re gu la mi nu ROD;
po sta na wia, co na stę pu je.

§ 1
1. Oso ba ubie ga ją ca się o przy dział dział ki skła da de -

kla ra cję człon kow ską we dług wzo ru usta lo ne go przez Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy.

2. Oso ba ubie ga ją ca się o przy dział dział ki mu si być peł -
no let nia i mieć sta łe miej sce za miesz ka nia na te ry to rium
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

3. Oso ba ubie ga ją ca się o przy dział dział ki po win na od -
być or ga ni zo wa ne przez PZD szko le nie.

4. Za rząd jest zo bo wią za ny do skie ro wa nia oso by ubie -
ga ją cej się o przy dział dział ki na szko le nie i roz pa trzyć
spra wę przy dzia łu dział ki do pie ro po uzy ska niu od za in -
te re so wa ne go za świad cze nia o od by ciu szko le nia.

§ 2
1. Przy dział dział ki na stę pu je na pod sta wie uchwa ły 

o nada niu człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki,
zwa na da lej „uchwa łą”. 

2. Uchwa ła po win na być za pro to ko ło wa na, a na stęp nie
spo rzą dzo na w for mie pi sem nej ja ko od ręb ny do ku ment
pod pi sa ny przez dwóch człon ków za rzą du ROD – pre ze sa
za rzą du ROD lub za stę pu ją ce go go w peł nie niu obo wiąz -
ków wi ce pre zes wraz z in nym człon kiem za rzą du ROD.

3. Przy dział dział ki współ mał żon kom na stę pu je na pod -
sta wie dwóch uchwał.

4. Pod pi sa ną uchwa łę na le ży zło żyć w ak tach (do ku -
men ta cji) da ne go człon ka PZD – użyt kow ni ka dział ki.

5. Uchwa łę o nada niu człon ko stwa PZD i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki spo rzą dza się we dług wzo ru, sta no wią ce go
za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły. 

§ 3
1. W ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym za -

rząd ROD do ko nu je przy dzia łu dział ki.
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2. W no wym lub od twa rza nym cał ko wi cie lub czę ścio -
wo ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, przy dzia łu dział ki
do ko nu je pre zy dium wła ści we go okrę go we go za rzą du.

§ 4
1. No we mu użyt kow ni ko wi dział ki do rę cza się „De cy -

zję przy dzia łu dział ki” wy da ną na pod sta wie uchwa ły.
„De cy zję przy dzia łu dział ki” spo rzą dza się we dług wzo -
ru, sta no wią ce go za łącz nik nr 2 do ni niej szej uchwa ły. 

2. No we mu użyt kow ni ko wi dział ki wy da je się rów nież
le gi ty ma cję człon kow ską we dług wzo ru obo wią zu ją ce go
w PZD.

§ 5
1. Po wnie sie niu na leż nych opłat, za rząd ROD prze ka -

zu je no we mu użyt kow ni ko wi dział kę. Prze ka za nie na stę -
pu je po przez wpro wa dze nie na dział kę no we go użyt -
kow ni ka przez upraw nio ne go człon ka za rzą du ROD. 

2. Sa mo wol ne ob ję cie dział ki w użyt ko wa nie mo że sta -
no wić pod sta wę do od mo wy przy dzia łu dział ki.

§ 6
1. W ra zie zrze cze nia się człon ko stwa w PZD i pra wa

użyt ko wa nia dział ki, pierw szeń stwo w przy dzia le dział ki
ma współ mał żo nek nie bę dą cy człon kiem PZD, a w dal -
szej ko lej no ści oso ba bli ska wska za na ja ko na stęp ca oraz
po zo sta łe oso by bli skie. W ro zu mie niu § 5 ust. 1 pkt 6 sta -
tu tu PZD za oso bę bli ską na le ży uznać współ mał żon ka,
dzie ci, ro dzi ców, wnu ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci.

2. W ra zie śmier ci użyt kow ni ka dział ki, przy przy dzia -
le tej dział ki pierw szeń stwo ma ją oso by bli skie zmar łe go,
któ re  użyt ko wa ły z nim wspól nie dział kę. 

3. Je że li o człon ko stwo zwy czaj ne i przy dział dział ki
ubie ga się wię cej niż jed na oso ba bli ska – wy bór na le ży do
wła ści we go or ga nu PZD.

4. Wła ści wy or gan PZD przy dzie la dział kę oso bie z li -
sty ocze ku ją cych, je że li w ter mi nie 3 mie się cy od usta nia
pra wa użyt ko wa nia dział ki żad na z osób bli skich:

a) nie zło ży od po wied nie go wnio sku al bo, 
b) nie od po wia da wa run kom nie zbęd nym do przy dzia -

łu dział ki.
5. Przy dział dział ki nie mo że na stą pić przed upły wem

ter mi nu, okre ślo nym w ust. 4.
§ 7

1. Wła ści wy or gan PZD nie ma bez względ ne go obo -
wiąz ku przy dzia łu dzia łek. W szcze gól nie uza sad nio nych
wy pad kach, wła ści wy or gan PZD mo że pod jąć de cy zję
od mow ną w tym za kre sie, zwłasz cza gdy da na oso ba nie
od po wia da wa run kom nie zbęd nym do przy dzia łu dział ki. 

2. Wła ści wy or gan PZD jest zo bo wią za ny wni kli wie roz -
pa trzyć, czy w da nym przy pad ku za cho dzą szcze gól ne oko -
licz no ści prze ma wia ją ce za od mo wą przy dzia łu dział ki.

§ 8
1. Roz pa tru jąc spra wę o przy dział dział ki wła ści wy or -

gan PZD bie rze pod uwa gę pod sta wo we za da nia ROD,
któ re - ja ko urzą dze nia uży tecz no ści pu blicz nej – ma ją za -
spo ka jać wy po czyn ko we, re kre acyj ne i in ne po trze by so -
cjal ne człon ków spo łecz no ści lo kal nych.

2. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki na
rzecz oso by, któ rej miej sce za miesz ka nia wska zu je na brak
sta łych wię zi ze spo łecz no ścią lo kal ną z re gio nu, na któ rym
zlo ka li zo wa ny jest da ny ro dzin ny ogród dział ko wy. Do ty -
czy to w szcze gól no ści osób za miesz ku ją cych w re gio nach
znacz nie od da lo nych od miej sca po ło że nia da ne go ogro du. 

§ 9
1. Przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan PZD

uwzględ nia przede wszyst kim funk cję dział ki, któ ra jest
prze zna czo na do za spo ka ja nia po trzeb człon ka Związ ku 
i je go ro dzi ny w za kre sie ak tyw ne go wy po czyn ku i pro -
wa dze nia upraw ogrod ni czych przede wszyst kim na wła -
sne po trze by.

2. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki na
rzecz oso by, co do któ rej za cho dzi uza sad nio ne przy pusz -
cze nie, że dział ka bę dzie wy ko rzy sty wa na do in nych ce -
lów, niż okre ślo ne w ust. 1, a w szcze gól no ści do sta łe go
za miesz ki wa nia, pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej
bądź wy naj mo wa nia dział ki lub al ta ny. 

3. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki na
rzecz oso by, któ rej pry wat na po se sja (nie ru cho mość grun -
to wą) przy le ga do ROD.

§ 10
1. Przy przy dzia le dział ki wła ści wy or gan PZD bie rze

pod uwa gę ro lę dzia łek w ROD, ja ko świad cze nia so cjal -
ne go, któ re po win ny słu żyć jak naj więk szej licz bie osób. 

2. Za ka za ny jest przy dział dru giej dział ki tej sa mej oso -
bie lub jej współ mał żon ko wi. 

3. Wła ści wy or gan PZD od ma wia przy dzia łu dział ki, je -
że li za cho dzi uza sad nio ne przy pusz cze nie, że pod po zo -
rem ta kie go przy dzia łu dział ka bę dzie fak tycz nie
użyt ko wa na przez in ną oso bę z na ru sze niem prze pi sów
związ ko wych, a w szcze gól no ści za ka zu przy dzia łu dru -
giej dział ki.

§ 11 
1. Od mo wa przy dzia łu dział ki na stę pu je w for mie

uchwa ły z uza sad nie niem i po ucze niem o pra wie i try bie
od wo ła nia do or ga nu wyż sze go stop nia. 

2. Uchwa ła, o któ rej mo wa w ust. 1, mu si być do rę czo -
na za in te re so wa ne mu, aby za pew nić mu sko rzy sta nie 
z pra wa do zło że nia od wo ła nia. 

§ 12
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010 r.

47



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

UCHWA ŁA Nr ......./........
Za rzą du Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im.

w .......................................
z dnia ............................

w spra wie przy ję cia w po czet człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców i przy dzie le nia dział ki 
w użyt ko wa nie

Za rząd ROD im. .............................................................   w   .....................................................................   dzia ła jąc na
pod sta wie § 67 sta tu tu PZD, po sta na wia:
Przy jąć w po czet człon ków zwy czaj nych Pol skie go Związ ku Dział kow ców
...................................................................................... zam. ..............................................................................................
Na zwi sko i imię..................................................................  ad res za miesz ka nia............................................................... 
i przy dzie lić w użyt ko wa nie dział kę Nr ................ o po wierzch ni................ m

.............................. dnia................................ r.

Otrzy mu ją:
1. Ad re sat
2. Do ku men ta cja człon ka PZD
3. Ak ta Za rzą du ROD (Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2010)

WI CE PRE ZES
.......................................

imię i nazwisko
podpis

PRE ZES
.......................................

imię i nazwisko
podpis
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VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZD w przy ję tym 
w dniu 9 grud nia 2007 r. Sta no wi sku stwier dził, „że przy -
zna wa nie dzia łek miesz kań com z od le głych re gio nów jest
nie zgod ne z usta wą o ROD, sta tu tem PZD, ro lą ogrod nic -
twa dział ko we go i jest szko dli we dla przy wi le jów dział ko -
wych ro dzin oraz przy szło ści ogro dów dział ko wych”.

Zjazd zo bo wią zał za rzą dy ROD i okrę go we za rzą dy do
pod ję cia dzia łań w ce lu wy eli mi no wa nia ta kich przy pad -
ków, a Kra jo wą Ra dę do wdra ża nia po li ty ki Związ ku 
w tym za kre sie i sta łe go mo ni to ro wa nia sy tu acji.

Z prze ka za nych do Kra jo wej Ra dy in for ma cji spo rzą -
dzo nych przez okrę go we za rzą dy wy ni ka, że użyt ko wa nie
dzia łek przez oso by z od le głych re gio nów kra ju do ty czy
w za sa dzie czte rech okrę gów – w pa sie nad mor skim OZ
w Szcze ci nie, Ko sza li nie i Gdań sku oraz na te re nie OZ
War miń sko -Ma zur skie go. Z te re nu tych okrę gów wpły wa
też naj wię cej skarg od ro dzi mych miesz kań ców, któ rzy
ma ją co raz więk sze trud no ści z użyt ko wa niem dzia łek,
bądź ich uzy ska niem, a nie za do wo le nie ze spo so bu użyt -
ko wa nia dzia łek w ROD przez miesz kań ców od le głych
re gio nów wy ra ża ją sa mo rzą dy lo kal ne. 

Kra jo wy Zjazd jed no znacz nie uznał to zja wi sko za na -
gan ne, sprzecz ne z pra wem związ ko wym, a wo bec te go
dzia ła nie or ga nów Związ ku i człon ków Związ ku ak cep tu -
ją ce ta ki stan, al bo wręcz po dej mu ją cy de cy zję two rzą ce
stan nie zgod ny z pra wem – na le ży uznać za dzia ła nie na
szko dę Związ ku ze wszyst ki mi z te go ty tu łu kon se kwen -
cja mi sta tu to wy mi.

Ma jąc po wyż sze na wzglę dzie Kra jo wa Ra da zo bo wią -
zu je:

1. Wszyst kie okrę go we za rzą dy PZD: 
1) do sta łe go mo ni to ro wa nia zgod ne go z ce la mi i funk -

cja mi ROD przy zna wa nia dzia łek w ROD,
2) prze pro wa dze nia szko leń osób funk cyj nych w ROD

w za kre sie sto so wa nia pra wa związ ko we go przy przy dzia -
le dzia łek, a tak że sku tecz ne go eli mi no wa nia przez za rzą -
dy ROD przy pad ków nie zgod ne go z pra wem wy ko -
rzy sty wa nia dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

3) sys te ma tycz ne go prze pro wa dza nia prze glą dów ROD
w za kre sie pra wi dło we go za go spo da ro wa nia dzia łek i ich
wy ko rzy sty wa nia (szcze gól nie w se zo nie) do ce lów, ja -
kim słu żą dział ki w ro dzin nych ogro dach dział ko wych,

4) udzie la nia po mo cy praw no – or ga ni za cyj nej za rzą -
dom ROD w ce lu wy eg ze kwo wa nia zgod ne go z pra wem
związ ko wym użyt ko wa nia dzia łek.

2. Po nad to okrę go we za rzą dy w Szcze ci nie, Ko sza li -
nie, Gdań sku i War miń sko – Ma zur ski do:

1) prze pro wa dze nia prze glą du za go spo da ro wa nia ogro -
dów i dzia łek w ROD, w któ rych użyt kow ni ka mi są
miesz kań cy od le głych re gio nów kra ju,

2) spraw dze nia try bu przy dzia łu dzia łek w tych ogro dach,
3) spraw dze nia spo so bu wy ko rzy sty wa nia dzia łek w

tych ROD (w trak cie se zo nu let nie go) pod ką tem zgod no -
ści z ce la mi i funk cja mi ROD i dzia łek,

4) prze szko le nia człon ków za rzą dów tych ROD w spra -
wach sto so wa nia pra wa związ ko we go,

5) nie zwłocz ne go po dej mo wa nia de cy zji nie zbęd nych
do przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pra wem związ ko wym
i eli mi nu ją ce dzia ła nia i wy ko rzy sty wa nie dzia łek w ROD
w spo sób sprzecz ny z ce lem i funk cją ROD i dzia łek,

6) udzie la nia po mo cy praw nej i or ga ni za cyj nej za rzą -
dom ROD w eg ze kwo wa niu pra wa związ ko we go i sku -
tecz ne go eli mi no wa nia przy pad ków je go ła ma nia.

3. Za rzą dy ROD do:
1) bez względ ne go sto so wa nia pra wa związ ko we go – usta -

wy o ROD, sta tu tu PZD i re gu la mi nu ROD w za kre sie przy -
dzia łu dzia łek i przyj mo wa niu w po czet człon ków PZD,

2) eli mi no wa nia w spo sób prze wi dzia ny sta tu tem PZD
wszel kie go ro dza ju od stępstw od spo so bu za go spo da ro -
wa nia i wy ko rzy sty wa nia dział ki prze wi dzia nych pra wem
związ ko wym,

3) sta łe go – szcze gól nie w se zo nie let nim – mo ni to ro wa -
nia spo so bu wy ko rzy sty wa nia dzia łek,

4) na wią za nia współ pra cy z sa mo rzą dem lo kal nym i or -
ga ni za cja mi spo łecz ny mi w ce lu roz pro pa go wa nia 
w miej sco wej spo łecz no ści dzia łek w ROD.

Kra jo wa Ra da zo bo wią zu je i upo waż nia Pre zy dium KR
PZD do sta łe go nad zo ro wa nia wy ko ny wa nia po wyż sze go
przez wska za ne or ga ny Związ ku, wy da wa nia za le ceń i po -
dej mo wa nia kon kret nych de cy zji prze wi dzia nych sta tu tem
PZD. Okrę go we za rzą dy PZD wy mie nio ne w pkt. 2 zo bo -
wią za ne są do suk ce syw ne go przed sta wia nia Pre zy dium
KR ra por tu z wy ko ny wa nia za dań prze wi dzia nych ni niej -
szą uchwa łą. Ter min zło że nia ra por tu i je go za kres usta li
każ do ra zo wo Pre zy dium KR PZD. Ra port wi nien być skła -
da ny do Pre zy dium KR nie rza dziej niż raz na kwar tał.

Pre zy dium KR PZD przed sta wi spra woz da nie z dzia łań
or ga nów Związ ku w tej spra wie i ak tu al nej sy tu acji 
w ROD na ostat nim po sie dze niu Kra jo wej Ra dy w bie żą -
cym ro ku.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2/2008)

UCHWA ŁA Nr 3/II/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 21 lu te go 2008 r.w spra wie przy dzia łu dzia łek dla osób za miesz ka łych w od le głych re jo nach kra ju

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 21 lu te go 2008 r.
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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 § 10 ust. 2 pkt l Uchwa ły
Nr 18/2002 Pre zy dium KR PZD z dnia 6 lu te go 2002 r. 
w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko rzy sty wa nia
Fun du szu Oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
w związ ku z §§ 4 i 5 Uchwa ły Nr 11/XVII/2001 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 6 grud nia 2001 r. w spra wie wpi so we go
w Pol skim Związ ku Dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
1. Za rząd POD po pod ję ciu uchwa ły o nada niu człon ko -

stwa Związ ku i przy dzie le niu dział ki w użyt ko wa nie no -
we mu człon ko wi oraz po bra niu wpi so we go i in nych
wy ma ga nych prze pi sa mi związ ko wy mi opłat, prze ka zu je
do wła ści we go te ry to rial nie okrę go we go za rzą du PZD
wy kaz osób, któ rym nada no człon ko stwo Związ ku. Za -
rząd POD po zo sta wia na leż ną mu część wpi so we go, a po -
zo sta łą kwo tę prze ka zu je do wła ści we go OZ PZD. Wy kaz
osób wi nien za wie rać imię i na zwi sko, do kład ny ad res do -
mo wy no we go człon ka Związ ku oraz da tę przy dzia łu

dział ki i nada nia człon ko stwa Związ ku (wzór wy ka zu sta -
no wi za łącz nik do ni niej szej Uchwa ły).

2. Wy kaz osób oraz środ ki fi nan so we okre ślo ne w ust. l
za rząd POD prze ka zu je do okrę go we go za rzą du PZD 
w ter mi nie jed ne go mie sią ca od da ty nada nia człon ko stwa
Związ ku i przy dzie le niu dział ki w użyt ko wa nie.

§ 2
1. Okrę go wy za rząd PZD, bez po śred nio po otrzy ma niu

do ku men tów i środ ków okre ślo nych w § l, opła ca w Wy -
daw nic twie „dział ko wiec” pre nu me ra tę mie sięcz ni ka
„dział ko wiec” na ko lej ne 12 mie się cy na ad res do mo wy
no wych człon ków Związ ku.

2. Za mó wie nie, o któ rym mo wa w ust. l, okrę go wy za -
rząd PZD skła da w Wy daw nic twie „dział ko wiec” naj póź -
niej w ter mi nie jed ne go mie sią ca od dnia otrzy ma nia 
z pra cow ni cze go ogro du dział ko we go wy ka zu osób oraz
środ ków na Fun dusz Oświa to wy.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2002)

UCHWA ŁA Nr 35/2002PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 22 mar ca 2002 r.w spra wie za sad za opa try wa nia no wych człon ków Związ ku w mie sięcz nik „dział ko wiec”

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 22 mar ca 2002 r.
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POL SKI ZWIĄ ZEK DZIAŁ KOW CÓWDE KLA RA CJA CZŁON KOW SKA CZŁON KA WSPIE RA JĄ CE GO

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie
§ 17 ust. 1 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Za twier dzić wzór de kla ra cji człon kow skiej człon ka

wspie ra ją ce go PZD, sta no wią cej za łącz nik do ni niej szej
uchwał.

§ 2
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem jej pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2009)

UCHWA ŁA Nr 31/2009PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 25 lu te go 2009 r.w spra wie wpro wa dze nia wzo ru de kla ra cji człon kow skiej człon ka wspie ra ją ce go Pol skie goZwiąz ku Dział kow ców

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 25 lu ty 2009 r.
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I. Da ne ubie ga ją ce go się człon ko stwo wspie ra ją ce.
Na zwa:..................................................................................................................................................................................Sie dzi ba: ................................................................................................................................................................................Da ne iden ty fi ka cyj ne: RE GON:..........................................................................................................................................Nu mer KRS:.........................................................................................................................................................................Or gan umo co wa ny do re pre zen to wa nia:Na zwa:..................................................................................................................................................................................Da ne oso by/osób umo co wa nej do re pre zen to wa nia:Na zwi sko i imię, funk cja:.......................................................................................................................................................1. Dzia ła jąc  w  imie niu ....................................................................................................................................................pro szę o przy ję cie w po czet człon ków wspie ra ją cych Pol skie go Związ ku Dział kow ców 
w...........................................................................................................................................................................................( Okrę go wy Za rząd, Kra jo wa Ra da)
w ................................................................................................................................................................................................(miej sco wość)
De kla ru ję wspie ra nie ce lów PZD po przez………………………………..........................................................................(for ma wspie ra nia)
2. Zo bo wią zu ję się:– dbać o do bre imię PZD i pol skie go ogrod nic twa dział ko we go,– dzia łać w in te re sie PZD i je go człon ków,– uisz czać skład kę człon kow ską,– ak tu ali zo wać da ne oso bo we i ad res do ko re spon den cji,– wy wią zy wać się z za de kla ro wa nej for my wspar cia.
Pie cząt ka ubie ga ją ce go się o człon ko stwo……………………………………………
Pod pi sy oso by (osób) umo co wa nej……………………………………………
II. Ad no ta cje Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD (Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD).Uchwa łą Nr...............  z dnia ................ Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD w...........................................................(Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD)* przy ję to w po czet człon ków wspie ra ją cych Pol skie go Związ ku Dział kow ców…………………………………………………………………………….……………………………………............(na zwa człon ka wspie ra ją ce go)
Pie częć Pre zy diumOkrę go we go Za rzą du PZD(Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD)*
………………………………………………Pod pi sy re pre zen tu ją cych or gan Związ ku ……………………….,dnia………………..r.
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Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 9 sta tu tu PZD, po sta -
na wia:

§ 1
Usta lić wpi so we w Pol skim Związ ku Dział kow ców 

w wy so ko ści od 120 do 300 zł.
§ 2

1. Upo waż nić okrę go we za rzą dy PZD do okre śle nia wy -
so ko ści wpi so we go w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
z ob sza ru ich dzia ła nia w prze dzia le wska za nym w § 1.

2. Okrę ślając wy so kość wpi so we go okrę go wy za rząd
PZD mo że zróż ni co wać je go wy so kość w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych kie ru jąc się wiel ko ścią miast, sta -
tu sem ro dzin nych ogro dów dział ko wych (miej ski i pod -
miej ski), sta nem ich za go spo da ro wa nia, a tak że wiel -
ko ścią dzia łek lub licz bą wol nych dzia łek.

§ 3
Wpi so we w Pol skim Związ ku Dział kow ców prze zna -

czo ne jest w ca ło ści na za si la nie Fun du szu Oświa to we go
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 4
1. Usta na wia się na stę pu ją cy po dział wpi so we go na

rzecz po szcze gól nych ogniw PZD:
1) w ist nie ją cym ro dzin nym ogro dzie dział ko wym:
a) 20% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy PZD ro dzin -

ne go ogro du dział ko we go,
b) 60% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy PZD okrę -

go we go za rzą du PZD, 
c) 20% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy PZD Kra jo -

wej Ra dy PZD,
2) w no wo za kła da nym ro dzin nym ogro dzie dział ko -

wym:

a) 80% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy okrę go we -
go za rzą du PZD

b) 20% wpi so we go na Fun dusz Oświa to wy Kra jo wej
Ra dy PZD.

2. Ze środ ków wska za nych w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz 
ust. 1 pkt 2 lit. a okrę go wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest
po kryć koszt za opa trze nia no we go człon ka PZD w 12 ko -
lej nych nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec”.

§ 5
1. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go zo bo wią za -

ny jest w ter mi nie 2 ty go dni od wpła ce nia wpi so we go
przez no we go człon ka PZD prze ka zać do okrę go we go za -
rzą du PZD czę ści wpi so we go przy na leż ną wyż szym jed -
nost kom or ga ni za cyj nym PZD wraz z da ny mi oso bo wy mi
no we go człon ka PZD.

2. W ter mi nie 2 ty go dni od otrzy ma nia od za rzą du ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go na leż nej mu czę ści wpi so -
we go lub uisz cze nia wpi so we go przez człon ka no wo -
za kła da ne go ro dzin ne go ogro du dział ko we go, okrę go wy
za rząd PZD prze ka zu je do Kra jo wej Ra dy PZD na leż ną
jej część wpi so we go oraz do ko nu je opła ty pre nu me ra ty
12 ko lej nych nu me rów mie sięcz ni ka „dział ko wiec” do -
star cza ne go na ad res do mo wy no we go człon ka PZD.

§ 6
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2009

ro ku.
2. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

uchwa ła nr 11/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 
6 grud nia 2001 r. w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2008)

UCHWA ŁA NR 6/V/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2008 r.w spra wie wpi so we go w Pol skim Związ ku Dział kow ców

SKARB NIK
/-/ Ma rian PA SIŃ SKI

PRE ZES 
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.



I. Prze pi sy wstęp ne
1. Opła ta in we sty cyj na sta no wi wkład wno szo ny przez

użyt kow ni ka dział ki 
a. w bu do wę no we go ogro du dział ko we go,
b. w roz bu do wę in fra struk tu ry, urzą dzeń i obiek tów 

w ist nie ją cym pra cow ni czym ogro dzie dział ko wym 
w związ ku z otrzy ma niem dział ki w pra cow ni czym ogro -
dzie dział ko wym.

2. Opła ta in we sty cyj na w wy so ko ści wnie sio nej przez
człon ka pra cow ni cze go ogro du dział ko we go pod le ga za -
ewi den cjo no wa niu w re je strze opłat in we sty cyj nych, za -
wie ra ją cym na stę pu ją ce da ne: na zwi sko i imię człon ka, 
nr dział ki, da ta i for ma wpła ty, ro dzaj za da nia in we sty cyj -
ne go , ter min od da nia za da nia in we sty cyj ne go.

2.1. Opła ty wno szo ne na re ali za cję za dań in we sty cyj -
nych lub re mon to wych po więk sza ją wkład człon ka POD
w ma ją tek z chwi lą przy ję cia za da nia na stan Związ ku.

3. Wszel kie opła ty in we sty cyj ne wno szo ne na rzecz
ogro du mu szą być za księ go wa ne na kon cie Fun du szu
Roz wo ju POD – zgod nie z za kła do wym pla nem kont.

II. Opła ta in we sty cyj na w no wo za kła da nych pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych.

1. Opła ta in we sty cyj na usta la na dla no wo za kła da ne go
ogro du dział ko we go po win na po kry wać kosz ty przy go to -
wa nia in we sty cji i bu do wę pod sta wo wej in fra struk tu ry
pra cow ni cze go ogro du dział ko we go umoż li wia ją ce wpro -
wa dze nie dział kow ców na te ren ogro du.

1.1 Wy so kość opła ty in we sty cyj nej usta la się w opar ciu
o kosz ty;

a. spo rzą dze nia pla nu, 
b. wy nie sie nia w te re nie,
c. bu do wy ogro dze nia,
d. we wnętrz nych dróg i ale jek ziem nych,
e. in sta la cji wod nej lub elek trycz nej.
2. Wy so kość opła ty in we sty cyj nej, wno szo na przez po -

szcze gól nych człon ków, usta la na jest przez pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD na pod sta wie kosz tów okre ślo -
nych dla da ne go ogro du za dań in we sty cyj nych, któ rych
wy ko na nie umoż li wi wpro wa dze nie użyt kow ni ków dzia -
łek na te ren ogro du.

3. Wy so kość opła ty in we sty cyj nej dla po szcze gól nych
człon ków usta la się po uwzględ nie niu środ ków prze zna -
czo nych na ce le okre ślo ne w pkt.1.1 po cho dzą cych z:

– do ta cji in stan cji PZD,
– do ta cji z Fun du szu Roz wo ju PZD,
– do ta cji od sa mo rzą dów lo kal nych, 
– da ro wizn spon so rów na za ło że nie pra cow ni cze go

ogro du dział ko we go,
– war to ści in dy wi du al nych prac zgło szo nych do wy ko -

na nia przez po szcze gól nych człon ków.
3.1 Wy kaz prac moż li wych do wy ko na nia przez dział -

kow ców, ilość go dzin przy pa da ją cych na jed ne go dział -
kow ca oraz ekwi wa lent w zł. za jed ną go dzi nę usta la
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

3.2 Pro to kół od bio ru prac sta no wi pod sta wę do za ewi -
den cjo no wa nia war to ści prac ja ko wpła ty człon ka w re je -
strze opłat in we sty cyj nych.

4. Nie wy ko rzy sta ne środ ki fi nan so we, po cho dzą ce 
z opła ty in we sty cyj nej, po do ko na niu roz li cze nia za koń -

UCHWA ŁA NR 9/VIII/1999 KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 li sto pa da 1999 r.w spra wie opła ty in we sty cyj nej
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia ła -

jąc na pod sta wie § 93 pkt. 12 sta tu tu PZD w związ ku 
z § 25 sta tu tu po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić in struk cję w spra wie opłat in we sty cyj nych

wno szo nych w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych.
§ 2

In struk cja wcho dzi w ży cie z dniem ogło sze nia w Biu -
le ty nie In for ma cyj nym PZD.

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 9/VIII/99 
Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 17 li sto pa da 1999 r.

IN STRUK CJAw spra wie opłat in we sty cyj nych wno szo nych w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
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czo nych za dań in we sty cyj nych, okrę go wy za rząd PZD
prze ka zu je na kon to ban ko we po wo ła ne go w no wym
ogro dzie za rzą du POD, na je go Fun dusz Roz wo ju POD.

4.1. Prze ka za ne środ ki na kon to za rzą du POD mo gą być
wy ko rzy sty wa ne wy łącz nie na re ali za cję za dań in we sty -
cyj nych. 

III. Opła ta in we sty cyj na w ist nie ją cych pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych.

1. Wy so kość opła ty in we sty cyj nej usta la za rząd POD 
w for mie uchwa ły na da ny rok ka len da rzo wy.

2. Wpła ty re je stro wa ne są w re je strze zgod nie z roz dzia -
łem I pkt 2.

3. Przy usta la niu wy so ko ści opła ty in we sty cyj nej dla
osób, któ rym nada wa ne jest człon ko stwo Związ ku i przy -
dzie la na dział ka, na le ży kie ro wać się war to ścią środ ków
trwa łych ist nie ją cej in fra struk tu ry ogro du dział ko we go 
w prze li cze niu na l dział kę.

3.1. War tość środ ków trwa łych przyj mu je się z bi lan su
pra cow ni cze go ogro du dział ko we go spo rzą dzo ne go za
ostat ni rok ob ra chun ko wy po prze dza ją cy przy dział dział ki.

4. W przy pad kach wy so kiej war to ści środ ków trwa łych
przy pa da ją cych na jed ną dział kę, a tak że du żej ilo ści wol -
nych dzia łek w ogro dzie Za rząd mo że w dro dze in dy wi -
du al nej uchwa ły:

a) roz ło żyć opła tę in we sty cyj ną na ra ty,
b) w wy jąt ko wych wy pad kach, uza sad nio nych sy tu acją

ma te rial ną człon ka, usta lić opła tę in we sty cyj ną w wy so -
ko ści niż szej niż to wy ni ka z pkt 3.

5. W ogro dach, w któ rych środ ki trwa łe zo sta ły umo -
rzo ne w znacz nej lub peł nej wy so ko ści, opła ta in we sty -
cyj na usta la na jest przez za rząd POD w opar ciu o ak tu al ne
po trze by in we sty cyj no -re mon to we ogro du.

6. Usta le nie par ty cy pa cji (opła ty) in we sty cyj nej dla re -
ali za cji bie żą cych za dań i re mon tów na le ży do kom pe ten -
cji wal ne go ze bra nia człon ków POD.

IV. Po sta no wie nia koń co we
1. Z opła ty in we sty cyj nej, zgod nie z re gu la mi nem POD,

zwol nio ne są:
a) oso by bli skie, przej mu ją ce dział kę do tych cza so we go

użyt kow ni ka,

b) oso by za mie nia ją ce dział kę w tym sa mym ogro dzie
dział ko wym.

2. W przy pad ku przy dzia łu dział ki w ogro dzie od twa -
rza nym lub ist nie ją cym, w związ ku z li kwi da cją pra cow -
ni cze go ogro du dział ko we go, w od nie sie niu do opła ty
in we sty cyj nej ma ją za sto so wa nie prze pi sy uchwa ły 
nr 11/96 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie za sad
i try bu li kwi da cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych
oraz cza so we go za ję cia te re nu.

Opła ta in we sty cyj na pod le ga zwro to wi ustę pu ją ce mu 
z dział ki użyt kow ni ko wi lub je go spad ko bier com zgod nie
z re gu la mi nem POD, we dług usta leń za war tych w in struk -
cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie za sad usta -
la nia wy so ko ści zwro tu opłat in we sty cyj nych przy
zmia nie użyt kow ni ka dział ki, za twier dzo nej uchwa łą 
z dnia 20 maja 1992 r.

4. W przy pad kach nie ure gu lo wa nych ni niej szą in struk -
cją de cy zje po dej mu je każ do ra zo wo pre zy dium okrę go -
we go za rzą du PZD.

V. Wy kaz ak tów praw nych
1. Usta wa z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro -

dach dział ko wych (tekst jed no li ty Dz. U. Nr 85, póz. 390
z 1996 r. z późn. zm.)

2. Sta tut PZD.
3. Re gu la min POD.
4. Za kła do wy Plan Kont PZD.
5. In struk cja Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie

za sad usta la nia wy so ko ści zwro tu opła ty in we sty cyj nej
przy zmia nie użyt kow ni ków dział ki, za twier dzo na uchwa -
łą z dnia 20 ma ja 1992 r. (Biu le tyn PZD nr 3/43/92 z 1992 r.,
str. 28).

6. Uchwa ła nr 11/96 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w spra wie za sad i try bu li kwi da cji pra cow ni czych ogro -
dów dział ko wych oraz cza so we go za ję cia te re nu. (Biu le -
tyn PZD nr 4/79/98 z 1998 r.).

7. In struk cja pro wa dze nia in we sty cji i re mon tów w pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych, wpro wa dzo na
uchwa łą nr 69/99 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
28 paź dzier ni ka 1999 r.

KRA JO WA RA DA
POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/1999)War sza wa, dnia 17 li sto pa da 1999 r.
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Zgod nie z § 96 pkt. 7 Re gu la mi nu POD uchwa lo ne go 
w dniu 25 li sto pa da 1986 ro ku przez Kra jo wą Ra dę Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w brzmie niu zno we li zo wa -
nym uchwa łą Kra jo wej Ra dy Związ ku nr 2/90 z 5 kwiet-
nia 1990 r. wraz ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi uchwa łą
nr 8/91 z dnia 3 lip ca 1991 r. (tekst jed no li ty) usta la się co
na stę pu je:

1. Wpła ty wno szo ne przez dział kow ców na bu do wę in -
fra struk tu ry ogro dów dział ko wych w chwi li przy dzia łu
dział ki oraz wszyst kie in ne wpła ty wno szo ne na re ali za cję
ko lej nych in we sty cji w ist nie ją cych ogro dach pod le ga ją
zwro to wi przy za sto so wa niu rocz nej 5% sto py amor ty za -
cyj nej. Ozna cza to, że wkła dy dział kow ców na każ dą in -
we sty cję zo sta ją za mor ty zo wa ne po 20 la tach od ter mi nu
od da nia za da nia in we sty cyj ne go do użyt ku.

2. Zwro to wi pod le ga ją tyl ko wpła ty udo ku men to wa ne:
a) imien nym za pi sem ewi den cji księ go wej POD lub wo -

je wódz kie go za rzą du PZD,
b) po kwi to wa nia mi wy sta wio ny mi przez WZ PZD 

w przy pad ku po bie ra nia wpła ty in we sty cyj nej na bu do wę
no wych ogro dów dział ko wych,

c) po kwi to wa nia mi wy da ny mi przez za rzą dy pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych w przy pad ku ogro dów już
ist nie ją cych.

3. Zwro to wi nie pod le ga ją wkła dy na re ali za cję in we -
sty cji wnie sio nej w po sta ci czy nów spo łecz nych uchwa lo -
nych przez wal ne ze bra nia POD lub rów no waż ni ków

pie nięż nych za nie od pra co wa ne czy ny.
4. Przy usta la niu wy so ko ści zwro tu wpła ty in we sty cyj -

nej na le ży: 
a) wy so kość zwro tu wpła ty ob li czyć na każ de za da nie

in we sty cyj ne od dziel nie uwzględ nia jąc ter min od da nia za -
da nia in we sty cyj ne go, ak tu al ną prze sza co wa ną war tość
in we sty cji po mniej szo ną o do tych cza so wą amor ty za cję
zgod nie z pkt. l ni niej szej in struk cji. W ten spo sób usta lo -
ną war tość na le ży od nieść do jed nej dział ki tzn. po dzie lić
przez ilość dzia łek znaj du ją cych się w POD. Z uzy ska nej
su my zwro to wi pod le ga % rów ny pro cen to wi wpła ty na
in we sty cje, 

b) ak tu al ną war tość środ ka trwa łe go usta la co rocz nie za -
rząd pra cow ni cze go ogro du dział ko we go w opar ciu o obo -
wią zu ją ce wskaź ni ki GUS pu bli ko wa ne w Mo ni to rze
Pol skim, oraz prze dru ko wy wa ne w Biu le ty nie KR PZD.

5. Przy pad ki nie roz strzy gnię te ni niej szą in struk cją pod -
le ga ją in dy wi du al nym roz strzy gnię ciom z uwzględ nie -
niem oko licz no ści to wa rzy szą cych przez za rząd pra cow-
ni cze go ogro du dział ko we go.

6. Od de cy zji za rzą du pra cow ni cze go ogro du dział ko -
we go czło nek Związ ku ma pra wo od wo ła nia się do Pre zy -
dium WZ PZD.

W ni niej szej in struk cji cho dzi o speł nie nie za sa dy, że
zwro to wi pod le ga ta ki % ak tu al nej war to ści in we sty cji 
w prze li cze niu na jed ną dział kę ja ki zo stał przez dział kow -
ca wpła co ny na re ali za cję tej in we sty cji.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO
ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/1992)

IN STRUK CJAPRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWw spra wie za sad usta la nia wy so ko ści zwro tu opłat In we sty cyj nych przy zmia nie użyt kow ni ka dział kiza twier dzo na uchwa łą z dnia 20 ma ja 1992 r.

War sza wa, dnia 20 ma ja 1992 r.

UCHWA ŁA Nr 11/VIII/1999KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 li sto pa da 1999 r.w spra wie le gi ty ma cji człon kow skiej Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców dzia ła -

jąc na pod sta wie § 93 pkt 12 sta tu tu PZD na wią zu jąc do
tra dy cji, zna cze nia i osią gnięć ru chu ogrod nic twa dział -
ko we go, ma jąc na wzglę dzie pod nie sie nie ran gi człon ko -
stwa w Pol skim Związ ku Dział kow ców, po sta na wia co
na stę pu je:

§ 1
W ce lu wpro wa dze nia peł nej i po wszech nej iden ty fi ka -

cji człon ka Związ ku wpro wa dza się le gi ty ma cję człon -
kow ską PZD dla wszyst kich człon ków Związ ku.

§ 2
Le gi ty ma cja, o po twier dzo nej waż no ści, sta no wi do ku -

ment upraw nia ją cy do ko rzy sta nia z praw i przy wi le jów
człon ka PZD, a tak że wy peł nia nia czyn ne go i bier ne go
pra wa wy bor cze go i współ two rze nia wi ze run ku Związ ku
oraz je go pro gra mu dzia ła nia.
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§ 3 
Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR do:
1) za twier dze nia wzo ru le gi ty ma cji człon kow skiej,
2) za pew nie nia dru ku od po wied niej ilo ści eg zem pla rzy

le gi ty ma cji dla wszyst kich człon ków Związ ku,

3) okre śle nia za sad wy mia ny do tych czas uży wa nych le -
gi ty ma cji człon kow skich.

§ 4 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/1999)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 li sto pa da 1999 r.

UCHWA ŁA NR 57/2001PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY PZD z dnia 7 czerw ca 2001 r.w spra wie za sad wy da wa nia i ewi den cji le gi ty ma cji w Pol skim Związ ku Dział kow ców

Pre zy dium KR PZD na pod sta wie § 93 pkt 12 sta tu tu
PZD w na wią za niu do Uchwa ły nr 11/VIII/99 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 17 li sto pa da 1999 r. w spra wie le gi ty ma -
cji człon kow skiej PZD wpro wa dza na stę pu ją ce za sa dy jej
wy da wa nia i ewi den cji.

§ 1
Le gi ty ma cje dru ko wa ne są w dwóch se riach A i B. Le -

gi ty ma cje ozna czo ne sym bo lem A otrzy mu ją człon ko wie
Związ ku, le gi ty ma cje ozna czo ne sym bo lem B otrzy mu ją
człon ko wie ro dzi ny nie bę dą cy człon ka mi Związ ku.

§ 2
Le gi ty ma cje se rii A i B są do ku men ta mi iden ty fi ka cyj -

ny mi, nie odzow ny mi ze wzglę dów bez pie czeń stwa. Jed -
no cze śnie le gi ty ma cje se rii A sta no wią do ku ment upraw-
nia ją cy do ko rzy sta nia z praw i przy wi le jów człon ka PZD,

a tak że wy peł nia nia czyn ne go i bier ne go pra wa wy bor -
cze go słu żą ce ja ko man da ty do gło so wa nia w cza sie wal -
nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów).

§ 3
Le gi ty ma cje dru ko wa ne są z sied mio cy fro wą nu me ra -

cją. Nu me ra cja pro wa dzo na jest dla każ dej se rii od dziel -
nie, za czy na jąc od nu me ru 0000001.

§ 4
Wzór le gi ty ma cji i in struk cja jej roz pro wa dza nia sta no -

wią za łącz nik do uchwa ły.
§ 5

Obo wią zu ją ce le gi ty ma cje tra cą swo ją waż ność i pod le -
ga ją wy mia nie na no we z dniem wy da nia no wych wzo -
rów le gi ty ma cji.

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

Za łącz nik do Uchwa ły nr 57/2001
Pre zy dium KR PZD

z dnia 7 czerw ca 2001 r.

IN STRUK CJAw spra wie wy da wa nia i ewi den cji le gi ty ma cji w Związ ku
1. Le gi ty ma cje dru ko wa ne są w dwóch se riach A i B.

Le gi ty ma cje ozna czo ne sym bo lem A – ko lo ru żół te go
otrzy mu ją człon ko wie Związ ku, le gi ty ma cje ozna czo ne

sym bo lem B – ko lo ru zie lo ne go otrzy mu ją człon ko wie ro -
dzi ny nie bę dą cy człon ka mi Związ ku.

2. Le gi ty ma cje wy da wa ne są przez wła ści wy Za rząd POD.
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3. Za rząd POD do ko nu je na stro nie głów nej wpi su da -
nych iden ty fi ka cyj nych w ozna czo nych po lach do ty czą -
cych: 

a. na zwy ogro du i miej sco wo ści, 
b. na zwy okrę go we go za rzą du PZD i wo je wódz twa na

te re nie, któ re go po ło żo ny jest ogród, 
c. da nych per so nal nych człon ków Związ ku (imię i na -

zwi sko) w od nie sie niu do se rii A i da nych per so nal nych
człon ków je go ro dzi ny nie bę dą cych człon ka mi Związ ku
– se ria B.

4. Zgod ność wpi sa nych da nych w imie niu Za rzą du POD
po twier dza swo im pod pi sem Pre zes Za rzą du POD wraz 
z pie czę cią Za rzą du POD umiesz czo ną w ozna czo nym
okrą głym po lu.

5. Le gi ty ma cja jest waż na na da ny rok ka len da rzo wy, 
w któ rym zo sta ła wy da na. Ak tu ali za cji le gi ty ma cji do ko -
nu je Za rząd POD przy sta wia jąc okrą głą pie częć za rzą du
POD w okre ślo nym po lu, na od wro cie le gi ty ma cji.

6. Za rząd POD zo bo wią za ny jest do pro wa dze nia re je -
stru wy da wa nych le gi ty ma cji, w któ rym po win ny się znaj -
do wać in for ma cje do ty czą ce da nych per so nal nych osób,
któ rym wy da no le gi ty ma cje, ich nu me ry oraz da ty wy da -
nia le gi ty ma cji.

Re jestr pro wa dzi się od dziel nie w od nie sie niu do wy da -
nych le gi ty ma cji se rii A i se rii B.

7. Za sa dy dys try bu cji:

a. Le gi ty ma cje dru ko wa ne są z sied mio cy fro wą nu me -
ra cją dla każ dej se rii od dziel nie.

b. Kra jo wa Ra da PZD przy zna je okre ślo ne nu me ry 
w od nie sie niu do każ de go okrę go we go Za rzą du PZD.

c. Okrę go we za rzą dy PZD do ko nu ją przy dzia łu nu me -
ra cji dla każ de go pra cow ni cze go ogro du dział ko we go. In -
for ma cję w tej spra wie prze ka zu ją wła ści wym ogro dom
wraz z okre ślo ną ilo ścią le gi ty ma cji z nu me ra cją od po -
wia da ją cą przy zna nym nu me rom.

d. Kra jo wa Ra da PZD i Okrę go we Za rzą dy PZD pro -
wa dzą re je stry wy da nych le gi ty ma cji.

8. W ra zie zgu bie nia lub znisz cze nia le gi ty ma cji, na
wnio sek człon ka Związ ku lub człon ka je go ro dzi ny nie
bę dą ce go człon kiem Związ ku, Za rząd POD wy da je no wą
le gi ty ma cję z przy zna niem no we go nu me ru wraz z ak tu -
ali za cją da nych w pro wa dzo nym re je strze i ad no ta cją 
o fak cie za gu bie nia le gi ty ma cji.

9. W przy pad ku za mia ny dział ki na dział kę w in nym
ogro dzie, czło nek Związ ku zo bo wią za ny jest do zło że nia
po sia da nej le gi ty ma cji w Za rzą dzie ogro du. Na tej pod -
sta wie Za rząd POD wy sta wia za świad cze nie po twier dza -
ją ce człon ko stwo Związ ku wraz z in for ma cją o zda nej
le gi ty ma cji, na to miast Za rząd w no wym ogro dzie, na tej
pod sta wie, wy da je le gi ty ma cję z uak tu al nio ny mi da ny mi
oraz wła ści wym dla da ne go ogro du nu me rem.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY PZD
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2001)

War sza wa, dnia 7 czerw ca 2001 r.

UCHWA ŁA Nr 5/2006PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 stycz nia 2006 r.w spra wie re ali za cji za pi sów art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Dzia ła jąc na pod sta wie § 95 ust. 3 i § 93 pkt 1 Sta tu tu

Pol skie go Związ ku Dział kow ców, w związ ku z § 17 
pkt 14 Re gu la mi nu Kra jo wej Ra dy PZD Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy po sta na wia: 

§ 1
Wpro wa dzić Wy tycz ne do ty czą ce re ali za cji art. 14 

ust. 1 i 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
w związ ku z art. 14 ust. 4 po wo ła nej usta wy, sta no wią -
cych za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2 
Zo bo wią zać wszyst kie okrę go we za rzą dy do kon se -

kwent nej re ali za cji uchwał Kra jo wej Ra dy PZD i Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD do ty czą cych re gu la cji sta nu
praw ne go grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych i re -
je stru człon ków PZD.

§ 3
Tra cą moc uchwa ły:
1.Uchwa ła Nr 25/97 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 18 czerw ca 1997 r. w spra wie re ali za cji art. 121
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,

2. Uchwa ła Nr 43/98 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia
12 ma ja 1998 r. w spra wie zmia ny wy tycz nych sta no wią -
cych za łącz nik do uchwa ły 25/97 z dnia 18 czerw ca 1997 r.
i wpro wa dze nia jed no li te go tek stu wy tycz nych, 

3. Uchwa ła Nr 26/97 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 18 czerw ca 1997 r. 
w spra wie peł no moc nic twa szcze gól ne go.

4. Uchwa ła Nr 45/98 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 12 ma ja 1998 r. 
w spra wie okre śle nia za sad, ja kim po win na od po wia dać

58



treść umo wy no ta rial nej za war tej po mię dzy PZD i człon -
kiem Związ ku użyt ku ją cym dział kę w POD, któ re go grunt
jest w użyt ko wa niu wie czy stym PZD.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

WI CE PRZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 stycz nia 2006 r.

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 5/2006
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 26 stycz nia 2006 r. 

WY TYCZ NEdo ty czą ce re ali za cji art. 14 ust. 1 i 2 w związ ku z art. 14 ust. 4 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
Re ali za cję za pi sów art. 14 ust. 1 i 2 po wo ła nej usta wy,

po le ga ją cą na umoż li wie niu do ko na nia na rzecz dział kow -
ca wpi su pra wa użyt ko wa nia dział ki do księ gi wie czy stej,
wy ma ga wcze śniej sze go wy ko na nia na stę pu ją cych za dań:

I. Czyn no ści praw ne
Do pod ję cia czyn no ści ujaw nie nia w księ dze wie czy stej

pra wa użyt ko wa nia dział ki przez człon ka Związ ku nie -
zbęd ne jest speł nie nie na stę pu ją cych prze sła nek:

1. Nie ru cho mość, na któ rej znaj du je się ogród jest 
w użyt ko wa niu, użyt ko wa niu wie czy stym PZD lub sta no -
wi je go wła sność, a pra wo to ujaw nio ne jest w księ dze
wie czy stej pro wa dzo nej dla nie ru cho mo ści, 

2. Pra wo uży wa nia ( użyt ko wa nia) dział ki ujaw nia ne
jest w księ dze wie czy stej na wnio sek człon ka PZD na
rzecz, któ re go usta no wio ne zo sta ło, w dro dze uchwa ły,
bez płat ne i bez ter mi no we pra wo uży wa nia dział ki (użyt -
ko wa nia dział ki) i pra wo to nie wy ga sło, 

3. W przy pad ku pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go lub
pra wa wła sno ści Związ ku do grun tu ro dzin ne go ogro du
dział ko we go, czyn ność usta no wie nia pra wa użyt ko wa nia
dział ki od by wa się w dro dze umo wy cy wil no praw nej za -
war tej w for mie ak tu no ta rial ne go (art. 14 ust. 2 usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych).

Re ali za cja art. 14 ust. 1 i 2 usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych wy ma ga od wszyst kich or ga nów sa mo -
rzą du PZD pod ję cia na stę pu ją cych czyn no ści:

II. Za da nia dla Za rzą dów ROD
Do za dań Za rzą dów ROD na le ży:
1. Ak tu ali za cja pla nów za go spo da ro wa nia ogro dów 

w za kre sie:
a) uzgod nie nia z okrę go wym za rzą dem do ku men tów

do ty czą cych prze ka za nia PZD nie ru cho mo ści, na któ rej
znaj du je się ogród z rze czy wi stym sta nem je go za go spo -

da ro wa nia oraz z pla nem za go spo da ro wa nia ogro du,
b) we ry fi ka cji pla nu za go spo da ro wa nia ogro du w za -

kre sie: gra nic dzia łek, ich po wierzch ni, nu me ra cji oraz
spo so bu za go spo da ro wa nia (te re ny ogól ne, obiek ty ku ba -
tu ro we itp.), 

c) przed sta wie nia ak tu al ne go pla nu do pu blicz nej wia -
do mo ści i wglą du przez człon ków Związ ku użyt ku ją cych
dział ki w da nym ROD,

d) po da nia in for ma cji o ter mi nach wy ło że nia pla nu 
i moż li wo ściach zgła sza nia za strze żeń, na ta bli cach in for -
ma cyj nych i w spo sób zwy cza jo wo przy ję ty w da nym
ROD, 

e) za twier dze nia przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą -
du zmian w pla nie za go spo da ro wa nia ogro du do ko na nych
na wnio sek za rzą du ROD i przy ję tych wcze śniej przez
wal ne ze bra nie w for mie uchwa ły (§ 92 ust. 3, 4 i 5 Re gu -
la mi nu POD).

2. Upo rząd ko wa nie do ku men ta cji człon ków Związ ku
użyt ku ją cych dział ki w ROD, po przez zgro ma dze nie na -
stę pu ją cych do ku men tów:

a) de kla ra cji człon kow skiej i uchwa ły za rzą du ROD lub
OZ (w przy pad ku no wych oraz od twa rza nych ogro dów)
na da ją cej dział kow co wi człon ko stwo i pra wo użyt ko wa -
nia dział ki (§ 63 ust.1 Re gu la mi nu POD),

b) uchwa ły o nada niu człon ko stwa i przy dzia le dział ki
na rzecz no we go człon ka Związ ku win ny uwzględ niać: nr
dział ki użyt ko wa nej przez człon ka Związ ku, na zwę ROD,
po ło że nie i nr dział ki lub dzia łek geo de zyj nych, na któ -
rych znaj du je się da ny ro dzin ny ogród dział ko wy oraz 
nr księ gi wie czy stej pro wa dzo nej dla nie ru cho mo ści,

c) kar ty re je stra cyj nej „ C”.
3. Prze ka za nie ak tu al nych da nych oraz wszel kich zmian

do Re je stru człon ków PZD pro wa dzo nych przez wła ści wy
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okrę go wy za rząd PZD, w tym po wia da mia nie o ko niecz -
no ści wy kre śle nia z księ gi wie czy stej praw człon ka PZD
do użyt ko wa nia dział ki. 

III. Za da nia dla Okrę go wych Za rzą dów PZD i ich
Pre zy diów

1. Do za dań okrę go wych za rzą dów na le żą: 
a) uzgod nie nie przez Okrę go wy Za rząd PZD rze czy wi -

stych gra nic ROD z dział ka mi geo de zyj ny mi wska za ny mi
w do ku men ta cji praw nej ROD i księ gach wie czy stych,

b) uzgod nie nie z za rzą dem ROD Re je stru człon ków
PZD oraz do ku men ta cji do ty czą cej człon ko stwa,

c) dą że nie do sy tu acji, aby każ dy ro dzin ny ogród dział -
ko wy sta no wił od ręb ną nie ru cho mość, dla któ rej za ło żo -
na jest księ ga wie czy sta,

d) nad zór nad bie żą cą re ali za cją za pi sów 14 ust.1 i 2
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, tj. nad wpi -
sem do ksiąg wie czy stych, ale rów nież nad wy kre śle niem
wpi su o pra wie użyt ko wa nia dział ki człon ka Związ ku 
z księ gi wie czy stej, z chwi lą wy ga śnię cia te go pra wa.

2. Do za dań Pre zy dium okrę go we go za rzą du na le ży:
a) za twier dza nie przez Pre zy dium OZ PZD ak tu ali zo -

wa nych pla nów za go spo da ro wa nia ogro dów oraz spraw -
dze nie ich zgod no ści z gra ni ca mi dzia łek geo de zyj nych 
i do ku men ta cją praw ną ogro du,

b) wska zy wa nie peł no moc ni ków, po dwóch, sta wia ją -
cych do ak tu, upo waż nio nych do za wie ra nia umów no ta -
rial nych, w imie niu PZD, do ujaw nie nia i wy kre śla nia 
z księ gi wie czy stej pra wa dział kow ców do użyt ko wa nia
dział ki w ROD.

3. Pro wa dze nie Re je stru człon ków, zgod nie z Uchwa -
łą nr 6/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 grud nia
2001 r. w spra wie re je stru człon ków Pol skie go Związ ku
Dział kow ców oraz uchwa łą Nr 64/2003 Pre zy dium Kra -

jo wej Ra dy PZD w spra wie za sad i try bu pro wa dze nia
re je stru człon ków PZD. Wy da wa nie wy pi sów z re je stru
człon ków na wnio sek za in te re so wa nych (za łącz nik 
nr 1),

4. Udzie la nie za rzą dom ROD po mo cy or ga ni za cyj nej 
i praw nej w za kre sie re ali za cji art. 14 ust. 1 i 2 usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

IV. Za da nia peł no moc ni ków PZD re ali zu ją cych za pi -
sy art. 14 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych

Do za dań Peł no moc ni ków na le ży:
1. Re pre zen to wa nie PZD przy usta no wie niu pra wa użyt -

ko wa nia dział ki na rzecz człon ka Związ ku i czu wa nie nad
wła ści wym spo rzą dze niem ak tu no ta rial ne go.

2. Udzie la nie peł no moc nictw szcze gól nych na rzecz in -
nych przed sta wi cie li PZD.

V. Za da nia dla Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
1. Do za dań Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD na le żą:
a) kie ro wa nie pro ce sem re ali za cji art. 14 ust. 1 i 2 usta -

wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, 
b) współ pra ca z okrę go wy mi za rzą da mi w roz wią zy wa -

niu pro ble mów po wsta łych w przy pad ku usta na wia nia 
i wpi sy wa nia praw dział kow ców do ksiąg wie czy stych,

c) usta le nie tre ści i try bu udzie la nia peł no moc nictw do
usta na wia nia pra wa użyt ko wa nia dział ki w imie niu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

VI. Kosz ty przy go to wa nia i re ali za cji za pi sów.
1. Kosz ty przy go to wa nia do ku men ta cji ogro du, w tym

uak tu al nie nie lub wy ko na nie pla nu za go spo da ro wa nia
ogro du po no si za rząd ROD, 

2. Kosz ty zwią za ne ze spo rzą dze niem ak tu no ta rial ne go
i wpi sem w księ dze wie czy stej pra wa użyt ko wa nia dział -
ki po no si in dy wi du al nie każ dy dział ko wiec.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/2006)
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WZÓR WY PI SU Z RE JE STRUPol ski Zwią zek Dział kow ców
Wy pis z Re je stru Człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Pan/ Pa ni .................................................................................
oraz współ mał żo nek

Pan/ Pa ni..................................................................................
Jest/są człon kiem/ami Pol skie go Związ ku Dział kow ców, któ re mu/ym Za rząd ROD / Pre zy dium Okrę go we go Za rzą -

du .................................PZD w dniu .....................uchwa łą nr................... przy dzie lił dział kę nr .............. o po wierzch -
ni........m2, w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym ......................................po ło żo nym w .....................................na dział ce/
dział kach ewi den cyj nej/ nych nr, nr:  ................................................ 

Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da pra wo wła sno ści, użyt ko wa nia wie czy ste go, użyt ko wa nia grun tu*, któ re ujaw -
nio ne jest w dzia le ..... księ gi wie czy stej KW ............pro wa dzo nej dla tej nie ru cho mo ści przez wła ści wy Sąd Re jo no wy. 

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy....................................... za re je stro wa ny jest w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy PZD pod
nr ......................... ja ko ogród sta ły. 

Wy pis wy da wa ny jest na wnio sek za in te re so wa ne go i upraw nia do pod ję cia czyn no ści wy ni ka ją cych z art. 14 ust. 1
w związ ku z art. 14 ust.4 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych

................................... .................................
Pre zes OZ PZD oso ba upo waż nio na

Miej sco wość / Da ta...............................

*na le ży wy brać wła ści wy ty tuł praw ny PZD do grun tu ROD.

Za łącz nik Nr 1 do Uchwa ły Nr 5/2006
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 26 stycz nia 2006 r.
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Re ali zu jąc za pi sy art. 14 ust. 2 usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, dzia ła jąc w na pod sta wie § 95 
ust. 1 i 4, w związ ku z § 93 pkt. 25 sta tu tu PZD Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD usta na wia treść i tryb udzie la -
nia i po słu gi wa nia się peł no moc nic twem szcze gól nym.

§ 1
1. Peł no moc nic two słu ży do re pre zen to wa nia Pol skie go

Związ ku Dział kow ców pod czas czyn no ści usta no wie nia
na rzecz człon ka Związ ku pra wa użyt ko wa nia dział ki 
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym, w dro dze umo wy cy -
wil no praw nej za war tej w for mie ak tu no ta rial ne go. 

2. Peł no moc nic two, o któ rym mo wa w ust.1, udzie la ne
mo że być, je że li grun ty ro dzin ne go ogro du dział ko we go
speł nia ją wa run ki okre ślo ne w art. 14 ust. 2 po wo ła nej
usta wy.

§ 2
Peł no moc nic twa szcze gól ne go, w for mie ak tu no ta rial -

ne go, udzie la zgod nie z § 96 sta tu tu PZD Pre zes Związ ku
lub upo waż nio ny przez nie go wi ce pre zes, łącz nie z in nym
człon kiem Kra jo wej Ra dy.

§ 3
Peł no moc nic two szcze gól ne udzie la ne są:
a) pre ze som okrę go wych za rzą dów wraz z in nym człon -

kiem Okrę go we go Za rzą du, oso bom z gro na człon ków
Okrę go we go Za rzą du, wska za nym przez Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD, 

c) in nym oso bom (w każ dym przy pad ku dwie oso by)
wska za nym w dro dze uchwa ły Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du PZD do za ła twie nia spra wy kon kret ne go ROD
speł nia ją ce go wa run ki usta wo we. 

§ 4
Peł no moc ni cy, o któ rych mo wa w § 3 lit. a i b mo gą

usta na wiać in nych peł no moc ni ków wska za nych przez
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD do za ła twie nia
spraw kon kret ne go ROD.

§ 5
1. Wy da ne peł no moc nic twa wy ma ga ją re je stra cji 

w Kra jo wej Ra dzie PZD lub okrę go wym Za rzą dzie w
przy pad ku udzie le nia dal szych peł no moc nictw.

2. Re jestr udzie lo nych peł no moc nictw wraz z do ku men -
ta cją bę dą cą pod sta wą do ich wy da nia sta no wią do ku men -
ta cję chro nio ną zgod nie z za rzą dze niem Nr 1/97 Pre ze sa
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 21 ma ja 1997 r. w spra wie
wpro wa dze nia in struk cji kan ce la ryj nej i jed no li te go wy ka -
zu dla akt biu ra KR PZD oraz uchwa łą Nr 50/2001 Pre zy -
dium KR PZD z dnia 18 ma ja 2001 r. w spra wie in struk cji
kan ce la ryj nej biu ra OZ PZD.

§ 6
Treść Peł no moc nic twa szcze gól ne go do re ali za cji 

art. 14 ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
oraz peł no moc nic twa szcze gól ne go do czyn no ści w kon -
kret nym ROD sta no wią za łącz ni ki nr 1 i 2.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/2006)

UCHWA ŁA NR 6/2006PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIAZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 stycz nia 2006 r.w spra wie peł no moc nic twa szcze gól ne go słu żą ce go do re ali za cji art. 14 ust. 2 usta wyo Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 stycz nia 2006 r. 

WI CE PRE ZE
/-/ Sta ni sław CHO DAK
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Na pod sta wie art. 29 ust. 2 pkt 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz § 93 pkt 25 i 96 Sta tu tu
PZD oraz uchwa ły nr/2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia 27 stycz nia 2006 r. w spra wie peł no moc nic twa
szcze gól ne go słu żą ce go re ali za cji art. 14 ust. 2 po wo ła nej usta wy, dzia ła jąc w imie niu PZD:

1. ..................... ................    .....................      .....................................................
na zwi sko i imię   syn /cór ka   za miesz ka ły/a      se ria i nu mer do wo du oso bi ste go
2. ..................... ................    .....................      .....................................................
na zwi sko i imię   syn /cór ka   za miesz ka ły/a      se ria i nu mer do wo du oso bi ste go

Udzie la ją peł no moc nic twa :
1. ........................................     .....................................    ................................
imię i na zwi sko imio na ro dzi ców            za miesz ka łe mu/ej
2. ........................................      ........................................    ............................
imię i na zwi sko imio na ro dzi ców                  za miesz ka łe mu/ej
obu/ oboj gu łącz nie, do re pre zen to wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców pod czas czyn no ści zwią za nych

z usta no wie niem pra wa użyt ko wa nia dzia łek w dro dze umów cy wil no praw nych – w for mie ak tu no ta rial ne -
go – na rzecz człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców, użyt ku ją cych dział ki w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych, jak rów nież do skła da nia wszel kich oświad czeń, wnio sków pism i po dań oraz od bie ra nia do ku men tów
w za kre sie te go peł no moc nic twa. 

Zgod nie z §4 uchwa ły i na wa run kach w niej okre ślo nych ni niej sze peł no moc nic two upo waż nia do udzie -
le nia przez peł no moc ni ka dal sze go peł no moc nic twa.

Za łącz nik nr 1

PEŁ NO MOC NIC TWO SZCZE GÓL NE
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Dzia ła jąc na mo cy peł no moc nic twa Re per to rium A Nr..... udzie lo ne go w dniu ......... przed no ta riu szem
............... w Kan ce la rii No ta rial nej w ............................ (peł no moc nic two szcze gól ne w za łą cze niu) upo waż -
niam:

1. ...................................    ...............................      ........................................................
imię i na zwi sko        imio na ro dzi ców                za miesz ka łe go/ą
2. ...................................    ...............................       ........................................................
imię i na zwi sko        imio na ro dzi ców                 za miesz ka łe go/ą
obu/ oboj gu łącz nie do re pre zen to wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców pod czas czyn no ści zwią za nych z

usta no wie niem pra wa użyt ko wa nia dzia łek na rzecz po szcze gól nych człon ków Związ ku użyt ku ją cych dział -
ki w ROD im........................................w .......................................... , za re je stro wa nym w Re je strze ROD Kra -
jo wej Ra dy PZD pod nr........................ .

Te ren ROD obej mu je dział ki geo de zyj ne nr, nr:............, do któ rych Pol ski Zwią zek Dział kow ców po sia da pra -
wo użyt ko wa nia wie czy ste go*. Pra wo Pol skie go Związ ku Dział kow ców ujaw nio ne jest w dzia le....... księ gi
wie czy stej KW .........pro wa dzo nej dla nie ru cho mo ści przez wła ści wy Sąd Re jo no wy.

Peł no moc ni cy upo waż nie ni są do dzia ła nia w za kre sie ni niej sze go peł no moc nic twa.

* w przy pad ku wła sno ści PZD do grun tu ROD na le ży wpi sać „pra wo wła sno ści”.

Za łącz nik nr 2

PEŁ NO MOC NIC TWO SZCZE GÓL NE
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc zgod nie z § 93 pkt 1 i pkt 26 w związ -
ku z § 95 ust. 4 sta tu tu PZD re ali zu jąc za pi sy art. 14 
ust. 2 i art. 14 ust. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych po sta na wia:

§ 1
Przy jąć, że umo wa o usta no wie nie pra wa użyt ko wa nia

dział ki na rzecz człon ka PZD win na za wie rać:
1) pod sta wę praw ną jej spo rzą dze nia – art. 14 ust. 2

usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz uchwa -
łę Nr 5/ 2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców z dnia 27 stycz nia 2006 r. w spra wie
re ali za cji za pi sów art. 14 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych

2) wska za nie stron umo wy – imio na i na zwi ska osób
sta wa ją cych w imie niu PZD oraz imię i na zwi sko człon -
ka Związ ku,

3) szcze gó ło we ozna cze nie przed mio tu umo wy:
a) dział ki – w tym: nr dział ki użyt ko wa nej przez człon -

ka Związ ku, jej po wierzch nię i po ło że nie,
b) ro dzin ne go ogro du dział ko we go, w tym: miej sco -

wość, na zwa ro dzin ne go ogro du dział ko we go, nr pod ja -
kim ogród fi gu ru je w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy
PZD, ty tuł praw ny PZD do grun tu ROD, dział ki geo de -
zyj ne, na któ rych znaj du je się ogród, nu mer księ gi wie -

czy stej i Są du Re jo no we go Wy dział Ksiąg Wie czy stych
pro wa dzą ce go księ gę wie czy stą dla tej nie ru cho mo ści.

4) wa run ki na ja kich usta na wia się użyt ko wa nie :
a) je go nie zby wal ny i nie od płat ny cha rak ter,
b) okre śle nie praw i obo wiąz ków użyt kow ni ka dział ki,
c) zo bo wią za nie użyt kow ni ka do prze strze ga nia prze pi -

sów usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, sta tu tu
PZD i re gu la mi nu ROD:

5) okre śle nie przy pad ków, w któ rych umo wa mo że być
roz wią za na przez każ dą ze stron,

6) okre śle nie sy tu acji, w któ rych za war ta przez stro ny
umo wa wy ga sa – do ty czy to przy pad ków usta nia człon ko -
stwa, za mia ny dział ki w tym lub in nym ROD,

7) wska za nie, że pra wo dział kow ca pod le ga ujaw nie niu
w księ dze wie czy stej,

8) za pis okre śla ją cy stro nę po no szą cą kosz ty zwią za ne
z umo wą i wpi sem do księ gi wie czy stej - kosz ty z te go ty -
tu łu po no si użyt kow nik, 

9) wpro wa dze nie za pi su, że w przy pad ku bra ku ure gu lo -
wań w umo wie obo wią zu ją prze pi sy ko dek su cy wil ne go.

§ 2
Wzór umo wy o usta no wie nie pra wa użyt ko wa nia dział -

ki sta no wi za łącz nik do ni niej szej uchwa ły
§ 3

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/2006)

UCHWA ŁA NR 7/2006PRE ZY DIUM KRA JO WE RA DY POL SKIE GO ZWIAZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 stycz nia 2006 r.w spra wie usta le nia pod sta wo wych za pi sów, ja kie po win na uwzględ niać treść umo wy no ta rial nej za wie ra nej po mię dzy Pol skim Związ kiem Dział kow ców, któ re go grunt jest w użyt ko wa niu wie czy stymlub sta no wi je go wła sność, a człon kiem Związ ku

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

War sza wa, dnia 26 stycz nia 2006 r. 
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Za łącz nik do uchwa ły nr 7/2006
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 26 stycz nia 2006 r. 

AKT NO TA RIAL NY
Dnia ...........przed no ta riu szem ..................................................................,................
pro wa dzą cym Kan ce la rię No ta rial ną ................w .....................................................

sta wi li się 1. (przed sta wi ciel PZD) .......................................................................
2. (przed sta wi ciel PZD) ......................................................................
3. (czło nek Związ ku) ...........................................................................
4. współ mał żo nek -czło nek Związ ku) ..................................................



UMO WA O OD DA NIE GRUN TU W UŻYT KO WA NIE
§ 1Przed sta wi cie le Pol skie go Związ ku Dział kow ców, zwa ni w dal szej czę ści umo wy, użyt kow ni kiem wie czy stym*oświad cza ją, że Pol ski Zwią zek Dział kow ców jest użyt kow ni kiem wie czy stym* nie ru cho mo ści (za bu do wa nej lub nie -za bu do wa nej) ob ję tej pro wa dzo ną przez Sąd Re jo no wym w (miej sco wość) KW nr ............ Nie ru cho mość ta po ło żo najest (ad res, po wierzch nia, nu mer ewi den cyj ny, nu mer ob rę bu ewi den cyj ne go).W dzia le .......... tej księ gi ja ko użyt kow nik wie czy sty* wpi sa ny jest Pol ski Zwią zek Dział kow ców.§ 21. Użyt kow nik wie czy sty* dzia ła jąc na pod sta wie art. 14 ust. 2. usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U.z 8.07.2005 r. Nr 169; poz. 1419) i uchwa ły nr / 2006 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia27 stycz nia 2006r. usta na wia na rzecz (imię i na zwi sko – je śli obo je mał żon ko wie są człon ka mi Związ ku wpi su je się obo -je i da lej uży wa w sto sun ku do użyt kow ni ka licz by mno giej) zwa ne go w dal szej czę ści umo wy „użyt kow ni kiem” pra -wo użyt ko wa nia dział ki nr ..... o po wierzch ni .... m2 w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym im. ......................... w ................................., za re je stro wa nym w Re je strze ROD Kra jo wej Ra dy PZD pod nu me rem ........................., nr KWi ozna cze nie są du jak w § 1. § 31. Użyt ko wa nie zwią za ne jest z człon ko stwem w Pol skim Związ ku Dział kow ców.2. Użyt ko wa nie jest nie zby wal ne.3. Użyt ko wa nie jest nie od płat ne. § 4Użyt kow nik nie mo że ob cią żać usta no wio ne go pra wa żad ny mi zo bo wią za nia mi za rów no fi nan so wy mi jak i rze czo -wy mi. § 5Użyt kow nik zo bo wią za ny jest do wy ko ny wa nia pra wa użyt ko wa nia zgod nie z wy mo ga mi usta wy o ro dzin nych ogro -dach dział ko wych, sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow ców, re gu la mi nu ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz pra wi -dło wej go spo dar ki. § 6Użyt kow nik zo bo wią zu je się do uisz cza nia skład ki człon kow skiej oraz opłat na po trze by funk cjo no wa nia ro dzin ne -go ogro du dział ko we go uchwa la nych przez wal ne ze bra nie człon ków ro dzin ne go ogro du dział ko we go zgod nie ze sta -tu tem Pol skie go Związ ku Dział kow ców. § 7Użyt kow nik jest wła ści cie lem na sa dzeń, urzą dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział ce okre ślo nej w § 2, wy ko na -nych lub na by tych ze środ ków fi nan so wych użyt kow ni ka. § 8Użyt kow nik ma pra wo do użyt ko wa nia dział ki i po bie ra nia z niej po żyt ków zgod nie z za sa da mi wy ni ka ją cy mi ze sta -tu tu PZD i re gu la mi nu ROD.Pra wo użyt ko wa nia dział ki okre ślo nej w § 2 na rzecz użyt kow ni ka (imię i na zwi sko) pod le ga ujaw nie niu w księ dzewie czy stej. § 91. Użyt ko wa nie wy ga sa naj póź niej z chwi lą śmier ci oso by (osób), dla któ rej zo sta ło usta no wio ne.2. Pra wo użyt ko wa nia dział ki ozna czo nej w § 2. wy ga sa z chwi lą usta nia człon ko stwa. Przy czy ny usta nia człon ko stwaokre śla sta tut PZD.3. Zmia na użyt kow ni ka dział ki, po le ga ją ca na za mia nie dział ki przez do tych cza so we go użyt kow ni ka, skut ku je wy ga -śnię ciem pra wa użyt ko wa nia dział ki ozna czo nej w § 2. § 101. Użyt kow nik zo bo wią zu je się do sku tecz ne go wy kre śle nia pra wa użyt ko wa nia dział ki z księ gi wie czy stej z chwi ląwy ga śnię cia te go pra wa.2. W przy pad ku nie wy wią za nia się z te go zo bo wią za nia, wy kre śle nia do ko na Pol ski Zwią zek Dział kow ców z tym,że wszyst ki mi kosz ta mi zwią za ny mi z tą czyn no ścią ob cią żo ny bę dzie użyt kow nik. § 11Kosz ty zwią za ne z za war ciem ni niej szej umo wy oraz wpi su do księ gi wie czy stej po no si użyt kow nik.§ 12W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szą umo wą sto su je się prze pi sy ko dek su cy wil ne go.

Użyt kow nik wie czy sty* Użyt kow nik1. ............................... 1. ...............................2. ............................... 2. ...............................

* w przy pad ku, gdy grunt ROD sta no wi wła sność PZD w miej sce za pi su użyt kow nik wie czy sty na le ży wpi sać „wła -ści ciel”.
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W ce lu za pew nie nia spraw ne go wdro że nia i sto so wa nia
usta wy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da nych oso -
bo wych we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych
PZD, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 19
sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić „Wy tycz ne w spra wie prze twa rza nia 

i ochro ny da nych oso bo wych w jed nost kach PZD”, sta -
no wią ce za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Wy tycz ne, o któ rych mo wa w § 1, sta no wią do ku ment

po wszech nie obo wią zu ją cy we wszyst kich ro dzin nych
ogro dach dział ko wych, okrę gach oraz jed no st ce kra jo wej
PZD. 

§ 3
Ni niej szą uchwa łę wraz z za łącz ni kiem Pre zes Związ ku

opu bli ku je w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD.
§ 4

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 16/2009)

VI. UCHWAŁY DOTYCZÑCE DANYCH OSOBOWYCH
I REJESTRÓW

UCHWA ŁA NR 147/2009PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.w spra wie wpro wa dze nia wy tycz nych do ty czą cych prze twa rza nia i ochro ny da nych oso bo wych w jed nost kach PZD

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2009 r.

Za łącz nik do Uchwa ły Nr147/2009 
Pre zy dium KR PZD
z dnia 28.10.2009 r.

WY TYCZ NEdo ty czą ce prze twa rza nia i ochro ny da nych oso bo wych w jed nost kach PZD

1. Ni niej sze wy tycz ne re gu lu ją obo wiąz ki or ga nów
Związ ku w za kre sie prze twa rza nia i ochro ny da nych oso -

bo wych bę dą cych we wła da niu po szcze gól nych jed no stek
PZD. 

Za kres re gu la cji

Pod sta wo we po ję cia
2. Ile kroć w ni niej szych wy tycz nych mo wa jest o:
a) Da nych oso bo wych – ro zu mie się przez to wszel kie in -

for ma cje do ty czą ce zi den ty fi ko wa nej lub moż li wej do zi -
den ty fi ko wa nia oso by fi zycz nej. Za oso bę moż li wą do
zi den ty fi ko wa nia uzna je się oso bę, któ rej toż sa mość moż na
okre ślić bez po śred nio lub po śred nio, w szcze gól no ści przez

po wo ła nie się na nu mer iden ty fi ka cyj ny al bo je den lub kil -
ka spe cy ficz nych czyn ni ków okre śla ją cych jej ce chy fi zycz -
ne, fi zjo lo gicz ne, umy sło we, eko no micz ne, kul tu ro we lub
spo łecz ne. In for ma cja o nu me rze po rząd ko wym dział ki 
w ROD za li cza się więc do da nych oso bo wych, gdyż po -
zwa la do ko nać iden ty fi ka cji dział kow ca, któ ry ją użyt ku je. 
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b) Da nych wraż li wych – ro zu mie się przez to wszel kie
in for ma cje o po cho dze niu ra so wym lub et nicz nym, po -
glą dach po li tycz nych, prze ko na niach re li gij nych lub fi lo -
zo ficz nych, przy na leż no ści wy zna nio wej, par tyj nej lub
związ ko wej, jak rów nież in for ma cji o sta nie zdro wia, ko -
dzie ge ne tycz nym, na ło gach lub ży ciu sek su al nym oraz
in for ma cji do ty czą cych ska zań, orze czeń o uka ra niu 
i man da tów kar nych, a tak że in nych orze czeń wy da nych
w po stę po wa niu są do wym lub ad mi ni stra cyj nym. 
W szcze gól no ści za da ne wraż li we uzna je się in for ma cje
o sta nie zdro wia dział kow ców, któ rzy prze ka zu ją je or ga -
nom PZD w ce lu sko rzy sta nia z przy wi le jów wy ni ka ją -
cych z prze pi sów związ ko wych (np. wjaz du sa mo cho dem
na te ren ogro du z uwa gi na nie peł no spraw ność ru cho wą).  

c) Zbio rze da nych oso bo wych – ro zu mie się przez to każ -
dy po sia da ją cy struk tu rę ze staw da nych o cha rak te rze oso -
bo wym, do stęp nych we dług okre ślo nych kry te riów,
nie za leż nie od te go, czy ze staw ten jest roz pro szo ny lub po -
dzie lo ny funk cjo nal nie. W jed nost kach PZD ty po wym
zbio rem da nych jest ze staw in for ma cji o dział kow cach,
zgro ma dzo ny w związ ku z ich człon ko stwem i użyt ko wa -
niem przez nich dzia łek, wy ko rzy sty wa ny przez róż ne or -
ga ny PZD, za rów no w sys te mach in for ma tycz nych, jak 

i w for mie pa pie ro wej. 
d) Prze twa rza niu da nych oso bo wych – ro zu mie się

przez to ja kie kol wiek ope ra cje wy ko ny wa ne na da nych
oso bo wych. Prze twa rza niem jest za tem już sa mo prze cho -
wy wa nie da nych, na wet je śli jed nost ka fak tycz nie z nich
nie ko rzy sta. W po ję ciu prze twa rza nia mie ści się tak że ich
udo stęp nia nie, zmie nia nie, mo dy fi ko wa nie, prze ka zy wa -
nie, zbie ra nie, utrwa la nie, opra co wy wa nie i usu wa nie. 

e) Usu wa niu da nych oso bo wych – ro zu mie się przez to
ich nisz cze nie lub mo dy fi ka cję. Usu nię cie da nych oso bo -
wych na le ży do ko nać w spo sób nie po zwa la ją cy na od two -
rze nie ich tre ści, czy li tak, aby po do ko na niu usu nię cia
da nych nie moż li we by ło zi den ty fi ko wa nie osób, któ rych
do ty czą. 

f) Ad mi ni stra to rze da nych – ro zu mie się przez to or gan
PZD de cy du ją cy na pod sta wie od po wied nich prze pi sów
związ ko wych o ce lach i środ kach prze twa rza nia da nych
oso bo wych. Za da nia okre ślo ne w ni niej szych wy tycz nych
wy ko nu je pre zes or ga nu PZD, któ ry mo że – w for mie pi -
sem nej – wy zna czyć in ne go człon ka te go or ga nu lub pod -
le głe go mu pra cow ni ka da nej jed nost ki PZD do re ali za cji
obo wiąz ków na ło żo nych na ad mi ni stra to ra da nych.  

Wa run ki upraw nia ją ce do prze twa rza nia da nych oso bo wych
3. Ad mi ni stra tor da nych prze twa rza da ne oso bo we wy -

łącz nie w ce lu ich wy ko rzy sta nia do re ali za cji za dań sta -
tu to wych PZD. W kon se kwen cji za nie le gal ny na le ży
uznać każ dy przy pa dek prze twa rza nia ta kich da nych, któ -
ry nie znaj du je opar cia w sta tu cie PZD, re gu la mi nie ROD
lub in nych prze pi sach związ ko wych.

4. W jed nost kach PZD ry go rom okre ślo nym w ni niej -
szych wy tycz nych pod le ga ją przede wszyst kim da ne oso -
bo we do ty czą ce człon ków Związ ku użyt ku ją cych dział ki
w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, a w szcze gól no ści:

a) da ne oso bo we prze twa rza ne w ROD i OZ w ce lu re -
ali za cji uchwa ły Pre zy dium KR PZD nr 64/2003 z dnia
11 czerw ca 2003 r. w spra wie za sad i try bu pro wa dze nia
re je stru człon ków PZD;

b) da ne oso bo we prze twa rza ne w OZ i KR w ce lu re ali -
za cji uchwa ły Pre zy dium KR PZD nr 12/2008 z dnia 24
stycz nia 2008 r. w spra wie Re je stru Człon ków Or ga nów;

c) da ne oso bo we wy ni ka ją ce ze skarg, za ża leń i in nych
wy stą pień za ła twia nych w po szcze gól nych jed nost kach
PZD;

d) in ne da ne prze twa rza ne w związ ku z re ali za cją za dań
sta tu to wych PZD.

5. Każ dy przy pa dek prze twa rza nia da nych oso bo wych
na le ży uza sad nić speł nie niem jed ne go z na stę pu ją cych
wa run ków:

a) oso ba, któ rej da ne do ty czą, wy ra zi na to zgo dę, chy -
ba że cho dzi o usu nię cie do ty czą cych jej da nych,

b) jest to nie zbęd ne dla zre ali zo wa nia upraw nie nia lub
speł nie nia obo wiąz ku wy ni ka ją ce go z prze pi su pra wa,

c) jest to ko niecz ne do re ali za cji umo wy, gdy oso ba, któ -
rej da ne do ty czą, jest jej stro ną lub gdy jest to nie zbęd ne
do pod ję cia dzia łań przed za war ciem umo wy na żą da nie
oso by, któ rej da ne do ty czą,

d) jest nie zbęd ne do wy ko na nia okre ślo nych pra wem
za dań re ali zo wa nych dla do bra pu blicz ne go,

e) jest to nie zbęd ne dla wy peł nie nia praw nie uspra wie -
dli wio nych ce lów re ali zo wa nych przez ad mi ni stra to rów
da nych al bo od bior ców da nych, a prze twa rza nie nie na -
ru sza praw i wol no ści oso by, któ rej da ne do ty czą.

6. Ad mi ni stra tor da nych ma obo wią zek udo stęp nić po -
sia da ne w zbio rze da ne oso bom lub pod mio tom upraw -
nio nym do ich otrzy ma nia na mo cy prze pi sów pra wa.
Do ty czy to w szcze gól no ści sy tu acji, gdy or gan ad mi ni -
stra cji pu blicz nej żą da da nych oso bo wych dział kow ców
w ce lu prze pro wa dze nia sto sow nej kon tro li lub wy da nia
de cy zji ad mi ni stra cyj nej (np. roz biór ka al ta ny, usta le nie
po dat ku do za pła ty).

7. Je że li o udo stęp nie nie da nych oso bo wych wy stę pu je
oso ba lub pod miot nie upraw nio ny do ich otrzy ma nia na
pod sta wie prze pi sów pra wa, to ad mi ni stra tor da nych in -
for mu je o tym za in te re so wa ne go w ce lu umoż li wie nia mu
wy ra że nia zgo dy na udo stęp nie nie je go da nych oso bo -
wych al bo na wią za nia kon tak tu z wy stę pu ją cą oso bą lub
pod mio tem. 

8. Prze twa rza nie da nych wraż li wych jest za bro nio ne,
chy ba że wy ra zi na to pi sem ną zgo dę oso ba, któ rej da ne
te do ty czą, al bo oso ba ta po da je do wia do mo ści pu blicz -
nej. 
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10. Ad mi ni stra tor da nych po wi nien do ło żyć szcze gól -
nej sta ran no ści w ce lu ochro ny in te re sów osób, któ rych
da ne do ty czą. W szcze gól no ści ad mi ni stra tor da nych jest
zo bo wią za ny za pew nić, aby da ne oso bo we:

a) by ły wy ko rzy sty wa ne by ły zgod nie z pra wem;
b) by ły zbie ra ne dla ja sno okre ślo nych, zgod nych z pra -

wem ce lów;
c) nie by ły wy ko rzy sty wa ne do in nych ce lów niż te, dla

któ rych zo sta ły ze bra ne;
d) by ły ak tu al ne, a ich treść zgod na ze sta nem fak tycz nym;
e) by ły ade kwat ne do ce lu ich wy ko rzy sta nia – za kres

da nych nie mo że wy kra czać po za nie zbęd ny do zre ali zo -
wa nia ce lu, ja kie mu prze twa rza nie da nych ma słu żyć;

f) nie by ły wy ko rzy sty wa ne dłu żej, niż wy ma ga te go re -
ali za cja ce lu, dla któ re go zo sta ły zgro ma dzo ne. Je śli za tem
cel, do re ali za cji któ re go da ne oso bo we po zy ska no, zo stał
osią gnię ty, to na le ży da ne usu nąć.

11. Ad mi ni stra tor da nych ma obo wią zek sto so wać środ -
ki tech nicz ne i or ga ni za cyj ne od po wied nie do za gro żeń
oraz ka te go rii da nych ob ję tych ochro ną, za pew nia ją ce
bez pie czeń stwo zgro ma dzo nym da nym oso bo wym.

12. Ad mi ni stra tor da nych jest zo bo wią za ny do za bez pie -
cze nia da nych przed ich udo stęp nie niem oso bom nie upo -
waż nio nym, za bra niem przez oso bę nie upraw nio ną, prze t-
wa rza niem nie zgod nie z usta wą oraz zmia ną, utra tą, uszko -
dze niem lub znisz cze niem. W szcze gól no ści na le ży za pew -
nić od po wied nie po miesz cze nie za bez pie czo ne przed do stę-
pem osób nie upo waż nio nych, a zwłasz cza wy po sa żo ne 
w drzwi za my ka ne na za mek, od po wied nie otwo ry okien -
ne oraz sza fy pan cer nych lub in ne po dob ne urzą dze nie. Je -
że li da ne oso bo we są prze twa rza ne w sys te mie in for ma -
tycz nym, to do stęp do tych da nych po wi nien być moż li wy
do pie ro po wpro wa dze niu od po wied nie go ha sła. 

13. Ad mi ni stra tor da nych pro wa dzi do ku men ta cję opi -
su ją cą spo sób prze twa rza nia da nych oraz pod ję te środ ki

or ga ni za cyj ne i tech nicz ne. Na do ku men ta cję tą skła da się
po li ty ka bez pie czeń stwa i in struk cja za rzą dza nia sys te -
mem in for ma tycz nym.

14. Do prze twa rza nia da nych mo gą być do pusz czo ne
wy łącz nie oso by po sia da ją ce pi sem ne upo waż nie nie nada -
ne przez ad mi ni stra to ra da nych. Upo waż nie nie po win no
mieć for mę pi sem ną i za wie rać na zwę (na zwi sko), imię 
i na zwi sko oso by upo waż nia ją cej do prze twa rza nia da -
nych oso bo wych, da tę nada nia i usta nia upo waż nie nia.
Na le ży rów nież okre ślić za kres da nych, do któ rych oso ba
ma do stęp, oraz na zwę zbio ru. 

15. Ad mi ni stra tor da nych pro wa dzi ewi den cję osób upo -
waż nio nych do ich prze twa rza nia, któ ra po win na za wie rać:

a) imię i na zwi sko oso by upo waż nio nej,
b) da tę nada nia i usta nia oraz za kres upo waż nie nia do

prze twa rza nia da nych oso bo wych,
c) iden ty fi ka tor, je że li da ne są prze twa rza ne w sys te mie

in for ma tycz nym.
16. Oso by, któ re zo sta ły upo waż nio ne do prze twa rza nia

da nych, są obo wią za ne za cho wać w ta jem ni cy te da ne
oso bo we oraz spo so by ich za bez pie cze nia.

17. Ad mi ni stra tor da nych jest obo wią za ny za pew nić
kon tro lę nad tym, ja kie da ne oso bo we, kie dy i przez ko go
zo sta ły do zbio ru wpro wa dzo ne oraz ko mu są prze ka zy -
wa ne. Spo sób spra wo wa nia ta kiej kon tro li okre śla ad mi -
ni stra tor da nych, uwzględ nia jąc przede wszyst kim pod ję te
środ ki or ga ni za cyj ne i tech nicz ne.

18. Szcze gó ło we wa run ki za bez pie cze nia da nych oso -
bo wych okre ślo ne są w roz po rzą dze niu Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 29 kwiet nia 2004 r.
w spra wie do ku men ta cji prze twa rza nia da nych oso bo -
wych oraz wa run ków tech nicz nych i or ga ni za cyj nych, ja -
kim po win ny od po wia dać urzą dze nia i sys te my in for-
matycz ne słu żą ce do prze twa rza nia da nych oso bo wych 
(Dz. U. z 2004 ro ku, nr 100, poz. 1024). 

Obo wiąz ki ad mi ni stra to ra da nych

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

UCHWA ŁA Nr 64/2003PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 11 czerw ca 2003 r.w spra wie za sad i try bu pro wa dze nia re je stru człon ków Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców zgod nie z art. 31 ust. l usta wy o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych oraz uchwa łą Nr 6/XVII/2001 Kra -

jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 
6 grud nia 2001 r. w spra wie re je stru człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców po sta na wia:

9. Je że li ad mi ni stra tor da nych bez pod staw nie prze twa -
rza da ne wraż li we, to ma obo wią zek nie zwłocz nie uzy -

skać pi sem ną zgo dę za in te re so wa ne go al bo na tych miast
mu zwró cić po sia da ne da ne. 
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§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla for my pro wa dze nia re je stru

człon ków przez okrę go we za rzą dy oraz tryb i za sa dy prze -
ka zy wa nia da nych przez za rzą dy POD.

§ 2
1. Re je stry człon ków PZD pro wa dzą okrę go we za rzą dy

PZD
2. Re jestr człon ków mo że być pro wa dzo ny w for mie:
– kar to te ki tra dy cyj nej, skła da ją cej się z luź nych kart za -

kła da nych dla po szcze gól nych POD lub ze sta wień prze sy -
ła nych przez za rzą dy po szcze gól nych POD, za wie ra ją -
cych da ne wy mie nio ne w ust. 3,

– elek tro nicz nej, ja ko zbiór ele men tów two rzo nych dla
po szcze gól nych POD.

3. Re jestr człon ków PZD wi nien za wie rać na stę pu ją ce
da ne:

1) imię i na zwi sko człon ka Związ ku lub imio na i na zwi -
sko/a/ mał żon ków, w przy pad ku nada nia człon ko stwa 
i przy dzie le nia dział ki oboj gu mał żon ków łącz nie,

2) ad res za mel do wa nia na po byt sta ły człon ka PZD oraz
ad res wska za ny do ko re spon den cji,

3) nu mer dział ki, do któ rej Za rząd POD przy znał człon -
ko wi pra wo użyt ko wa nia,

4) da tę pod ję cia uchwa ły przez Za rząd POD o nada niu
człon ko stwa i przy zna niu pra wa użyt ko wa nia dział ki lub
wy łącz nie pra wa użyt ko wa nia dział ki w przy pad ku za cho -
wa nia człon ko stwa,

5) po wierzch nię dział ki pra cow ni czej.
§ 3

1. Pod sta wą two rze nia i do ko ny wa nia zmian w re je strze
człon ków PZD w okrę go wych za rzą dach są ze sta wie nia
prze ka zy wa ne przez za rzą dy POD,

2. Spo rzą dza ny przez za rząd POD ze sta wie nie win no
za wie rać da ne wy mie nio ne w § 2 ust. 3 uchwa ły.

3. Przed prze ka za niem ze sta wie nia do okrę go we go za -
rzą du za rząd POD wi nien je udo stęp nić do wglą du człon -
kom PZD użyt ku ją cym dział ki w da nym POD, co naj-
mniej na 14 dni przed prze ka za niem do ku men tu do okrę -
go we go za rzą du.

4. O wy ło że niu do wglą du ze sta wie nia Za rząd POD po -
wia da mia człon ków PZD użyt ku ją cych dział ki w tym
POD po przez wy wie sze nie in for ma cji na ta bli cy/ach/
ogło szeń oraz w spo sób zwy cza jo wo przy ję ty w ogro dzie,
w ter mi nie co naj mniej 10 dni przed udo stęp nie niem ze -
sta wie nia dział kow com,

5 Wy mie nio na w ust. 3 i 4 pro ce du ra nie obo wią zu je 
w przy pad ku do ko ny wa nia zmian w re je strze człon ków.

§ 4
Ze sta wie nie mu si być pod pi sa ne przez pre ze sa POD

łącz nie z in nym człon kiem za rzą du POD oraz prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji Re wi zyj nej lub in ne go, upo waż nio ne go
przez nie go człon ka tej Ko mi sji.

§ 5
1. Do ku men ta cję źró dło wą dla re je stru człon ków PZD

sta no wią na stę pu ją ce do ku men ty, z ewi den cji użyt kow ni -
ków dzia łek pro wa dzo nej przez za rzą dy POD:

1) de kla ra cja człon kow ska,
2) uchwa ła okrę go we go za rzą du PZD w przy pad ku

ogro du no wo za kła da ne go,
3) uchwa ła za rzą du POD w przy pad ku ogro du już ist -

nie ją ce go,
4) in ne do ku men ty po twier dza ją ce przy zna nie dział ki,

w przy pad ku dział kow ców nie prze rwa nie użyt ku ją cych
dział ki w ogro dach po wsta łych przed wej ściem w ży cie
usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych,

5) wy peł nio na kar ta „C”.
2. Wy mie nio na w ust l do ku men ta cja mu si być za bez -

pie czo na i prze cho wy wa na, w spo sób zgod ny z usta wą 
o ochro nie da nych oso bo wych i in struk cją kan ce la ryj ną
przez:

1) okrę go wy za rząd PZD, w przy pad ku ogro dów no wo
two rzo nych, do cza su po wo ła nia za rzą du POD,

2) za rząd POD, w przy pad ku ogro dów już ist nie ją cych.
§ 6

1. Wszel kie zmia ny w ak tu al nym sta nie człon ków lub
da nych po szcze gól nych człon ków win ny być zgła sza ne 
w ter mi nie 30 dni od chwi li pod ję cia uchwa ły przez za -
rząd POD lub zgło sze nia przez człon ka PZD, w for mie pi -
sem nej, wraz z do ku men ta mi po twier dza ją cy mi tę zmia nę.

2. Za rząd POD zgła sza zmia ny do Re je stru człon ków 
w for mie pi sem nej lub elek tro nicz nej, z obo wiąz kiem po -
twier dze nia w for mie pi sem nej.

§ 7
Re jestr człon ków PZD pod le ga ochro nie prze wi dzia nej

w prze pi sach o ochro nie da nych oso bo wych, bez obo -
wiąz ku re je stra cji przez Ge ne ral ne go In spek to ra Da nych
Oso bo wych.

§ 8
Wy pis z re je stru człon ków, na wnio sek za in te re so wa ne -

go, wy da je okrę go wy za rząd wska zu jąc cel ja kie mu ma
on słu żyć.

§ 9
Dzień 31 grud nia 2003 r. uzna je się za da tę osta tecz ne -

go za ło że nia re je stru człon ków PZD przez wszyst kie od -
dzia ły okrę go we.

§ 10
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 5/2003)

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

War sza wa, 11 czerw ca 2003 r.
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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 § 184 sta tu tu PZD, po sta -
na wia co na stę pu je: 

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy or ga ni za cji i pro wa -

dze nia Re je stru Człon ków Or ga nów PZD oraz szcze gó -
ło we za sa dy wy da wa nia wy pi sów z te go Re je stru.

§ 2
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD, zwa ny da lej „re je -

strem”, pro wa dzą:
1) okrę go we za rzą dy (ich pre zy dia) – w czę ści do ty czą -

cej człon ków or ga nów z ROD z ob sza ru ich dzia ła nia, 
2) Kra jo wa Ra da (jej Pre zy dium) – w czę ści do ty czą cej

człon ków or ga nów okrę go wych i kra jo wych.
2. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD nie obej mu je wal -

nych ze brań (kon fe ren cji de le ga tów), okrę go wych zjaz -
dów de le ga tów i Kra jo we go Zjaz du De le ga tów.

§ 3
1. Re jestr pro wa dzi się w for mie pi sem nej lub elek tro -

nicz nej po zwa la ją cej na spo rzą dza nie wy dru ków.
2. Do re je stru pro wa dzo ne go w for mie pi sem nej da ne

wpro wa dza się w spo sób czy tel ny, a zmia ny do ko na ne 
w re je strze po twier dza się pod pi sem.

§ 4
1. Re jestr Człon ków Or ga nów PZD za wie ra na stę pu ją -

ce da ne i in for ma cje:
1) da tę do ko na nia wpi su,
2) jed nost kę or ga ni za cyj ną,
3) or gan sa mo rzą du PZD,
4) imię i na zwi sko,
5) funk cję w or ga nie (człon ko stwo w pre zy dium or ga nu),
6) nu mer ewi den cyj ny PE SEL,
7) ad res ko re spon den cyj ny,
8) nu mer te le fo nu,
9) da tę do ko na nia zmia ny lub wy kre śle nia wpi su.
2. Wpi su do re je stru do ko nu je się pod ko lej nym nu me rem.
3. Wpis w re je strze nie mo że być usu wa ny.

§ 5
Da ne z Re je stru Człon ków Or ga nów PZD mo gą być

wy ko rzy sta ne je dy nie do ce lów sta tu to wych PZD.
§ 6

1. Pod sta wą wpi su do re je stru sta no wi do ku ment po -
twier dza ją cy uzy ska nie man da tu człon ka or ga nu.

2. Pod sta wa wy kre śle nia z re je stru sta no wi do ku ment
po twier dza ją cy utra tę man da tu człon ka or ga nu.

§ 7
1. Dla każ dej oso by wpi sa nej do re je stru pro wa dzi się

od dziel ne ak ta re je stro we.
2. Ak ta re je stro we skła da ją się z do ku men tów bę dą cych

pod sta wą do ko na nia wpi su do re je stru, zmia ny je go tre ści,
wnio sków o wy da nie wy pi su, we zwań i upo mnień, ko re -
spon den cji ogól nej oraz do ku men tów do ty czą cych zmia -
ny wpi su w re je strze lub wy kre śle nia z re je stru.

3. Ak ta re je stro we nie mo gą być udo stęp nia ne oso bom
trze cim.

§ 8
Pre zes (prze wod ni czą cy) wła ści we go or ga nu PZD zo -

bo wią za ny jest do nie zwłocz ne go po wia da mia nia o wszel -
kich zmia nach w or ga nie PZD lub da nych do ty czą cych
człon ka or ga nu, o któ rych mo wa w § 2 ust. 1.

§ 9
1. Wy pis z re je stru sta no wi po twier dze nie spra wo wa nia

man da tu w or ga nie PZD.
2. Wy pis z re je stru wy da wa ny jest na pi sem ny wnio sek.
3. Oso by lub or ga ny Związ ku bez po śred nio za in te re so -

wa ne mo gą żą dać wy da nia urzę do wo po świad czo nych
wy pi sów z re je stru

4. Wy pi sy, o któ rych mo wa w ust. 1, mo gą być tak że
wy da wa ne in nym oso bom i or ga nom ma ją cym w tym in -
te res praw ny.

5. Od mo wa wy da nia wy pi su z re je stru na stę pu je w for -
mie pi sem nej de cy zji pre ze sa or ga nu pro wa dzą ce go re -
jestr.

§ 10
Nad zór nad pro wa dze niem re je stru w czę ści do ty czą cej

człon ków or ga nów z ROD spra wu je Kra jo wa Ra da.
§ 11

1. Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
2. Or ga ny Związ ku obo wią za ne do pro wa dze nia re je -

stru po dej mą nie zbęd ne dzia ła nia zmie rza ją ce do re ali za -
cji po sta no wień ni niej szej uchwa ły do dnia:

1) 1 lu te go 2008 ro ku – w przy pad ku Kra jo wej Ra dy
(jej Pre zy dium),

2) 1 kwiet nia 2008 ro ku – w przy pad ku okrę go wych za -
rzą dów (ich pre zy diów).

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 6/2008)

UCHWA ŁA Nr 12/2008PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 24 stycz nia 2008 r.w spra wie Re je stru Człon ków Or ga nów PZD

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 24 stycz nia 2008 r.
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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 art. 33 i 42 usta wy o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r. oraz
§ 150 ust. 2 pkt 24 § 178 i § 179 sta tu tu Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców po sta na wia, co na stę pu je:

§ 1
Re jestr ro dzin nych ogro dów dział ko wych w kra ju pro -

wa dzi Kra jo wa Ra da PZD. Re jestr za wie ra na stę pu ją ce
da ne każ de go ROD: na zwa, po ło że nie i ad res, nu mer re -
je stra cyj ny, sta tus ogro du, da ne praw ne i or ga ni za cyj ne
ogro du, okre ślo ne w § 179 sta tu tu PZD. Da ne te za wie ra
kar ta A, sta no wią ca za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
1. Każ dy ROD po sia da swój nu mer re je stro wy skła da -

ją cy się z czte rech czło nów:
1) ozna cze nia okrę go we go za rzą du w po sta ci cyfr rzym -

skich, wg po rząd ku od nr I do XLIX. Okrę go we za rzą dy
za cho wu ją swo je do tych cza so we ozna cze nia.

2) Dzia łu ozna czo ne go li te rą, okre śla ją cą cha rak ter
ogro du: 

– „A”- świad czy o sta łym cha rak te rze ROD,
– „B” – okre śla cza so wy cha rak ter ROD.
3) ko lej ne go nu me ru re je stra cyj ne go nada ne go ogro do -

wi przez okrę go wy za rząd. Od dziel nie nada wa ne są nu -
me ry dla ogro dów sta łych i cza so wych, 

4) nu me ru nada ne go przez Kra jo wą Ra dę PZD.
2. Nada ny ogro do wi nu mer jest przy po rząd ko wa ny do

kon kret ne go ogro du i nie mo że być wy ko rzy sta ny dla in -
ne go ogro du, w przy pad ku je go li kwi da cji lub po łą cze nia
z in nym ROD.

§ 3
Dla ogro du wpi sa ne go do Re je stru Ro dzin nych Ogro -

dów Dział ko wych pro wa dzi się od ręb ne ak ta re je stro we
obej mu ją ce w szcze gól no ści do ku men ty sta no wią ce pod -
sta wę do ko na nych wpi sów. 

§ 4
Po twier dze niem za re je stro wa nia ogro du w Re je strze

ROD Kra jo wej Ra dy PZD jest wy pis z te go Re je stru.
§ 5

1. Okrę go we za rzą dy PZD pro wa dzą ewi den cję wszyst -

kich ro dzin nych ogro dów dział ko wych dzia ła ją cych na
ich te re nie za wie ra ją cych da ne uję te w kar cie re je stra cyj -
nej ogro du A.

2. Da ne do ty czą ce za go spo da ro wa nia ogro du za wie ra
kar ta re je stra cyj na „ B” 

3. Do ku men ta cją źró dło wą, do ty czą cą człon ka Związ ku,
jest wy peł nio na i ak tu ali zo wa na kar ta „C” oraz do ku men -
ty wy mie nio ne w § 5 uchwa ły nr 64/2003 Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 11 czerw ca 2003 r. w spra wie za-
sad i try bu pro wa dze nia re je stru człon ków Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. 

§ 6
Wzo ry kart re je stra cyj nych A B i C sta no wią za łącz nik

do ni niej szej uchwa ły.
§ 7

Za rzą dy ROD oraz okrę go we za rzą dy są zo bo wią za ne
do prze ka za nia nie zbęd nych da nych do zak tu ali zo wa nia
re je stru ROD tak, aby re jestr ten od po wia dał sta no wi fak -
tycz ne mu usta lo ne mu na ko niec ro ku ka len da rzo we go.

§ 8
Biu ro Kra jo wej Ra dy Związ ku i biu ra okrę go wych za -

rzą dów PZD do ko ny wać bę dą co rocz nych uzgod nień Re -
je strów ROD na ko niec każ de go ro ku ka len da rzo we go 
w ter mi nie do 31 mar ca na stęp ne go ro ku.

§ 9
Re je stry ROD są do ku men ta mi szcze gól nie chro nio ny -

mi, słu żą do użyt ku we wnętrz ne go, za któ re od po wia da
wy zna czo ny pra cow nik w Kra jo wej Ra dzie i okrę go wych
za rzą dach PZD.

§ 10
Jed no cze śnie uchy la się uchwa łę Se kre ta ria tu Kra jo wej

Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców w spra wie pro wa -
dze nia re je strów pra cow ni czych ogro dów dział ko wych 
z dnia 20 paź dzier ni ka 1981 r. oraz uchwa łę nr 16/95 Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 paź dzier ni ka 1995 r.
w spra wie re je strów pra cow ni czych ogro dów dział ko -
wych.

§ 11
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/2007)

UCHWA ŁA NR 151/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 18 wrze śnia 2007 r.w spra wie re je strów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

War sza wa, dnia 18 wrze śnia 2007 r.
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Za łącz nik nr 1 do Uchwa ły Nr 151/2007
Pre zy dium KR PZD z dnia 18.09.2007

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA

KARTA REJESTRACYJNA
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO A

Województwo .................................................................
Okręgowy Zarząd ...........................................................

..................................................
Numer Rejestru KR PZD

..................................................
Numer NIP

..................................................
Numer Regon

Lp.                                             I. DANE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
1. Nazwa ROD ............................................................................................................... Rok utworzenia .........................................................
2. Adres: ................................................................................................................................................................................................................

miejscowość                                                                              ulica
3. Gmina: ..............................................................................................................................................................................................................
4. Status ROD*: stały .............................   czasowy ...........................   miejski ...............................   podmiejski ...................................
5. Powierzchnia ROD ....................................................... ha   liczba terenów .................................... liczba działek ...................................

II. STAN PRAWNY ROD
5.1 Nazwa terenu** ......................................... powierzchnia ........................ liczba działek geodezyjnych ...................................................
5.11 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)

nr aktu notarialnego. .......................  data .................... nazwa kanc. notarialnej .............................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.12 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)
nr aktu notarialnego. .......................  data .................... nazwa kanc. notarialnej .............................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.2. Nazwa terenu** ......................................... powierzchnia ........................ liczba działek geodezyjnych ....................................................
5.21 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)

nr aktu notarialnego. .......................  data ..................... nazwa kanc. notarialnej ...........................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.22 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)
nr aktu notarialnego. .......................  data .................... nazwa kanc. notarialnej ............................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ...................................................................................

5.3 Nazwa terenu** ......................................... powierzchnia ........................ liczba działek geodezyjnych ...................................................
5.21 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................
Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)
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nr aktu notarialnego. .......................  data .................... nazwa kanc. notarialnej .............................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.32 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)
nr aktu notarialnego. .......................  data .................... nazwa kanc. notarialnej .............................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.4 Nazwa terenu** ......................................... powierzchnia ........................ liczba działek geodezyjnych ....................................................
5.41 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)

nr aktu notarialnego. .......................  data ..................... nazwa kanc. notarialnej ...........................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.42 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)
nr aktu notarialnego. .......................  data .................... nazwa kanc. notarialnej ............................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.5 Nazwa terenu** ......................................... powierzchnia ........................ liczba działek geodezyjnych ....................................................
5.51 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)

nr aktu notarialnego. .......................  data ..................... nazwa kanc. notarialnej ...........................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

5.52 nr działki geod. ....................... właściciel*: SP .......... Gmina .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Dokumenty prawne ROD: decyzja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne (kto wydał, numery, daty)
nr aktu notarialnego. .......................  data .................... nazwa kanc. notarialnej ............................................................................................
rok zakończenia użytkowania wieczystego ................................ nr księgi wieczystej ....................................................................................

6. Likwidacja częściowa: nr działki geod. ......................................... powierzchnia łączna ....................................................................... ha
7. Zmiana danych: ...............................................................................................................................................................................................

poprzednia nazwa, numer, status ROD, przynależność do OZ
8. Wartość gruntu ............................................................................................................................................................................................... 
9. Ograniczone prawa rzeczowe .............................................................................................................................................................................
10. Inne informacje o ROD ...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
* – odpowiednie zaznaczyć znakiem X
** – w przypadku większej liczby terenów, aktów prawnych i wpisów do KW założyć załącznik do kart

Sporządzający: ......................................................................         ............................................................
imię i nazwisko funkcja

Data .................................................. pieczęć okrągła
OZ PZD

Zatwierdzający ......................................................................         
Prezes/Dyrektor/Kierownik Biura OZ PZD
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Za łącz nik nr 2 do Uchwa ły Nr 151/2007
Pre zy dium KR PZD z dnia 18.09.2007

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA

KARTA REJESTRACYJNA
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO B

Województwo ................................................................. OZ ..........................................................................................
kod pocztowy .......................... numer rejestracyjny ROD ...........................................................................................

ROD im. .............................................................................................................................................................................
Adres/ położenie: miejscowość...................................................................................................................................

ulica ...............................................................................................................................................

Powierzchnia ogólna............................................... ha Powierzcnia użytkowa .................................. ha
Liczba działek ......................................................... Średnia pow. działki .......................................ha

Lp.                                                                            WYSZCZEGÓLNIENIE
1. Dom działkowca (budynek wielofunkcyjny) rok budowy .................................................... kubatura .................................................. m3

powierzchnia ogólna ...................................... m2 w tym pomieszczenia
administracyjne .............. szt.  powierzchnia .................. m2 świetlica (sala obrad) ...................... szt.  powierzchnia ........................... m2

magazynowe .................. szt.  powierzchnia .............................. m2 gospodarcze ...................... szt.  powierzchnia .............................. m2

socjalne ............. szt.  powierzchnia .............................. m2 pozostałe pomieszczenia .................. szt.  powierzchnia ............................ m2

2. Inne budynki 
świetlica .............. szt.  powierzchnia .............................. m2 rok budowy ......................................... szt.  magazyn ......................... szt.
powierzchnia .............................. m2 rok budowy ...................... wiaty magazynowe ................ szt.  powierzchnia.............................. m2

budynek gospodarczy ............. szt.  powierzchnia .............................. m2 rok budowy ..................          pozostałe budynki 
(jakie) .....................................................................................................  szt.  powierzchnia .............................. m2 rok budowy ..................

3. Ogrodzenie zewnętrzne
rok budowy ..............   długość .............................. mb     wysokość ................................. m     rodzaj ** .......................................................
ogrodzenie na podmurówce .................................................. mb    bramy ......................... szt.    furtki ................................................... szt.

4. Drogi ogrodowe
główne: długość .............................. mb     w tym z krawężnikami ................................. mb    szerokość .............................................. mb
rodzaj nawierzchni** ........................................................................................................................................................................................
alejki: długość ................................. mb     w tym z krawężnikami ................................. mb    szerokość ..............................................mb
rodzaj nawierzchni** ........................................................................................................................................................................................
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5. Energia elektryczna*
rok budowy .................... linia naziemna ...........   linia podziemna ...................   wyposaż. obiektów administracyjno-gospo.*
tak .........   nie .......... wyposazenie działek * tak .........   nie ..........  oświetlenie dróg i alejek * tak .........   nie ..........

6. Nawodnienie*
własna studnia głębinowa ...........   sieć miejska ...................   długość sieci wodociągowej .....................................  mb
rok budowy........................              abisynki ...................... szt.            studnie kopane ............................ szt.

7. Urządzenia i wyposażenie ogrodu:
Place: zabaw dla dzieci ........... m2 sportowe ................... m2 gospodarcza ................... m2 stawy ................... m2

powierzchnia .................... m2 urządzenia wypoczynkowe (wymienic jakie) ......................................................................................
sanitariaty ...................... szt.    tablice informacyjne ...................... szt.         pozostałe urządzenia i wyposażenie ogrodu
(wymienić jakie, ilość itp.) ............................................................................................................................................................................. 

8. Ochrona ROD:
Pasy izolacyjne: rodzaj ...............................................................................................................................     ........................................ mb
Żywopłoty: rodzaj ......................................................................................................................................     ........................................ mb

9. Wyposażenie działek: 
Altany: ogółem .......... szt.          baseny: ogółem.......... szt.  ............... m2 brodziki: ogółem.......... szt.  ............... m2

szklarnie: ogółem .......... szt.  powierzchnia............... m2            tunele foliowe: ogółem.......... szt.  powierzchnia............... m2 

okna inspektowe: ogółem .......... szt.  powierzchnia............... m2 

10. Powierzchnia upraw:
Ogółem .......... ha   w tym: warzyw .......... ha malin .......... ha truskawek i poziomek .......... ha
roślin ozdobnych .......... ha 

11. Drzewa owocowe:
Ogółem .......... ha   w tym: jabłonie .......... szt. grusze .......... szt. śliwy .......... szt. czereśnie .......... szt. śliwy .......... szt.
brzoskwinie .......... szt. morele .......... szt. orzech włoski .......... szt. pozostałe drzewa owocowe .......... szt.

12. Krzewy owocowe:
Ogółem .......... szt.   w tym: porzeczki .......... szt. agrest .......... szt. winorośl .......... szt. jeżyna bezkolcowa .......... szt.
orzechy laskowe .......... szt. borówka amerykańska .......... szt. aronia .......... szt. pozostałe krzewy owocowe .......... szt.

13. Drzewa ozdobne: ogółem .......... szt
14. Krzewy ozdobne: ogółem .......... szt.  w tym róże ................ szt.             pozostałe krzewy ozdobne .................. szt.
15. Pasieka zbiorowa *: tak ...... nie .....  szt.              łącznie pni pszczelich w ROD .......................... szt.

Sporządzający: ......................................................................         ............................................................
imię i nazwisko funkcja

Data .................................................. pieczęć okrągła
OZ PZD

Zatwierdzający ......................................................................         
Prezes/Dyrektor/Kierownik Biura OZ PZD

* – odpowiednie zaznaczyć znakiem X
** – rodzaj ogrodzenia: siatka na słupkach, siatka w ramkach, inne – wymienić jakie
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Za łącz nik nr 3 do Uchwa ły Nr 151/2007
Pre zy dium KR PZD z dnia 18.09.2007

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

KARTA REJESTRACYJNA
CZŁONKA/ÓW ZWYCZAJNEGO/NYCH ROD I DZIAŁKI

im. ...................................................................................
w ............................................  ul. ..................................

CNR DZIAŁKI

I. DANE CZŁONKOWSKIE
1. Członkostwo Związku przyznano:
1.1. Panu(i) ................................................................................................................................................................................................
uchwałą Nr ........................................ Zarządu ROD/ Prezydium OZ PZD z dnia ..................................................................................
1.2. Członkowstwo Związku przyznano współmałżonkowi:
Panu(i) ......................................................................................................................................................................................................
uchwałą Nr ........................................Zarządu ROD/ Prezydium OZ PZD z dnia ..................................................................................
2. Adres Członka Związku:
ul. ....................................................... Nr .............. kod pocztowy ......................, miejscowość .............................................................
tel. domowy ......................................................................... tel służbowy ..............................................................................................
3. Użytkowanie działki:
3.1. Zarząd .................................decyzją z dnia ..................................przydzielił w użytkowanie działkę nr ...... o powierz.  .............
3.2. Prawo użytkowania działki potwierdzono aktem notarialnym Nr w Kancelarii Notarialnej w ......................................................
ul. ........................................................................... w dniu ............................. i wpisano do Księgi Wieczystej w Sądzie Rejonowym
w .................................................................................. w dniu ............................................... numer KW w .........................................
3.3 Prawo użytkowania ujawnione zostało na wniosek członka w Księdze Wieczystej numer KW .............................. prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w .............................................................................................................................................................................
3.4. Członek wskazuje jako następcę ......................................................................................................................................................
4. Ustanie członkowstwa nastąpiło na skutek:
4.1. Wygaśnięcia* ....................................................................................................................................................................................
4.2. Skreślenia* .........................................................................................................................................................................................
4.3. Pozbawienia* ....................................................................................................................................................................................

II. URZĄDZENIA NA DZIAŁCE
1. Altana (murowana, drewniana) ** ................................................................................................................................................. m2
2. Nawodnienia (abisynka, sieć wodociągowa, studnia kopana) ....................................................................................................... szt.
3. Ogrodzenie (tak, nie)** ........................................................................................................................................................................
4. Szklarnia .......................................................................................................................................................................................... m2
5. Tunel foliowy .....................................................................................................................................................................................m2
6. Okna inspektowe ....................................................................................................................................................................................m2
7. Basen, brodzik, oczko wodne** ..............................................................................................................................................................m2
8. Inne urządzenia (wymienić jakie) ...............................................................................................................................................................
* należy podać przyczynę ustania członkowstwa i numer uchwały organu, który podjął decyzję 
** niepotrzebne skreślić
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III. SCHEMAT POŁOŻENIA DZIAŁKI W OGRODZIE NA PODSTAWIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA ROD
(Podać szerokość i długość działki z zachowaniem skali, położenia w stosunku do najbliższych alejek i drógogrodowych z uwzględnieniem ich nazwy, usytuowania do stron świta i numerów działek sąsiednich. Skala: 1 kratka = 1m

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1 2 3 4     5 6      7     8     9      0    1      2     3     4      5     6     7     8     9      0     1     2     3     4      5     6      7     8     9     0     1     2      3     4     5     6
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IV. NASADZENIA I UPRAWY

Lp. Drzewa owocowe Liczba w latach
20... 20... 20... 20... 20...

1. Jabłonie
2. Grusze
3. Śliwy
4. Wiśnie
5. Czeresnie
6. Brzoskwinie
7. Morele
8. Orzechy włoskie
9. Pozostałe drzewa owocowe
10. Drzewa owocowe ogółem

Lp. Krzewy owocowe Liczba w latach
20... 20... 20... 20... 20...

1. Porzeczki
2. Agrest
3. Winorośl
4. Jeżyna bezkolcowa
5. Leszczyna
6. Borówka amerykańska
7. Aronia
8. Pozostałe krzewy owocowe
9. Krzewy owocowe ogółem

Sporządzający: ................................................................

Data .................................................................................
Pieczęć ROD
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Lp. Inne uprawy Powierzcnia w m2 w latach
20... 20... 20... 20... 20...

1. Warzywa
2. Maliny
3. Truskawki, poziomki
4. Kwiaty
5. Trawnik
6. Powierzchnia uprawy ogółem

Lp. Drzewa i krzewy ozdobne Liczba w latach
20... 20... 20... 20... 20...

1. Drzewa ozdobne ogółem
2. Krzewy ozdobne ogółem
3. w tym róże

V. INNE INFORMACJE
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Prezes ROD

podpis

* Niniejsza Karta Rejetracyjna powinna być aktualizowana co 4 lata
** Przy zmianie użytkownika działki należy założyć nową Kartę Rejestracyjną zachowując dotychczasową dla

ciągłości informacji

80



Dzia ła jąc zgod nie z art. 42 usta wy z dnia 8 lip ca 2006 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz § 179 sta tu tu
Pol skie go Związ ku Dział kow ców usta na wia treść i tryb
spo rzą dza nia wy pi sów z Re je stru ROD Kra jo wej Ra dy
PZD:

§ 1
Wy pis jest urzę do wym po twier dze niem funk cjo no wa -

nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go w Pol skim Związ ku
Dział kow ców.

§ 2
Wy pis z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

Kra jo wej Ra dy PZD, za wie ra:
1) na zwa ROD,
2) miej sce po ło że nia,
3) nu mer re je stro wy, skła da ją cy się z czte rech czło nów:

Dział, ozna czo ny cy frą rzym ską nr okrę go we go za rzą du,
ko lej ny nu mer dla ogro du w okrę go wym za rzą dzie, nr
ogro du nada ny przez Kra jo wą Ra dę ,

4) po wierzch nia i licz ba dzia łek,
5) rok utwo rze nia, 
6) pod sta wa praw na re je stra cji,
7) da ta wy sta wie nia wy pi su. 

§ 3
1. Wy pis spo rzą dza ny jest:
1) na pi sem ny wnio sek, 
a ) za rzą du ROD,
b ) okrę go we go za rzą du,
c ) de le ga tu ry w przy pad ku po sia da nia przez nią ta kich

kom pe ten cji,
d) or ga nu ad mi ni stra cji pań stwo wej lub sa mo rzą do wej. 

2) z urzę du w przy pad ku wy stą pie nia udo ku men to wa -
nych zmian w da nych ROD, w tym:

a) zmia na po wierzch ni w wy ni ku czę ścio wej li kwi da -
cji, zrze cze nia lub prze ję ciu grun tu przez Zwią zek,

b) zmia na na zwy, 
c) po dział lub po łą cze nie ogro dów,
d) re je stra cja no we go ROD,
e) in ne. 
2. Wy pi sy spo rzą dza ne są w trzech jed no brz mią cych eg -

zem pla rzach, któ re otrzy mu ją:
1) za rząd ROD,
2) okrę go wy za rząd,
3) Kra jo wa Ra da,
4) Wnio sko daw ca wy mie nio ny w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. d.

§ 4
1. Wy pi sy z Re je stru KR PZD przy go to wu je wy dział w

Kra jo wej Ra dzie PZD od po wie dzial ny za je go pro wa dze -
nie i ak tu ali zo wa nie,

2. Pod sta wą do wy sta wie nia wy pi su jest fakt za re je stro -
wa nia ogro du w Re je strze ROD KR PZD oraz da ne ogro -
du ujaw nio ne w tym Re je strze na pod sta wie akt re je s-
tro wych bę dą cych w po sia da niu Kra jo wej Ra dy PZD

§ 5
Do pod pi sy wa nia wy pi sów upo waż nia się Kie row ni ka

Wy dzia łu Go spo dar ki Grun ta mi Kra jo wej Ra dy PZD.
§ 6

Wzór wy pi su sta no wi za łącz nik nr. 1 do ni niej szej
uchwa ły.

§ 7
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 lip ca 2006 r.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/2006)

UCHWA ŁA NR 74/2006PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIAZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 czerw ca 2006 r.w spra wie wy pi su z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Kra jo wej Ra dy PZD

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 czerw ca 2006 r.

81



miej sco wość, da ta.............

WY PIS
z Re je stru Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wychKra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

Ro dzin ny Ogród Dział ko wy 
o na zwie  ....................................................
po ło żo ny w ....................................................
o po wierzch ni  .................................................... ha
licz ba dzia łek ....................................................szt.

w re je strze pro wa dzo nym przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział kow ców, na pod sta wie art. 33 usta wy z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1419) ozna czo ny jest nu me rem

NU MER RE JE STRU KRA JO WEJ RA DY PZD
Wy mie nio ny ogród utwo rzo ny zo stał w .................................... r. i jest ro dzin nym ogro dem dział ko wym o cha rak te rze
..................................................................
Wy pis wy da je się w związ ku z............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Pod pis i pie cząt ka 
Oso by upo waż nio nej

Spo rzą dzo no w 3 egz.:
1. Za rząd ROD
2. Okrę go wy Za rząd 
3. Kra jo wa Ra da

Za łącz nik Nr 1 
do uchwa ły Nr 74/2006

Pre zy dium KR PZD 
z dnia 26 czerw ca 2006 r.
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Usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych z 6 ma -
ja 1981 r. na kła da na Pol ski Zwią zek Dział kow ców 
i wszyst kie je go ogni wa or ga ni za cyj ne obo wią zek or ga -
ni zo wa nia, udzie la nia po mo cy oraz po rad nic twa w za kre -
sie za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko wych i dzia łek,
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych. Za da nia te Pol ski
Zwią zek Dział kow ców re ali zu je po przez pro wa dze nie
dzia łal no ści szko le nio wej i in struk ta żo wej, a tak że po rad -
nic twa ogrod ni cze go na po trze by dział kow ców oraz osób
ubie ga ją cych się o dział kę. Po wo ła ne zo sta ły spo łecz ne
służ by in struk tor skie na wszyst kich szcze blach or ga ni za -
cyj nych Związ ku. Na po trze by wszyst kich człon ków Kra -
jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy da je
po mo ce szko le nio we, plan sze po glą do we, li te ra tu rę fa cho -
wą, w tym mie sięcz nik „dział ko wiec”, pro wa dzi pra ce
stu dial ne, pro mu je no wo ści ogrod ni cze i po stęp w ogrod-
nic twie dział ko wym.

Wie dza, na uka i sze ro ko ro zu mia na oświa ta le żą u pod -
staw dzia łal no ści Pol skie go Związ ku Dział kow ców i sta -
ły się nie za prze czal ny mi je go osią gnię cia mi przez ca ły
okres ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.

Pol ski Zwią zek Dział kow ców i wszyst kie je go struk tu -
ry or ga ni za cyj ne za wsze wy cho dzi ły z za ło że nia, że no -
wo cze sna wie dza jest pod sta wą i wa run kiem po wo dze nia
w za go spo da ro wy wa niu ogro dów dział ko wych i dzia łek,
pro duk cji zdro wej żyw no ści oraz peł ne go wy ko rzy sta nia
ogro dów, a szcze gól nie dzia łek dla ce lów re kre acji w bez -
po śred nim kon tak cie z przy ro dą.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, a tak że dal szy roz wój
oświa ty i wie dzy ogrod ni czej na rzecz dział kow ców Kra -
jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na
pod sta wie § 109 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Utwo rzyć Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku

Dział kow ców.
2. Fun dusz, o któ rym mo wa w ust. l, two rzo ny jest 

w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych, okrę go wych za -
rzą dach PZD i Kra jo wej Ra dzie PZD.

§ 2
Fun dusz Oświa to wy PZD mo że być wy ko rzy sty wa ny

wy łącz nie przez ogni wa or ga ni za cyj ne Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców na dal sze pod no sze nie wie dzy i oświa ty
ogrod ni czej człon ków Związ ku, w tym na no wo cze sne
me to dy jej upo wszech nia nia, a tak że na po kry wa nie kosz -

tów wy po sa ża nia za rzą dów POD, ko mi sji sta tu to wych, in -
struk to rów Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD w nie -
zbęd ną li te ra tu rę.

§ 3
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców zo bo -

wią zu je swo je Pre zy dium do opra co wa nia szcze gó ło wych
za sad za si la nia Fun du szu Oświa to we go PZD, je go funk -
cjo no wa nia i wy ko rzy sty wa nia na wszyst kich szcze blach
je go ist nie nia.

§ 4
Ile kroć w do tych czas ist nie ją cych prze pi sach związ ko -

wych mó wi się o Fun du szu Szko le nia i In struk ta żu PZD
za stę pu je się go Fun du szem Oświa to wym PZD, o ile Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD nie po sta no wi ina czej.

§ 5
1. Głów nym źró dłem Fun du szu Oświa to we go PZD jest

wpi so we na wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj nych
Związ ku.

2. Fun dusz ten wi nien być rów nież za si la ny z in nych
fun du szy wy stę pu ją cych w ogni wach Związ ku, w tym ze
środ ków po cho dzą cych z li kwi da cji i cza so we go za ję cia
te re nów pra cow ni czych ogro dów dział ko wych, a tak że ze
środ ków pla no wa nych w pre li mi na rzach fi nan so wych
ogniw Związ ku.

3. Wska za nym jest za si la nie te go Fun du szu z do ta cji ze -
wnętrz nych i da ro wizn, a tak że z po dzia łu nad wyż ki rocz -
nej dzia łal no ści fi nan so wej ogniw Związ ku.

§ 6
W za leż no ści od środ ków, któ re kie ro wa ne są na Fun -

dusz Oświa to wy PZD na po szcze gól nych szcze blach or -
ga ni za cyj nych Związ ku, ogni wa te na le ży ob cią żyć fi nan -
so wa niem za dań, któ re Fun dusz ma speł niać.

§ 7
1. Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców dzia ła w opar ciu o rocz ne pla ny i spra woz da nia fi -
nan so we.

2. Spra woz da nie z Fun du szu sta no wić bę dzie za łącz nik
do rocz ne go pla nu i spra woz da nia fi nan so we go da ne go
ogni wa Związ ku.

§ 8
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą uchwa ła nr 12/82 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 26 mar ca 1982 r. w spra wie utwo rze nia i spo so -
bu dys po no wa nia Fun du szem Szko le nia i In struk ta żu PZD.

VII. UCHWAŁY DOTYCZÑCE OÂWIATY W ROD

UCHWA ŁA NR 5/XVII/2001 KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 6 grud nia 2001 r.w spra wie fun du szu oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
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§ 9
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem l stycz nia 2002 r.
2. Środ ki fi nan so we wy ka za ne w bi lan sach ogniw or ga -

ni za cyj nych Związ ku na Fun du szu Szko le nia i In struk ta -
żu PZD na ko niec ro ku 2001 sta no wią bi lans otwar cia
Fun du szu Oświa to we go PZD na rok 2002.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 15/2006)

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 6 grud nia 2001 r.

UCHWA ŁA NR 18/2002PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPO SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 6 lu te go 2002 r.w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko rzy sty wa nia fun du szu oświa to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców wy ko nu jąc po sta no wie nia § 3 uchwa ły nr 5/XVII/2001
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia 
6 grud nia 2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców, po sta na wia:

§ 1
Fun du szem Oświa to wym PZD w ogni wach Związ ku

za rzą dza ją od po wied nio:
1) w pra cow ni czym ogro dzie dział ko wym – za rząd pra -

cow ni cze go ogro du dział ko we go,
2) w okrę go wym za rzą dzie PZD – pre zy dium okrę go -

we go za rzą du PZD,
3) w Kra jo wej Ra dzie PZD – Pre zy dium Kra jo wej Ra -

dy PZD.
§ 2 

1. Fun dusz Oświa to wy PZD we wszyst kich ogni wach
or ga ni za cyj nych Związ ku funk cjo nu je na pod sta wie pla -
nu me ry to rycz ne go opra co wy wa ne go na da ny rok, któ ry
sta no wi wy dzie lo ną część pla nu pra cy uchwa la ne go przez
wła ści wy or gan PZD da ne go ogni wa Związ ku.

2. Od po wied nie ko mi sje pro ble mo we dzia ła ją ce przy
za rzą dzie pra cow ni cze go ogro du dział ko we go, okrę go wym
za rzą dzie i Kra jo wej Ra dzie PZD opi niu ją i zgła szają pro -
po zy cje do pro jek tów pla nu, o któ rym mo wa w ust. 1.

3. Opi nie i pro po zy cje do pro jek tów pla nów, o któ rych
mo wa w ust. l, mo gą zgła szać in struk to rzy Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD. 

§ 3
Rocz ny plan me ry to rycz ny, o któ rym mo wa w § 2, mu -

si mieć za bez pie cze nie w pla nie fi nan so wym da ne go ogni -
wa Związ ku, któ ry po wi nien uwzględ niać od po wied nio
za pi sy § 10 ni niej szej uchwa ły.

§ 4 
l. Plan fi nan so wy Fun du szu Oświa to we go PZD, sta no -

wi wy dzie lo ną część pla nu fi nan so we go każ de go ogni wa
Związ ku na da ny rok.

2. Spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Oświa to we go
PZD sta no wi część spra woz da nia fi nan so we go każ de go
ogni wa Związ ku za da ny rok.

3. Plan i spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Oświa to -
we go PZD pod le ga ją kon tro li przez wła ści wy or gan ko mi -
sji re wi zyj nej i za twier dze niu przez od po wied ni or gan
sta tu to wy Związ ku.

§ 5
Ewi den cję fi nan so wą wpły wów i wy dat ków Fun du szu

Oświa to we go PZD każ de ogni wo Związ ku pro wa dzi na
wy od ręb nio nym kon cie zgod nie z Za kła do wym Pla nem
Kont PZD.

§ 6
Nad zór i kon tro lę nad Fun du szem Oświa to wym PZD

spra wu je:
1) na wszyst kich szcze blach je go funk cjo no wa nia - Kra -

jo wa Ra da PZD po przez swo je Pre zy dium,
2) na wszyst kich szcze blach okrę gu – okrę go wy za rząd

PZD po przez swo je pre zy dium.
§ 7

Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców two rzy się ze środ ków po cho dzą cych z na stę pu ją -
cych źró deł:

1. W Kra jo wej Ra dzie PZD:
1) z wpi so we go – w czę ści prze zna czo nej dla Kra jo wej

Ra dy PZD,
2) z czę ści skład ki człon kow skiej w wy so ko ści usta la nej

w pre li mi na rzu fi nan so wym Kra jo wej Ra dy PZD na da ny
rok,

3) z po dzia łu nad wyż ki rocz nej dzia łal no ści fi nan so wej
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,

4) z po dzia łu wy pra co wa ne go zy sku, zgod nie z sys te mem
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eko no micz no -fi nan so wym dzia łal no ści sta tu to wo -go spo -
dar czej Kra jo wej Ra dy i okrę go wych za rzą dów PZD,

5) ze środ ków po zy ski wa nych przez okrę go we za rzą dy
PZD od in we sto rów na po kry cie kosz tów szko le nia i in -
struk ta żu w związ ku z li kwi da cją i bu do wą no we go ogro -
du dział ko we go. Wy so kość od pi su bę dzie każ do ra zo wo
okre śla na przy po dej mo wa niu przez Pre zy dium KR PZD
uchwa ły w spra wie li kwi da cji pra cow ni cze go ogro du
dział ko we go,

6) ze środ ków fi nan so wych in nych fun du szy ce lo wych
bę dą cych w dys po zy cji Kra jo wej Ra dy PZD na pod sta -
wie sto sow nej uchwa ły Pre zy dium KR PZD.

2. W okrę go wych za rzą dach PZD:
1) z wpi so we go – w czę ści prze zna czo nej dla okrę go we -

go za rzą du PZD,
2) z czę ści skład ki człon kow skiej w wy so ko ści usta lo -

nej w pre li mi na rzu fi nan so wym okrę go we go za rzą du PZD
na da ny rok,

3) z po dzia łu nad wyż ki rocz nej dzia łal no ści fi nan so wej
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,

4) z po dzia łu wy pra co wa ne go zy sku zgod nie z sys te -
mem eko no micz no -fi nan so wym dzia łal no ści sta tu to wo -
-go spo dar czej Kra jo wej Ra dy i okrę go wych za rzą dów
PZD,

5) ze środ ków prze zna czo nych na szko le nia i in struk taż
w związ ku z li kwi da cją i bu do wą no we go ogro du dział ko -
we go uzy ska nych od in we sto ra,

6) ze środ ków fi nan so wych in nych fun du szy ce lo wych
(z wy łą cze niem Fun du szu Roz wo ju POD) bę dą cych 
w dys po zy cji okrę go we go za rzą du PZD na pod sta wie sto -
sow nej uchwa ły pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

3. W pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
1) z wpi so we go – w czę ści prze zna czo nej dla pra cow -

ni cze go ogro du dział ko we go,
2) z po dzia łu nad wyż ki rocz nej dzia łal no ści fi nan so wej

zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi,
3) ze środ ków fi nan so wych uchwa la nych przez wal ne

ze bra nie człon ków POD.
§ 8

Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow ców
wszyst kich ogniw Związ ku mo że być za si la ny z:

l) do ta cji i fun du szy ochro ny śro do wi ska,
2) fun du szy prze wi dzia nych na wspo ma ga nie or ga ni za -

cji po za rzą do wych,
3) da ro wizn w ro zu mie niu usta wy o po dat ku do cho do -

wym od osób fi zycz nych i praw nych,
4) in nych źró deł.

§ 9
Od set ki uzy ska ne od środ ków Fun du szu Oświa to we go

Pol skie go Związ ku Dział kow ców we wszyst kich ogni -
wach Związ ku sta no wią przy cho dy te go fun du szu.

§ 10 
Fun dusz Oświa to wy Pol skie go Związ ku Dział kow -

ców prze zna czo ny jest:
1. W Kra jo wej Ra dzie PZD na fi nan so wa nie:

1) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” na po trze by
za rzą dów pra cow ni czych ogro dów dział ko wych, w ilo ści
uza leż nio nej od wiel ko ści ogro du i licz by dzia łek, zgod -
nie z roz dziel ni kiem, usta la nym co rocz nie przez Pre zy -
dium KR PZD uwzględ nia ją cym moż li wo ści Fun du szu
Oświa to we go PZD,

2) do star cza nia do ogro dów dział ko wych In for ma to ra
Dział kow ca w ilo ści wy ni ka ją cej z wiel ko ści ogro du i li-
cz by je go te re nów. W mia rę moż li wo ści bę dzie uwzględ -
nia ne za po trze bo wa nie za rzą dów POD w tym za kre sie.
Roz dziel nik In for ma to ra Dział kow ca na każ dy rok usta la
Pre zy dium KR PZD,

3) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” człon kom
władz kra jo wych Związ ku,

4) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” in struk to -
rom kra jo wym Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,

5) do star cza nia do pra cow ni czych ogro dów dział ko -
wych plansz szko le nio wych i za le ceń ogrod ni czych,

6) współ pra cy z ośrod ka mi na uko wy mi i ośrod ka mi do -
radz twa rol ni cze go,

7) ba dań na uko wych na po trze by ogrod nic twa dział ko -
we go,

8) pro mo cji i wdra ża nia osią gnięć na uko wych w ogro -
dach i na dział kach,

9) pro mo cji i wdra ża nia w ogro dach i na dział kach osią -
gnięć na uko wych z ochro ny śro do wi ska,

10) wdra ża nia no wo cze snych roz wią zań w za kre sie za -
go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny przy ro dy 
i kształ to wa nia śro do wi ska,

11) li te ra tu ry na po trze by dział kow ców w opar ciu o in -
dy wi du al ne uchwa ły Pre zy dium KR PZD,

12) wy po sa ża nia bi blio tek ogro do wych w li te ra tu rę
ogrod ni czą w opar ciu o in dy wi du al ne uchwa ły Pre zy dium
KR PZD,

13) opra co wań i wdra ża nia pro gra mów upo wszech nia -
nia oświa ty ogrod ni czej z za sto so wa niem no śni ków au -
dio wi zu al nych i elek tro nicz nych,

14) wdra ża nia no wo cze snej wie dzy ogrod ni czej wśród
ak ty wu, dział kow ców i in struk to rów Spo łecz nej Służ by
In struk tor skiej PZD,

15) pro wa dze nia kon kur sów wie dzy ogrod ni czej wśród
dział kow ców, a tak że in nych do ty czą cych za go spo da ro -
wa nia, pro duk cji i wy po czyn ku na dział kach.

16) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej po przez me dia,
2. W okrę go wych za rzą dach PZD na fi nan so wa nie:
1) za opa trze nia w 12 ko lej nych nu me rów mie sięcz ni ka

„dział ko wiec” no wych człon ków Związ ku,
2) do star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec” człon kom

władz okrę go wych,
3) wy po sa ża nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz nej

Służ by In struk tor skiej w ma te ria ły in struk ta żo we na pod -
sta wie in dy wi du al nych uchwał pre zy diów okrę go wych
za rzą dów PZD,

4) wy po sa ża nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD w urzą dze nia i na rzę dzia nie -
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zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn no ści in struk tor skich na
pod sta wie in dy wi du al nych uchwał pre zy diów okrę go -
wych za rzą dów PZD,

5) za opa try wa nia in struk to rów okrę go wych Spo łecz nej
Służ by In struk tor skiej PZD w mie sięcz nik „dział ko wiec”,

6) wy po sa ża nia i pro wa dze nia ośrod ków szko le nia dla
dział kow ców i ak ty wu,

7) wy po sa ża nia bi blio tek ogro do wych w li te ra tu rę
ogrod ni czą w za leż no ści od moż li wo ści Fun du szu Oświa -
to we go PZD na pod sta wie in dy wi du al nych uchwał okrę -
go wych za rzą dów PZD,

8) funk cjo no wa nia peł no moc ni ków do spraw za go spo -
da ro wa nia,

9) współ pra cy z ośrod ka mi na uko wy mi i ośrod ka mi do -
radz twa rol ni cze go znaj du ją cy mi się na te re nie dzia ła nia
okrę gu,

10) pro mo cji i wdra ża nia osią gnięć na uko wych w ogro -
dach i na dział kach,

11) pro mo cji i wdra ża nia w ogro dach i na dział kach
osią gnięć na uko wych w za kre sie ochro ny śro do wi ska,

12) wdra ża nia no wo cze snych roz wią zań w za kre sie za -
go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny przy ro dy i
kształ to wa nia śro do wi ska,

13) li te ra tu ry na po trze by za rzą dów POD i in struk to rów
Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD na po sta wie in dy wi -
du al nych uchwał pre zy diów okrę go wych za rzą dów PZD,

14) wdra ża nia no wo cze snej wie dzy ogrod ni czej wśród
ak ty wu, dział kow ców, po cząt ku ją cych dział kow ców i in -
struk to rów okrę go wych Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej
PZD,

15) pro wa dze nia kon kur sów okrę go wych na te mat wie -
dzy ogrod ni czej wśród dział kow ców, a tak że in nych do ty -
czą cych za go spo da ro wa nia, pro duk cji i wy po czyn ku na
dział kach,

16) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej po przez re gio -
nal ne środ ki ma so we go prze ka zu.

3. W pra cow ni czych ogro dach dział ko wych na fi nan so -
wa nie:

1) za opa try wa nia w mie sięcz nik „dział ko wiec” in struk -
to rów ogro do wych

Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,
2) pro wa dze nia po rad nic twa i in struk ta żu na te re nie

ogro du dział ko we go,
3) kon kur sów w za kre sie za go spo da ro wa nia dział ki 

i wie dzy ogrod ni czej wśród dział kow ców,
4) szko leń i po ka zów prak tycz nych or ga ni zo wa nych dla

dział kow ców i po cząt ku ją cych dział kow ców,
5) wy po sa ża nia bi blio te ki ogro do wej w li te ra tu rę ogrod -

ni czą dla dział kow ców,
6) pro pa go wa nia no wo ści ogrod ni czych wśród dział -

kow ców,
7) wy po sa ża nia in struk to rów ogro do wych Spo łecz nej

Służ by In struk tor skiej PZD w urzą dze nia i na rzę dzia nie -
zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn no ści in struk tor skich.

§ 11
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD mo że po dej mo wać de -

cy zje do ty czą ce za kre su fi nan so wa nia po szcze gól nych za -
dań o za się gu kra jo wym przez ogni wa Związ ku.

§ 12 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1/2002)

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 6 lu te go 2002 r.

UCHWA ŁA Nr 1/XVII/2010KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 23 wrze śnia 2010 r.w spra wie szko le nia kan dy da tów
Szko le nia kan dy da tów są dla Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców za da niem pod sta wo wym i prio ry te to wym. Są
one wa run kiem zdo by cia pod sta wo wych in for ma cji do ty -
czą cych funk cjo no wa nia Związ ku i Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych. No wo cze sne i pra wi dło we za go spo da ro wa -
nie dzia łek i ogro dów dział ko wych za le ży od po zio mu
wie dzy or ga ni za cyj nej, ogrod ni czej i zna jo mo ści prze pi -
sów. Za kres zdo by tej wie dzy ma rów nież bez po śred ni
wpływ do bre sto sun ki są siedz kie oraz sze ro ko ro zu mia ne
funk cjo no wa nie Związ ku. Re ali zu jąc po sta no wie nia § 65

ust. 1 re gu la mi nu ROD uchwa lo ne go w dniu 23 li sto pa da
2006 r. Kra jo wa Ra da PZD usta la:

§ 1
1. Zo bo wią zać Okrę go we Za rzą dy PZD do:
– obo wiąz ko we go szko le nia kan dy da tów na dział kow ców
– opra co wa nia rocz ne go pla nu szko leń kan dy dac kich 

w sie dzi bach OZ i de le ga tu rach w cy klach mie sięcz nych 
2. Po za sie dzi ba mi okrę gów i de le ga tur szko le nia na le -

ży pla no wać w po wia tach dla wy bra nych ROD wg. po -
trzeb – dla mi ni mum 10 słu cha czy 
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§ 2
1. W ce lu pod nie sie nia po zio mu i atrak cyj no ści szko -

leń, na le ży:
a) an ga żo wać do pro wa dze nia wy kła dów wy so kiej kla -

sy spe cja li stów z po szcze gól nych dzie dzin: pra cow ni ków
wyż szych uczel ni, in sty tu tów na uko wych, ośrod ków do -
radz twa rol ni cze go, na uczy cie li szkół rol ni czych, pra cow -
ni ków OZ, eta to we go in struk to ra fa cho we go OZ oraz 
w uza sad nio nych przy pad kach do świad czo nych i wy -
kształ co nych in struk to rów kra jo wych i okrę go wych SSI,

b) do bie rać od po wied nie, no wo cze sne me to dy i środ ki
prze ka zu in for ma cji, uła twia ją ce przy swa ja nie wie dzy,

c) stwa rzać jak naj lep sze wa run ki or ga ni za cyj ne do pro -
wa dze nia szko leń oraz wy po sa żać uczest ni ków w nie -
zbęd ną związ ko wą li te ra tu rę fa cho wą.

§ 3
1. Pro gram szko le nia kan dy dac kie go po wi nien obej mo -

wać za gad nie nia do ty czą ce:
– prze pi sów związ ko wych (usta wa o ROD, Sta tut PZD,

Re gu la min ROD) – za sad funk cjo no wa nia ROD;
– za sad za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dział ki;
– praw i obo wiąz ków człon ka Związ ku;

– pod sta wo wych za sad upra wy, na wo że nia i ochro ny ro -
ślin na dział kach.

2. Czas trwa nia szko le nia po wi nien po zwa lać na re ali -
za cję w/w za gad nień i obej mo wać nie mniej jak 12 go -
dzin.

§ 4
Udział w szko le niu kan dy dac kim skut ku je wy da niem

przez OZ PZD za świad cze nia ukoń cze nia szko le nia.
§ 5

1. Za rzą dy ROD zo bo wią za ne są do nie zwłocz ne go kie -
ro wa nia kan dy da tów na dział kow ców na szko le nia do OZ
PZD. 

2. Za rzą dy ROD zo bo wią za ne są do po dej mo wa nia
uchwa ły o nada niu człon ko stwa i wy da wa nia de cy zji 
o przy zna niu dział ki po oka za niu za świad cze nia ukoń cze -
nia szko le nia kan dy da tów.

§ 6
Od po wie dzial ność za or ga ni za cję i prze bieg szko leń po -

no szą Okrę go we Za rzą dy PZD.
§ 7

Wy na gro dze nie za or ga ni za cję szko le nia oraz pro wa -
dze nie wy kła dów usta li Pre zy dium Kra jo wej Ra dy

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2010)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 r.

UCHWA ŁA NR 11/95PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 24 sierp nia 1995 r.w spra wie spo łecz nej służ by in struk tor skiej w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Pra wi dło we za go spo da ro wa nie pra cow ni czych ogro -

dów dział ko wych i dzia łek, or ga ni zo wa nie i udzie la nie
po mo cy i po rad nic twa w tym za kre sie oraz pro wa dze nie
upraw ogrod ni czych na le żą do pod sta wo wych za dań usta -
wo wych i sta tu to wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Du żą ro lę w re ali zo wa niu tych za dań speł nia li spo łecz ni
in struk to rzy fa cho wi po wo ły wa ni przez za rzą dy pra cow -
ni czych ogro dów dział ko wych i wo je wódz kie za rzą dy
PZD.

Uwzględ nia jąc tra dy cję i ro lę spo łecz nych in struk to rów
fa cho wych w upo wszech nia niu wie dzy i oświa ty ogrod ni -
czej, wy pra co wa ne na prze strze ni lat me to dy in struk ta żu
oraz uzna jąc tę dzia łal ność za ko niecz ną i po ży tecz ną dla
człon ków Związ ku, po sta na wia się co na stę pu je:

§ 1
Po wo łu je się Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską.

§ 2
Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską two rzą:
– in struk to rzy ogro do wi – po wo ły wa ni przez za rzą dy

pra cow ni czych ogro dów dział ko wych,
– in struk to rzy wo je wódz cy – po wo ły wa ni przez pre zy -

dia wo je wódz kich za rzą dów PZD,
– in struk to rzy kra jo wi – po wo ły wa ni przez Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy Związ ku.
§ 3 

In struk to rów po wo łu je się:
1. in struk to rów ogro do wych – spo śród wie lo let nich, do -

świad czo nych i od po wied nio prze szko lo nych dział kow -
ców,

2. in struk to rów wo je wódz kich – spo śród in struk to rów
ogro do wych le gi ty mu ją cych się co naj mniej 3-let nim sta -
żem in struk tor skim lub dział kow ców po sia da ją cych wy -
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kształ ce nie ogrod ni cze, rol ni cze, przy rod ni cze.
3. in struk to rów kra jo wych – spo śród in struk to rów ogro -

do wych po sia da ją cych co naj mniej 5-let ni staż in struk tor -
ski, In struk to rów wo je wódz kich po sia da ją cych co naj-
mniej 2-le ni staż in struk tor ski lub dział kow ców po sia da -
ją cych wy kształ ce nie, rol ni cze, przy rod ni cze.

§ 4
In struk to rzy peł nią swo je obo wiąz ki spo łecz nie.

§ 5
1. Do tych cza so wi spo łecz ni in struk to rzy fa cho wi dzia -

ła ją cy w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych sta ją się
in struk to ra mi ogro do wy mi, a wo je wódz cy spo łecz ni in -
struk to rzy fa cho wi sta ją się in struk to ra mi wo je wódz ki mi
z za cho wa niem do tych cza so we go sta żu.

2. Spo łecz ni in struk to rzy fa cho wi POD i spo łecz ni in -
struk to rzy fa cho wi wo je wódz kie go za rzą du PZD speł nia -
ją cy wa run ki § 3 pkt 2 lub 3 mo gą być po wo ła ni od po -
wied nio na in struk to rów wo je wódz kich lub in struk to rów
kra jo wych.

§ 6
In struk to rzy otrzy mu ją le gi ty ma cje służ bo we wy da wa ne:
1. in struk to rom ogro do wym i in struk to rom wo je wódz -

kim przez pre zy dia wo je wódz kich za rzą dów PZD,
2. in struk to rom kra jo wym przez Pre zy dium Kra jo wej

Ra dy Związ ku.
§ 7

Dzia łal ność Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej fi nan so -
wa na jest:

1. in struk to rów ogro do wych – z Fun du szu Szko le nia
i In struk ta żu za rzą dów POD,

2. in struk to rów wo je wódz kich – z Fun du szu Szko le -
nia i In struk tra źu wo je wódz kie go za rzą du PZD,

3. in struk to rów kra jo wych – z Fun du szu Szko le nia 
i In struk ta żu Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 8
Re je stry Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej pro wa dzą:
1. wo je wódz kie za rzą dy PZD – in struk to rów ogro do -

wych i in struk to rów wo je wódz kich,
2. Kra jo wa Ra da PZD – in struk to rów kra jo wych.

§ 9
Za da nia i upraw nie nia in struk to rów okre śla ją wy tycz ne

sta no wią ce za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.
§10

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku

Dział kow ców
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/1995)

War sza wa, dnia 24 sierp nia 1995 r.

Za łącz nik do uchwa ły Nr 11/95 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 24 sierp nia 1995 r.

Wy tycz nedzia łal no ści Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w Pol skim Związ ku Dział kow ców
§ 1 

In struk tor ogro do wy re ali zu je dzia ła nia okre ślo ne 
w § 83 ust. 2 Re gu la mi nu

POD, a w szcze gól no ści:
1. Pro wa dzi in struk taż w za kre sie:
a) za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek, b/ upra wy

ro ślin c/ochro ny ro ślin d/na wo że nia ro ślin e/ochro ny śro -
do wi ska.

2. Or ga ni zu je po ka zy z za kre su:
a) upra wy gle by,
b) tech ni ki sa dze nia drzew i krze wów owo co wych i

ozdob nych,
c) cię cia i prze świe tla nia drzew i krze wów owo co wych

i ozdob nych,

d) na wo zów i tech ni ki ich sto so wa nia, 
e) środ ków ochro ny ro ślin dla pra cow ni czych ogro dów

dział ko wych, po trzeb, tech ni ki i za sad ich sto so wa nia na
dział ce, 

f) eko lo gii w upra wie dzia łek.
3. Wdra ża Re gu la min POD i wy da je za le ce nia do ty czą -

ce je go sto so wa nia.
4. Pro pa gu je wie dzę i oświa tę ogrod ni czą po przez:
a) or ga ni zo wa nie pre lek cji i szko leń dla dział kow ców,
b) roz pro wa dza nie li te ra tu ry i pra sy ogrod ni czej, szcze -

gól nie wy daw nictw związ ko wych i mie sięcz ni ka „dział -
ko wiec”,

c) prze ka zy wa nie in for ma cji o wszel kich no wo ściach
ogrod ni czych.
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5. Utrzy mu je kon tak ty ze sta cja mi che micz no -rol ni czy -
mi oraz kwa ran tan ny i ochro ny ro ślin, szko ła mi ogrod ni -
czy mi i uczel nia mi, ośrod ka mi do radz twa rol ni cze go oraz
in ny mi pla ców ka mi w za leż no ści od po trzeb.

§ 2
In struk tor wo je wódz ki:
1. Utrzy mu je bez po śred ni kon takt z wo je wódz kim za -

rzą dem PZD w za kre sie:
a) za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek,
b) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej wśród dział kow -

ców,
c) pro pa go wa nia i roz po wszech nia nia li te ra tu ry fa cho -

wej wśród dział kow ców, d) wdra ża nia prze pi sów w za -
kre sie za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek.

2. Uczest ni czy w re ali zo wa niu za dań wo je wódz kie go
za rzą du PZD w za kre sie: a) za go spo da ro wa nia i mo der ni -
za cji ogro dów i dzia łek,

b) szko le nia i in struk ta żu dział kow ców.
3. Uczest ni czy w kon tro lach i lu stra cjach pra cow ni -

czych ogro dów dział ko wych i dzia łek or ga ni zo wa nych
przez wo je wódz ki za rząd PZD.

4. Or ga ni zu je pra cę in struk to rów ogro do wych w swo -
im POD.

5. Ty pu je kan dy da tów na szko le nia in struk to rów i in ne
or ga ni zo wa ne przez wo je wódz ki za rząd PZD.

6. Po nad to re ali zu je dzia ła nia okre ślo ne w § 1.
§ 3

In struk tor kra jo wy:
1. Utrzy mu je bez po śred ni kon takt z Kra jo wą Ra dą PZD

w za kre sie:
a) za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek,
b) pro pa go wa nia wie dzy ogrod ni czej wśród dział kow -

ców,
c) pro pa go wa nia i roz po wszech nia nia li te ra tu ry fa cho -

wej wśród dział kow ców, 
d) wdra ża nia prze pi sów w za kre sie za go spo da ro wa nia

dzia łek.
2. Uczest ni czy w re ali zo wa niu za dań Kra jo wej Ra dy

PZD w za kre sie:
a) za go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek, 
b) szko le nia i in struk ta żu dział kow ców.
3. Re ali zu je za da nia z za kre su za go spo da ro wa nia, upo -

wszech nia nia wie dzy i no wo ści ogrod ni czych zle co ne
przez Kra jo wą Ra dę PZD.

4. Pro wa dzi dzia łal ność ilu stra cyj ną i in ter wen cyj ną zle -
co ną przez Kra jo wą Ra dę Związ ku.

5. Słu ży po mo cą fa cho wą i or ga ni za cyj ną in struk to rom
ogro do wym i wo je wódz kim.

6. Or ga ni zu je pra cę in struk to rów ogro do wych w swo -
im POD.

7. Po nad to re ali zu je dzia ła nia okre ślo ne w § 1.
§ 4

W związ ku z wy ko ny wa niem swo ich za dań in struk to -
rzy:

1. Uczest ni czą w po sie dze niach za rzą dów POD i ko mi -
sji pro ble mo wych, na któ rych oma wia ne są spra wy za go -
spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro du i dzia łek, spra wy
ogrod ni cze i szko le nio we.

2. Bio rą udział w ko mi sjach do ty czą cych prze glą dów
sta nu za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia łek.

3. Przed kła da ją za rzą dom POD wnio ski w spra wach za -
go spo da ro wa nia i mo der ni za cji ogro dów i dzia łek, dzia łal -
no ści szko le nio wej i za opa trze nio wej.

4. Uczest ni czą w ogro do wych ko mi sjach kon kur so -
wych.

5. Ko rzy sta ją z ogro do wych ta blic in for ma cyj nych dla
re ali zo wa nia swo ich za dań.

6. Ko rzy sta ją z po miesz czeń świe tli co wych dla ce lów
szko le nio wych.

7. Przed kła da ją na wal nych ze bra niach in for ma cje o za -
go spo da ro wa niu ogro dów i dzia łek oraz skła da ją wnio ski
ma ją ce na ce lu ich pra wi dło we za go spo da ro wa nie.

§ 5
In struk to rzy otrzy mu ją bez płat nie wy daw nic twa związ -

ko we a przede wszyst kim mie sięcz nik „dział ko wiec”:
a) ogro do wi – z za rzą dów pra cow ni czych ogro dów

dział ko wych,
b) wo je wódz cy – z wo je wódz kich za rzą dów PZD, 
c/ kra jo wi – z Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 6
Na te re nie każ de go pra cow ni cze go ogro du dział ko we go

win na znaj do wać się in for ma cja o dzia ła ją cych w tym
ogro dzie in struk to rach.

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

War sza wa, dnia 24 sierp nia 1995 r.
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Uchwa łą nr 11/95 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 24 sierp nia 1995 r. w spra -
wie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców po wo ła na zo sta ła trzy stop nio wa służ ba
in struk tor ska na wszyst kich szcze blach or ga ni za cyj nych
Związ ku tj.: in struk to rzy ogro do wi, okrę go wi i kra jo wi.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców ma jąc na uwa dze za sa dy po wo ły wa nia in struk to -
rów, okre ślo ne w § 3 uchwa ły nr 11/95 Pre zy dium KR
PZD, w związ ku z § 9 ust. 5 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
W struk tu rze Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD

moż na peł nić wy łącz nie jed ną funk cję tj.: in struk to ra
ogro do we go, okrę go we go lub kra jo we go.

§ 2
1. Oso ba po wo ła na na wyż szy sto pień in struk tor ski

prze sta je peł nić funk cję niż sze go stop nia.
2. Za kres dzia ła nia dla da ne go stop nia in struk to ra Spo -

łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD okre śla ją wy tycz ne
sta no wią ce za łącz nik do uchwa ły nr 11/95 Pre zy dium KR
PZD z dnia 24 sierp nia 1995 r.

§ 3
1. In struk to ro wi Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD

przy słu gu ją upraw nie nia wy ni ka ją ce z uchwa ły nr
18/2002 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 lu te -
go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia, za si la nia i wy ko -
rzy sty wa nia fun du szu oświa to we go PZD, we dług ostat-
nie go stop nia, na któ ry zo stał po wo ła ny.

2. Upraw nie nia, o któ rych mo wa w ust. l, do ty czą do -
star cza nia mie sięcz ni ka „dział ko wiec”, związ ko wej li te ra -
tu ry ogrod ni czej, a tak że wy po sa ża nia in struk to rów 
w urzą dze nia i na rzę dzia nie zbęd ne do wy ko ny wa nia czyn -
no ści in struk tor skich, we dług moż li wo ści fi nan so wych fun -
du szu oświa to we go PZD da ne go ogni wa Związ ku.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2002)

UCHWA ŁA Nr 40/2002 PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW z dnia 22 mar ca 2002 r.w spra wie struk tu ry i wy po sa ża nia in struk to rów spo łecz nej służ by in struk tor skiej PZD

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 22 mar ca 2002 r.

UCHWA ŁA NR 2/XVII/2010KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 23 wrze śnia 2010 r.w spra wie pod nie sie nia ran gi i lep sze go wy ko rzy sta nia dzia łal no ści SSI PZD
Dzia łal ność SSI w ogro dach dział ko wych ma bar dzo

dłu gą tra dy cję się ga ją cą po wsta wa nia pierw szych ogro -
dów dział ko wych. Przez ca ły czas in struk to rzy SSI speł -
nia li bar dzo po ży tecz ną ro lę w ży ciu i roz wo ju każ de go
ogro du dział ko we go, w któ rym pra co wa li in struk to rzy
SSI. Ma ją oni ogrom ny wkład w za go spo da ro wa nie ogro -
dów, a na stęp nie w mo der ni za cje ogro dów. Szcze gól ne
osią gnię cia in struk to rzy SSI ma ją w pra cy nad za go spo da -
ro wa niem i mo der ni za cją dzia łek w Ro dzin nych Ogro -
dach Dział ko wych. Du że zna cze nie w dzia łal no ści in s-
truk to rów SSI jest upo wszech nie nie przez nich wie dzy 
i oświa ty ogrod ni czej wśród dział kow ców oraz wpro wa -
dza nie naj now szych osią gnięć wie dzy ogrod ni czej.

Struk tu ry ogrod nic twa dział ko we go przed wo jen ne go 
i w okre sie po wo jen nym tak że przy wią zy wa ły du żą wa gę

do po wo ły wa nia i szko le nia in struk to rów SSI. Dla te go też
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy do ce nia jąc za rów no po trze bę
ist nie nia pra cy in struk to rów SSI, a tak że do tych cza so we
do świad cze nie i tra dy cje Uchwa łą nr 11/1995 z dnia
24.08.1995 r., utwo rzy ło Spo łecz ną Służ bę In struk tor ską
w PZD, na da jąc w ten spo sób tej dzie dzi nie szcze gól ną
ran gę. To wa rzy szy ło te mu rów nież za pew nie nie wa run -
ków do pra cy dla tej służ by, a tak że stwo rze nie moż li wo -
ści do szko le nia wie dzy i szko le nia się w za kre sie
spe cja li za cji. 

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy do strze gło w tej Uchwa le
moż li wość szer sze go wy ko rzy sta nia wie dzy, do świad cze -
nia i pra cy in struk to rów SSI. Dla te go też wpro wa dzo no
po ję cie in struk tor ogro do wy, in struk tor okrę go wy i in -
struk tor kra jo wy. Ma to słu żyć wy ko rzy sta niu pra cy in -
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struk to rów zwłasz cza in struk to rów okrę go wych i kra jo -
wych na szcze blu okrę gu i kra ju. 

Uzna jąc po trze bę ist nie nia i roz wo ju, a tak że w ce lu
pod nie sie nia ran gi i lep szej, bar dziej efek tyw nej pra cy in -
struk to rów SSI, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta na -
wia, co na stę pu je:

§ 1
W dzia łal no ści in struk to rów SSI pod sta wo we zna cze -

nie ma ją wie dza i prak ty ka, dla te go też waż ne jest pro wa -
dze nie sys te ma tycz nych szko leń dla in struk to rów SSI
wszyst kich szcze bli.

§ 2
Szcze gól ne zna cze nie dla pod nie sie nia wie dzy in struk to -

rów SSI ma ją re jo no we kon fe ren cje ogrod ni cze, w któ rych
uczest ni czą naj bar dziej do świad cze ni in struk to rzy. Na kon -
fe ren cje te po win ni być kie ro wa ni wciąż no wi in struk to rzy
SSI po sia da ją cy wie dze i do świad cze nie ogrod ni cze.

§ 3
Szko le nia or ga ni zo wa ne dla in struk to rów SSI po win ny

być pro wa dzo ne przez wy kła dow ców uni wer sy te tów rol -
ni czych, in sty tu tów na uko wych, w tym wy so kiej kla sy
spe cja li stów z okre ślo nych dzie dzin. Ma to zna czą cy
wpływ na po ziom prze ka zy wa nej wie dzy i umie jęt no ści
spo łecz nych in struk to rów, któ rą z ko lei bę dą prze ka zy wać
no wym oraz mniej do świad czo nym dział kow com.

§ 4
Okrę go we Za rzą dy po win ny współ pra co wać z in struk -

to ra mi SSI, or ga ni zu jąc dla nich na ra dy, na któ rych przed -
sta wio ne bę dą naj waż niej sze za da nie do re ali za cji oraz
naj now sze do świad cze nia i osią gnię cia na uki rol ni czej 
i ogrod ni czej. Na ra dy te po win ny od by wać się raz do ro -
ku w okre sie wcze sno wio sen nym.

§ 5
W spo tka niach i na ra dach or ga ni zo wa nych przez Okrę -

go we Za rzą dy PZD, na któ rych bę dą po ru sza ne te ma ty
do ty czą ce ak tu al nej sy tu acji w PZD, pra wa funk cjo no wa -
nia ROD i PZD oraz pra wa po wszech nie obo wią zu ją ce 
i ma ją ce go za sto so wa nie w ROD, na le ży uwzględ niać
udział in struk to rów SSI.

§ 6
Za rząd ROD wi nien za pew nić in struk to rom ogro do -

wym od po wied nie wa run ki pra cy w ogro dach, a tak że
współ pra co wać z ni mi we wszyst kich spra wach, w któ -
rych mo gą speł nić istot ną ro lę.

§ 7
Raz w ro ku pra ca in struk to rów ogro do wych po win na

być oce nio na przez Za rząd ROD w ich obec no ści.
§ 8

W ce lu pod nie sie nia po sia da nych przez in struk to rów
ogro do wych kwa li fi ka cji, na le ży dą żyć do ich spe cja li za -
cji w okre ślo nych dzie dzi nach wie dzy ogrod ni czej (np.
sa dow nic twa, wa rzyw nic twa, ochro ny ro ślin itp.).

§ 9
In struk tor SSI pro wa dzi in struk taż w za kre sie za go spo -

da ro wa nia i mo der ni za cji dzia łek oraz upra wy ro ślin dla
dział kow ców.

§ 10
In struk to rzy SSI za osią gnię cia w swo jej pra cy spo łecz -

nej po win ni być ob ję ci sys te mem na gra dza nia w Związ ku
(dy plo my, książ ki, na gro dy pie nięż ne oraz in ne for my wy -
na gro dzeń i od zna czeń).

§ 11
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2010)

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

PRE ZES 
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 r.

UCHWA ŁA NR 23/2003 PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZK DZIAŁ KOW CÓWz dnia 12 mar ca 2003 r.w spra wie utwo rze nia w od dzia łach okrę go wych PZD sta no wisk in struk to rów ogrod ni czych oraz źró deł ich fi nan so wa nia
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, ma jąc na uwa dze re ali za cję: pod sta wo wych za -
dań usta wo wych i sta tu to wych w za kre sie za go spo da ro -
wa nia ogro dów i dzia łek, ochro ny śro do wi ska, po mo cy 
i po rad nic twa w pro wa dze niu upraw ogrod ni czych, pro pa -

go wa nia wie dzy ogrod ni czej, a tak że uchwa lo ne go na 
VI Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD w dniu 8 grud nia
2002 r. Pro gra mu Związ ku, dzia ła jąc na pod sta wie § 95
ust. 3 w związ ku z § 93 pkt. 20 po sta na wia:
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§ 1
1. Utwo rzyć w biu rach od dzia łów okrę go wych Pol skie -

go Związ ku Dział kow ców sta no wi sko(a) in struk to ra(ów)
ogrod ni cze go(ych).

2. Na sta no wi sko(a), o któ rym mo wa w ust. l, na le ży za -
trud nić oso bę(y) z wyż szym wy kształ ce niem ogrod ni -
czym.

§ 2 
Do naj waż niej szych za dań in struk to ra ogrod ni cze go na -

le ży:
1) nad zo ro wa nie za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko -

wych i dzia łek, ini cjo wa nie ich mo der ni za cji, or ga ni zo -
wa nie i udział w prze glą dach za go spo da ro wa nia ogro dów
i dzia łek oraz przy go to wy wa nie za le ceń w za kre sie tych
prze glą dów dla za rzą dów POD, a tak że nad zo ro wa nie ich
wy ko na nia,

2) pro mo wa nie oświa ty ogrod ni czej i wy daw nictw
związ ko wych, w tym or ga ni zo wa nie szko leń, po ka zów i
pro wa dze nie in struk ta żu dla dział kow ców oraz osób ubie -
ga ją cych się o przy dział dział ki,

3) dys try bu cja li te ra tu ry ogrod ni czej,

4) or ga ni zo wa nie i kie ro wa nie pra cą in struk to rów Spo -
łecz nej Służ by In struk tor skiej PZD,

5) re ali zo wa nie za dań z za kre su ochro ny śro do wi ska 
w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,

6) pro wa dze nie dzia łal no ści kon kur so wej okrę go we go
za rzą du PZD, w tym ini cjo wa nie i pro pa go wa nie tej dzia -
łal no ści w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych,

7) współ pra ca z pla ców ka mi na uko wy mi i do radz twa
rol ni cze go w za kre sie ogrod nic twa dział ko we go, ochro -
ny śro do wi ska oraz wdra ża nie osią gnięć na uko wych do
prak ty ki.

§ 3
Kosz ty za trud nie nia in struk to ra(ów) ogrod ni cze go(ych)

po kry wa ne są ze środ ków:
1) sta tu to wych w ra mach uchwa lo ne go fun du szu płac

na da ny rok,
2) Fun du szu Oświa to we go PZD, bę dą ce go w dys po zy -

cji od dzia łów okrę go wych PZD, w wy so ko ści do 40%
pła cy za sad ni czej in struk to ra(rów) ogrod ni cze go(ych).

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/2003)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 12 mar ca 2003 r.

UCHWA ŁA NR 53/99PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 8 lip ca 1999 r. w spra wie wy po sa że nia bi blio tek ogro do wych w wy daw nic twa fa cho we
Zna czą cą ro lę w upo wszech nia niu wie dzy i oświa ty

ogrod ni czej w obec nych, trud nych wa run kach eko no micz -
nych ma ją bi blio te ki ogro do we, wy po sa żo ne w od po wied -
nią li te ra tu rę fa cho wą. Dla te go nie zbęd ne jest, aby książ ki
i bro szu ry wy da wa ne przez Wy daw nic two PZD, a prze -
zna czo ne spe cjal nie dla dział kow ców by ły po wszech nie
do stęp ne w bi blio te kach ogro do wych i w ten spo sób do -
cie ra ły do jak naj szer sze go gro na dział kow ców.

Bi blio te ki w ogro dach po win ny być tak wy po sa żo ne,
aby każ dy dział ko wiec mógł ła two uzy skać rze tel ną wie -
dzę na te ma ty ogrod ni cze, eko lo gicz ne, za go spo da ro wa -
nia i mo der ni za cji dział ki, a tak że o wszel kich no wo ściach
ogrod ni czych. Waż ne jest rów nież, aby z wy daw nictw
mo gli ko rzy stać tak że spo łecz ni in struk to rzy fa cho wi
POD udzie la ją cy po rad dział kow com. Uwzględ nia jąc zna -
cze nie wy daw nictw związ ko wych w upo wszech nia nie
wie dzy ogrod ni czej oraz ro lę ja ką speł nia ły i po win ny

speł niać bi blio te ki ogro do we dla dział kow ców Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie:

– § 8 ust. 2 pkt. 5 i § 9 pkt. 6, 7 i S Sta tu tu PZD,
– § 92 i § 94 Re gu la mi nu POD,
– § 18 pkt. 12 i 16 Re gu la mi nu Kra jo wej Ra dy PZD,
– Uchwa ły nr 12/82 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 26 mar ca 1982 r. w spra wie utwo rze nia i spo so bu
dys po no wa nia Fun du szem Szko le nia i In struk ta żu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców /Biu le tyn nr 3 z 1982 r./

– In struk cji Se kre ta ria tu Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 17
stycz nia 1984 r. w spra wie pro wa dze nia bi blio tek fa cho -
wych w Pol skim Związ ku Dział kow ców /Biu le tyn nr 2/14
z 1985 r./

po sta na wia:
1. Prze sy łać do wszyst kich POD ko lej ne ty tu ły wy daw -

ni cze prze zna czo ne dla dział kow ców wg na stę pu ją cych
kry te riów:
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– do POD li czą cych do 200 użyt kow ni ków po l eg -
zem pla rzu książ ki

– do POD li czą cych od 201 do 600 użyt kow ni ków po
2 eg zem pla rze książ ki,

– do POD li czą cych po nad 600 użyt kow ni ków po 
3 eg zem pla rze książ ki.

W POD li czą cych do 50 dzia łek do star cza nie ksią żek
bę dzie na stę po wa ło na wnio sek Okrę go wych Za rzą dów.

2. Wy daw nic twa książ ko we i bro szu ry prze sy ła ne bę dą

z Kra jo wej Ra dy PZD bez po śred nio na ad re sy Za rzą dów
POD. Książ ki bę dą prze zna czo ne do uzu peł nie nia zbio -
rów bi blio tek ogro do wych.

3. Środ ki fi nan so we nie zbęd ne do za ku pu ksią żek za bez -
pie cza ją Za rzą dy POD z Fun du szu Szko le nia i In struk ta żu.

4. Za rzą dy POD zor ga ni zu ją bi blio te ki ogro do we i za -
pew nią dział kow com moż li wość ko rzy sta nia z li te ra tu ry
dział ko wej.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/1999)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 8 lip ca 1999 r.

UCHWA ŁA Nr 8/XXIV/2006KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 23 li sto pa da 2006 r.w spra wie Biu le ty nu In for ma cyj ne go PZD
Biu le tyn In for ma cyj ny jest wy da wa ny przez Kra jo wą

Ra dę PZD od stycz nia 1982 r. zgod nie z de cy zją KR PZD
z dnia 29 paź dzier ni ka 1981 r. Od pierw sze go nu me ru
Biu le tyn stał się ofi cjal nym or ga nem Związ ku pu bli ku ją -
cym ak ty praw ne ma ją ce za sto so wa nie dla ogro dów dział -
ko wych, ak ty pra wa we wnętrz ne go i wszyst kie in for ma cje
do ty czą ce ogro dów i Związ ku. Ko mi tet Re dak cyj ny zwra -
cał szcze gól ną uwa gę na to, aby w Biu le ty nie zna la zły się
wszyst kie naj waż niej sze dla co dzien nej pra cy za rzą dów
ogro dów uchwa ły, in struk cje, po ra dy i wy ja śnie nia, a tak -
że wy da rze nia z ży cia ogro dów i Związ ku. 

Roz po czę cie wy da wa nia Biu le ty nu wy pa dło w cza sie
naj więk sze go za po trze bo wa nia na dział ki, naj więk sze go
roz wo ju ogro dów dział ko wych, ale tak że w cza sie wdra -
ża nia usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych 
z 6 ma ja 1981 r. Biu le tyn przez 25 lat wy da wa nia prze -
szedł wie le zmian re dak cyj nych, ale za wsze był i jest do -
ku men tem ob ra zu ją cym funk cjo no wa nie Związ ku,
pro ble ma ty kę ogro dów, ale tak że za wie ra peł ną do ku men -
ta cję wal ki o pra wa dział kow ców, o ist nie nie ogro dów
dział ko wych i ru chu ogrod nic twa dział ko we go w Pol sce.
Biu le tyn od 1982 r. do star cza ny jest do wszyst kich ogro -
dów dział ko wych i sta no wi źró dło pra wa związ ko we go

dla dzia ła ją cych w ogro dach or ga nów PZD. Kra jo wa Ra -
da PZD, uzna jąc 25-let nią tra dy cję i do ro bek Biu le ty nu
In for ma cyj ne go PZD, po sta na wia:

§ 1
Usta no wić Biu le tyn In for ma cyj ny PZD ofi cjal nym pu -

bli ka to rem Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
§ 2

Za za war tość me ry to rycz ną Biu le ty nu In for ma cyj ne go
od po wia da Ko mi tet Re dak cyj ny.

§ 3
Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR PZD do:
1) po wo ły wa nia Ko mi te tu Re dak cyj ne go Biu le ty nu In -

for ma cyj ne go i do ko ny wa nia zmian je go skła du oso bo -
we go,

2) okre śla nia za sad do star cza nia Biu le ty nu In for ma cyj -
ne go do jed no stek or ga ni za cyj nych PZD, uwzględ nia jąc
do tych cza so we, wy pra co wa ne przez la ta kry te ria, a tak że
bie żą cą sy tu ację ogro dów,

3) okre śla nia za sad fi nan so wa nia kosz tów wy da nia Biu -
le ty nu In for ma cyj ne go.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 15/2006)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 23 li sto pa da 2006 r.
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a) re kre acyj na – za pew nia ją ca wy po czy nek człon kom
Związ ku, ich ro dzi nom oraz in nym oso bom,

b) pro duk cyj na – za pew nia ją ca użyt kow ni kom dzia łek
i ich ro dzi nom moż li wość upraw wa rzyw i owo ców na
swo je po trze by,

c) te re ny zie le ni miej skiej – wpływ na śro do wi sko miej -
skie, eko lo gicz ne zna cze nie dla spo łecz no ści miast i osie -
dli,

d) spo łecz na – współ ży cie po szcze gól nych ro dzin dział -
ko wych, nie wiel ka po wierzch nia, bli skość są sia dów, dzia -
łal ność ze wnętrz na na rzecz spo łe czeń stwa – wcza sy na
dział ce, za opa try wa nie w nad wyż ki plo nów do my dziec -
ka, szpi ta le, umoż li wia ją ca mło dzie ży po zna nie przy ro dy
i jej zna cze nia dla czło wie ka.

2. Dla za pew nie nia wy peł nia nia funk cji pra cow ni cze go
ogro du dział ko we go nie zbęd ne jest je go od po wied nie za -
go spo da ro wa nie w in fra struk tu rę, urzą dze nia tech nicz ne 
i bu dow le:

a) Dro gi
Za pew nia ją ce swo bod ną ko mu ni ka cję w pra cow ni czym

ogro dzie dział ko wym, moż li wość do jaz du stra ży po żar -
nej, po go to wia ra tun ko we go, po li cji, po go to wia ener ge -
tycz ne go, wo do cią go we go, wo zów ase ni za cyj nych. Dla
od po wied nich służb ko niecz ny jest do jazd do każ dej dział -
ki i moż li wość wy ko ny wa nia ma new rów.

Dro gi i ale je ogro do we nie są dro ga mi pu blicz ny mi, dla -
te go też ze wzglę du na pra wo o ru chu dro go wym, es te ty -
kę, eko no mię oraz szcze gól ną funk cję POD w za kre sie
wy po czyn ku nie jest do pusz czal ne ozna ko wy wa nie tych
dróg zna ka mi dro go wy mi.

Brak do stę pu, funk cjo nal no ści i od po wied niej prze jezd -
no ści dróg i ale jek ogro do wych mo że mieć groź ne w skut -
kach kon se kwen cje dla każ dej oso by prze by wa ją cej 
w ogro dzie, szcze gól nie dla lu dzi cho rych, do tknię tych
po ża rem lub któ rzy ule gli wy pad ko wi.

b) Ogro dze nia
Trwa łe, es te tycz ne, od po wied nio za bez pie czo ne i speł -

nia ją ce swo je za da nie. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją
bra my i furt ki sko re lo wa ne z ko mu ni ka cją we wnętrz ną
po przez układ dróg ogro do wych. Roz wią za ny wi nien być
pro blem do stęp no ści dział kow ców i wy żej wy mie nio nych
służb do ogro du po przez bra my i furt ki, a więc sta ły do -
stęp do klu czy. Zgod nie z re gu la mi nem POD każ dy dział -
ko wiec ma pra wo swo bod ne go do stę pu i do jaz du do

I. Pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia pra cow ni cze go
ogro du dział ko we go

1. Usta wa o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych 
z 6 ma ja 1981 r.

2.Usta wa o zmia nie usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych z 23 czerw ca 1995 r. (tekst jedn. Dz. U. 
z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z p.zm.).

3. Usta wa – Pra wo bu dow la ne z 7 lip ca 1994 r. (tekst
jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, póz. 1126 z p.zm.) wraz 
z prze pi sa mi wy ko naw czy mi

4. Usta wa – Pra wo ochro ny śro do wi ska z 27 kwiet nia
2001 r. (Dz.U. Nr 62, póz. 627 z p.zm.)

5. Usta wa o ochro nie przy ro dy z 16 paź dzier ni ka 1991 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, póz. 1079 z p.zm.)

6. Usta wa o po dzia le za dań i kom pe ten cji okre ślo nych
w usta wach szcze gól nych po mię dzy or ga ny gmi ny a or ga -
ny ad mi ni stra cji rzą do wej oraz o zmia nie nie któ rych
ustaw z 17 ma ja 1990 r. (Dz. U. Nr 34, póz. 198 z p. zm.)

7. Usta wa o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach
z 13 wrze śnia 1996 r. (Dz. U. Nr 132, póz. 622 z p.zm.)

8. Usta wa o od pa dach z 27 kwiet nia 2001 r. (Dz. U. 
Nr 62, poz. 628)

9. Usta wa – Pra wo ener ge tycz ne z 10 kwiet nia 1997 r.
(Dz. U. Nr 54, póz. 348 z p.zm.)

10. Usta wa o za go spo da ro wa niu prze strzen nym z 7 lip -
ca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, póz. 139 
z p.zm.)

11. Usta wa – Pra wo wod ne z 18 lip ca 2001 r. (Dz. U. 
Nr 115, poz. 1229 z p.zm.)

12. Sta tut PZD.
13. Re gu la min POD.
14. Uchwa ły i wy tycz ne or ga nów nad rzęd nych Związ ku.
II. Pra cow ni czy ogród dział ko wy
Pra cow ni czym ogro dem dział ko wym jest ob szar grun -

tu rol ne go po dzie lo ny przez Zwią zek na dział ki, wy po sa -
żo ny w urzą dze nia nie zbęd ne do pro wa dze nia upraw
ogrod ni czych, słu żą cy za ra zem do wy po czyn ku użyt kow -
ni ków dzia łek, ich ro dzin i in nych osób.

1. Funk cje pra cow ni cze go ogro du dział ko we go
Pra cow ni czy ogród dział ko wy jest urzą dze niem uży -

tecz no ści pu blicz nej, dla te go też mu si od po wia dać nor -
mom, któ re za pew nią pra wi dło we je go funk cjo no wa nie 
i wy peł nia nie funk cji, do któ rych zo stał po wo ła ny.

Funk cje POD to:

VIII. UCHWAŁY DOTYCZÑCE
ZAGOSPODAROWANIA ROD I DZIAŁEK

UCHWA ŁA Nr 1/XVIII/2002KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 22 lu te go 2002 r.w spra wie funk cjo no wa nia pra cow ni czych ogro dów dział ko wych
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swo jej dział ki, szcze gól nie w ce lu do star cze nia ma te ria -
łów bu dow la nych czy też na wo zów oraz nie ogra ni czo ny
do jazd do dział ki osób nie peł no spraw nych (§ 98 ust. l).

c) Te re ny ogól ne
– pla ce go spo dar cze i ad mi ni stra cyj ne wraz z zie le nią

ozdob ną i użyt ko wą,
– pla ce za baw dla dzie ci i ogród ki jor da now skie,
– izo la cyj ne pa sy zie le ni (wo kół ogro du, par kin gu, pa -

sie ki, sa ni ta ria tów, śmiet ni ka, itp.)
– te re ny spe cjal ne – pa sie ka ogro do wa, ro sa rium, staw,

wspól ne te re ny zie le ni par ko wej, itp.
– par kin gi i miej sca po sto jo we – ogród wi nien za pew nić

moż li wość par ko wa nia i bez pie czeń stwo sa mo cho dów.
Za rząd POD wy da je od po wied nią in struk cję, na pod sta -
wie uchwa ły wal ne go ze bra nia ze zwa la ją cej na wjazd po -
jaz da mi na te ren ogro du, okre śla ją cą za sa dy par ko wa nia i
dys cy pli nu ją cą dział kow ców zmo to ry zo wa nych uwzględ -
nia jąc cha rak ter ogro du – od mien nie dla ogro du w mie -
ście, gdzie ist nie je moż li wość par ko wa nia po za ogro dem
i tak że do jaz du do ogro du ko mu ni ka cją miej ską, a po byt
dział kow ców w za sa dzie ogra ni cza się do po ry dzien nej 
– od mien ną dla ogro du pod miej skie go ze wzglę du na bez -
pie czeń stwo po jaz dów oraz dłuż szy po byt ro dzin dział ko -
wych (dni wol ne, urlop). W ogro dach pod miej skich mo że
być do pusz czo na moż li wość par ko wa nia po jaz dów pod
dział ka mi.

d) Sie ci użyt ko we
Ener gia elek trycz na, wo do ciąg, ka na li za cja, gaz, te le -

fon. Stud nie ogól nie do stęp ne, hy dro for nie. W ogro dzie
mu szą być wy raź nie ozna ko wa ne punk ty awa ryj ne go wy -
łą cza nia (od ci na nia) sie ci oraz hy dran ty p.poż,

e) Obiek ty
Dom dział kow ca, świe tli ca, ma ga zyn, wia ta go spo dar -

cza, sa ni ta ria ty ogól no do stęp ne, śmiet nik,
f) Ta bli ce in for ma cyj ne i ostrze gaw cze
– In for ma cyj ne
Na zwa POD (nad bra mą głów ną, na bra mie, furt kach),

plan ogro du, ga blo ty in for ma cyj ne, na zwy ale jek, ozna -
cze nie nu me ra cji dzia łek, par king, miej sca po sto jo we, biu -
ro za rzą du, hy drant, sprzęt p.poż., dro ga ewa ku acyj na,
wo da pit na. Za wo ry i złą cza sie ci użyt ko wych.

– Ostrze gaw cze
trans for ma tor, wy so kie na pię cie, uję cie wo dy, pa sie ka.
III. Dział ka
1. Dział ka jest pod sta wo wą jed nost ką prze strzen ną pra -

cow ni cze go ogro du dział ko we go, któ rej po wierzch nia 
i gra ni ce win ny być zgod ne z pla nem za go spo da ro wa nia
ogro du i nie pod le ga po dzia ło wi. Dział ka słu ży użyt kow -
ni ko wi i je go ro dzi nie do wy po czyn ku oraz za pew nia
moż li wość pro wa dze nia upraw ogrod ni czych.

2. W in te re sie wszyst kich dział kow ców le ży, aby dział -
ki by ły za go spo da ro wa ne zgod nie z prze pi sa mi re gu la mi -
nu POD, co gwa ran tu je ko rzy sta nie z jej funk cji oraz
wszyst kich upraw nień usta wo wych każ de mu dział kow -
co wi. Aby dział ka speł nia ła funk cje okre ślo ne dla niej 

i ca łe go pra cow ni cze go ogro du dział ko we go mu si speł -
niać na stę pu ją ce wa run ki:

a) gra ni ce dział ki – trwa le ozna ko wa ne,
b) ogro dze nie – do wy so ko ści jed ne go me tra, ażu ro we

(siat ka) lub za zgo dą są sia dów w for mie ży wo pło tu tak że
do wy so ko ści jed ne go me tra,

c) za go spo da ro wa nie dział ki w urzą dze nia sta łe (§ 69
re gu la mi nu POD). Dział ka mo że być wy po sa żo na mię dzy
in ny mi w:

– al ta nę wy bu do wa ną zgod nie z po sta no wie nia mi § 71
re gu la mi nu POD. Prze kro cze nie po da nych wy mia rów al -
ta ny (wy ni ka ją cych wprost z pra wa bu dow la ne go) na ra ża
użyt kow ni ka na sank cje praw ne w po sta ci na ka zu roz biór -
ki (sa mo wo la bu dow la na) oraz utra tę upraw nień wy ni ka -
ją cych z art. 14 ust. l usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych w wy ni ku cze go użyt kow nik zobo wią za ny
jest do opła ca nia po dat ku od nie ru cho mo ści od ca łej po -
wierzch ni użyt ko wej al ta ny. Prze kro cze nie do pusz czal -
nych wy mia rów al ta ny lub jej usy tu owa nia po cią ga za
so bą kon se kwen cje wy ni ka ją ce z §§ 30 i 32 sta tu tu PZD
tj. ka rę po rząd ko wą lub po zba wie nie człon ko stwa Związ -
ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Al ta na mo że speł niać wy -
łącz nie funk cje wy po czyn ko we tj. krót ko trwa łe go po by tu.
Nie do pusz czal ne jest przy sto so wy wa nie i wy ko rzy sty wa -
nie al ta ny do sta łe go za miesz ki wa nia. Za rząd POD po
stwier dze niu na eta pie pro jek to wa nia, bu do wy lub mo der -
ni za cji al ta ny w spo sób przy sto so wu ją cy ją do sta łe go za -
miesz ki wa nia obo wią za ny jest do na tych mia sto wej in ter-
wen cji. Al ta na przy sto so wa na do sta łe go za miesz ki wa nia
nie jest al ta ną w ro zu mie niu prze pi sów pra wa bu dow la -
ne go i prze pi sów związ ko wych i jest ka te go rycz ny za kaz
bu do wy ta kich obiek tów na dział kach, a je że li po wsta ną
na le ży je trak to wać jak sa mo wo lę bu dow la ną i ra żą ce na -
ru sze nie pra wa.

– szklar nię,
– tu nel fo lio wy,
– okna in spek to we,
– uję cie wod ne,
– zbior ni ki wod ne – ba sen, bro dzik, oczko wod ne,
– ma łą ar chi tek tu rę – per go la, mur ki kwia to we, ogród -

ki skal ne,
– w ogro dach pod miej skich w zbior ni ki na nie czy sto ści

cie kłe (szam bo),
d) es te tycz ne za go spo da ro wa nie i pro wa dze nie upraw,
e) wy peł niać funk cje w spo sób przy ja zny dla śro do wi -

ska po przez:
– kom po sto wa nie od pa dów or ga nicz nych,
– cał ko wi ty za kaz spa la nia ja kich kol wiek od pa dów na

te re nie dział ki,
– nie wpro wa dza nie do zie mi ście ków ko mu nal nych,

od pa dów nie orga nicz nych, w tym opa ko wań po środ kach
ochro ny ro ślin,

– do ko ny wa nie opry sków wy łącz nie środ ka mi za kwa li -
fi ko wa ny mi przez Kra jo wą Ra dę PZD i w spo sób okre ślo -
ny w § 83 re gu la mi nu POD.
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Zgod nie z § 88 re gu la mi nu POD bez po śred ni nad zór
nad zgod nym z re gu la mi nem za go spo da ro wa niem dział -
ki spra wu je za rząd pra cow ni cze go ogro du dział ko we go.

IV. Szcze gól ne funk cje pra cow ni cze go ogro du dział -
ko we go

1. Ogro dy miej skie – wcza sy na dział kach, lek cje przy ro -
dy dla dzie ci i mło dzie ży, ogro dy otwar te – ogro dy par ki.

2. Ogro dy pod miej skie – roz wi nię ty pro gram re kre acyj -
ne wy po czyn ko wy.

V. Prze pi sy po rząd ko we.
1. Za rząd POD obo wią za ny jest pod jąć od po wied nie

dzia ła nia w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa osób 
prze by wa ją cych na dział kach, ich mie nia oraz mie nia 
Związ ku.

2. Za rząd POD ma obo wią zek prze strze gać i sto so wać
plan za go spo da ro wa nia ogro du. Wszel kie zmia ny prze -
zna cze nia te re nu, zmia ny gra nic dzia łek mo gą się od by -
wać tyl ko i wy łącz nie za zgo dą pre zy dium okrę go we go
za rzą du PZD wy da ną w opar ciu o przed sta wio ny pro jekt
wraz z uza sad nie niem.

3. Pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD nie ma pra wa
ak cep to wać zmian, któ rych kon se kwen cje bę dą sprzecz ne
z funk cją dział ki i pra cow ni cze go ogro du dział ko we go.

4. Nad zór nad ca ło ścią funk cjo no wa nia i za go spo da ro -
wa nia ogro du i dzia łek spra wu je pre zy dium okrę go we go
za rzą du PZD.

VI. Prze pi sy koń co we
1.  In ter pre ta cja po sta no wień ni niej szej Uchwa ły na le ży

do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
2.  Pre zy dium KR PZD wy da, na pod sta wie kry te riów

okre ślo nych ni niej szą Uchwa łą, szcze gó ło we wy tycz ne
okre śla ją ce wa run ki tech nicz ne bu do wy, mo der ni za cji i
za go spo da ro wa nia pra cow ni czych ogro dów dział ko wych.

3.  Pre zy dium KR PZD wy da wy tycz ne w spra wie ko -
rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia ener gii elek trycz nej 
w POD.

4.  Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR PZD
do wy da nia wy tycz nych w spra wach te go wy ma ga ją cych,
a od no szą cych się do funk cjo no wa nia pra cow ni czych
ogro dów dział ko wych.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2/2002)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 22 lu te go 2002 r.

UCHWA ŁA Nr 2/XVIII/2002KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 22 lu te go 2002 r.w spra wie wol nych te re nów i wol nych dzia łek
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 93 pkt 3 sta tu tu PZD ma jąc na wzglę -
dzie wła ści we i efek tyw ne za go spo da ro wa nie te re nów
pra cow ni czych ogro dów dział ko wych na po trze by dział -
kow ców i ich ro dzin, po sta na wia:

I. Wol ne te re ny
1. Okrę go we za rzą dy PZD do ko na ją 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. Na le ży zba -
dać moż li wość 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. 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,
na le ży zwró cić wła ści cie lo wi, to jest gmi nie lub Skar bo -
wi Pań stwa.

3. W każ dym przy pad ku zwro tu grun tów gmi nie lub
Skar bo wi Pań stwa na le ży uzy skać zgo dę (w for mie

uchwa ły) Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
4. Grun ty nie przy dat ne dla Związ ku, o któ rych mo wa

w ustę pach po prze dza ją cych, na le ży zwró cić wła ści cie lo -
wi w ter mi nie do 30 czerw ca 2002 r.

II. Wol ne dział ki
1. Wszyst kie in stan cje Związ ku przy go tu ję i po pro wa -

dzą sze ro ką kam pa nię pro mo cyj ną ogro dów dział ko wych
w spo łe czeń stwie, kła dąc na cisk przede wszyst kim na ro -
lę i zna cze nie dział ki dla ro dzi ny oraz ro lę i zna cze nie
ogro dów dział ko wych dla spo łe czeń stwa.

2. Pro wa dzić kam pa nię pro mo cyj ną po przez or ga ni zo -
wa nie w ogro dach dni otwar tych dla miesz kań ców miast
i osie dli w ce lu po ka za nia spo łe czeń stwu jak wy glą da i
funk cjo nu je ogród i jak wy glą da dział ka.

3. W ce lu pod nie sie nia atrak cyj no ści ofe ro wa nych dzia -
łek na le ży więk szą ak tyw ność skie ro wać 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. Szcze gól ną współ-
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pra cę w tym za kre sie na le ży pod jąć z sa mo rzą da mi te ry -
to rial ny mi, któ re w ten spo sób dzia ła ły by na po trze by
swo ich miesz kań ców.

4. Przy współ pra cy za rzą dów POD z pre zy dium OZ do -
ko ny wać zmia ny pla nu za go spo da ro wa nia ogro du 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.

5. Mo der ni zo wać ogro dy dział ko we, po przez zmia ny
pla nów ich za go spo da ro wa nia, prze zna cza jąc te re ny wol -
nych dzia łek na ogól ne po trze by dział kow ców, ta kie jak:
ogród ki jor da now skie, pla ce za baw, 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.

6. Włą czyć okrę go we za rzą dy PZD w pro ces in for mo wa -
nia o wol nych dział kach i w pro ces zmia ny użyt kow ni ka
dział ki po przez usłu go we po śred nic two przy zmia nie użyt -
kow ni ka dział ki w ta ki spo sób, aby uła twić wszyst kim moż -
li wość wy bo ru naj lep szej dla nich dział ki pod wzglę dem
lo ka li za cji, sta nu za go spo da ro wa nia dział ki i ogro du, funk -
cji dział ki i ce ny za trwa łe urzą dze nia i na sa dze nia.

7. Czę ściej wy ko rzy sty wać moż li wość od da wa nia dział -
ki w cza so we użyt ko wa nie człon kom Związ ku, któ rzy już
dział ki w da nym ogro dzie ma ją i nie ob cią żać dział kow -

ców z te go ty tu łu do dat ko wą pra cą spo łecz ną i do dat ko -
wy mi opła ta mi na rzecz ogro du.

8. W przy pad ku li kwi da cji pra cow ni cze 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 Związ ku 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.

9. W za leż no ści od ogro du roz wa żyć moż li wość zmniej -
sze nia dla no wych człon ków Związ ku opła ty na rzecz
ogro du i opła ty in we sty cyj nej.

10. Ob jąć no wych dział kow ców sze ro ką opie ką i po mo -
cą ze stro ny Związ ku 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.

III. Za da nia dla Pre zy dium KR PZD
1. Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR PZD

do wy da nia za sad dzia ła nia przy okrę go wych za rzą dach
PZD biur usłu go we go po śred nic twa przy zmia nie użyt -
kow ni ka dział ki.

2.  Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia Pre zy dium KR PZD
do wy da nia wy tycz nych w spra wach te go wy ma ga ją cych,
a okre ślo nych ni niej szą uchwa łą.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2/2002)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 22 lu te go 2002 r.

UCHWA ŁA NR 4/XXVI/2007KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 21 mar ca 2007 r.w spra wie wol nych te re nów i wol nych dzia łek
Kra jo wa Ra da PZD po za po zna niu się z in for ma cją 

w spra wie nie za go spo da ro wa nych te re nów i dzia łek
stwier dza, że w la tach 2002–2006 ilość wol nych te re nów
i dzia łek sys te ma tycz nie wzra sta.

Z do ko na nych usta leń wy ni ka, że zja wi sko po rzu ca nia
dzia łek jest od zwier cie dle niem sy tu acji eko no micz nej w
kra ju oraz sy tu acji fi nan so wej grup spo łecz nych, któ re od
lat ko rzy sta ją z dzia łek w ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, w tym ren ci stów, eme ry tów, pra cow ni ków sfe ry bu -
dże to wej oraz bez ro bot nych. 

Dział ki po rzu ca ne są bo wiem w ma łych miej sco wo -
ściach, do tknię tych struk tu ral nym bez ro bo ciem, gdzie
ubó stwo i brak per spek tyw znaj du je od zwier cie dle nie 
w za in te re so wa niu upra wą dział ki. 

Wol ne dział ki wy stę pu ją rów nież na te re nach, któ rych
funk cjo no wa nie by ło ści śle zwią za ne z ist nie ją cy mi za -
kła da mi pra cy. Li kwi da cja czy upa dłość cza sa mi je dy ne -
go za kła du ma wpływ na sy tu ację spo łecz no ści w da nej
miej sco wo ści.

Ogól ne za gro że nie, kra dzie że, roz bo je wan da lizm to
zja wi ska ma ją ce bez po śred ni wpływ na sy tu ację w ogro -
dach. 

Te re ny prze ka zy wa ne Związ ko wi w la tach ubie głych to
w wie lu przy pad kach grun ty zde gra do wa ne, pod mo kłe,
za krze wio ne i za drze wio ne. Dzi siaj wie le z nich to do brze
za go spo da ro wa ne miej sca wy po czyn ku i oa zy zie le ni.
Jed nak nie wszyst kie Zwią zek zdo łał sku tecz nie za go spo -
da ro wać dzi siaj oko ło 300 ha w kra ju to te re ny wol ne po -
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zo sta ją ce po za ogro da mi, w sto sun ku do któ rych moż li -
wość za go spo da ro wa nia przez Zwią zek po zo sta je pod
zna kiem za py ta nia. 

Ro dzin ne ogro dy dział ko we speł nia ją po zy tyw na ro lę
w urba ni sty ce i eko sys te mie miast, współ uczest ni czą 
w po pra wie wa run ków by to wych spo łecz no ści miej skich,
sta no wią je den z ele men tów te go or ga ni zmu. Me cha ni -
zmy ma ją ce wpływ na spo łecz no ści lo kal ne od dzia ły wu -
ją tak że na funk cjo no wa nie ogro dów. Nie za pew ni my
bez pie czeń stwa dział kow com i ogro dom bez po mo cy
mia sta i współ pra cy z po li cją. In fra struk tu ra ogro dów bę -
dzie rów nież uboż sza bez po mo cy władz miej skich w roz -
bu do wie i za go spo da ro wa niu ogro dów i wol nych te re nów.

Kra jo wa Ra da PZD, ma jąc na wzglę dzie po wa gę te ma -
tu oraz po trze bę pra wi dło we go i efek tyw ne go wy ko rzy -
sta nia i za go spo da ro wa nia te re nów ROD, uzna je za ko-
niecz ne kon ty nu owa nie po sta no wień przy ję tych w uchwa -
le nr 2/XVII/2002 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 22 lu te go

2002 r. w spra wie wol nych te re nów i dzia łek. 
Okrę go we za rzą dy win ny kon ty nu ować dzia ła nia mię -

dzy in ny mi w za kre sie:
1. do ko ny wa nia okre so wej oce ny zja wi ska wol nych

dzia łek,
2. in for mo wa nia spo łecz no ści lo kal nej o wol nych dział -

kach,
3. pro mo cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych,
4. ofe ro wa nia wol nych dzia łek dział kow com z li kwi do -

wa nych ROD,
5. współ pra cy z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go,

or ga ni za cja mi spo łecz ny mi i po za rzą do wy mi w po zy ski -
wa niu no wych dział kow ców,

6. po pra wy sta nu bez pie czeń stwa w ROD,
7. mo der ni za cji in fra struk tu ry w ROD,
8. za go spo da ro wy wa nia te re nów wol nych zgod nie z po -

trze ba mi spo łe czeń stwa,
9. zwro tu te re nów wol nych wła ści cie lo wi.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 4/2007)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 21 mar ca 2007 r.

UCHWA ŁA NR 45/2009PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY PZDz dnia 31 mar ca 2009 r.w spra wie wpro wa dze nia za sad re gu lu ją cych ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie

de le ga cji za war tej w ust. 3 roz dzia łu VI Uchwa ły 
Nr 1/XVIII/2002 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców z dnia 22 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo -
no wa nia ro dzin nych ogro dów dział ko wy ch1), po sta na wia: 

§ 1
1. Pod łą cze nie do sie ci i ko rzy sta nie z ener gii elek trycz -

nej w ROD.
1) Ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej na dział ce moż li we

jest po przez pod łą cze nie do sie ci ogól no ogro do wej za zgo -
dą za rzą du ROD, któ re go do ko nu je oso ba upo waż nio na.

2) Ener gia elek trycz na na dział ce mo że być wy ko rzy -
sty wa na tyl ko do ce lów wy ni ka ją cych z cha rak te ru dział -
ki okre ślo ne go w usta wie o ROD, sta tu cie PZD i re gu -
la mi nie ROD, a w szcze gól no ści do za go spo da ro wa nia 
i upra wy dział ki oraz wy po czyn ku. W ce lu szcze gó ło we -
go okre śle nia praw i obo wiąz ków dział kow ca z ty tu łu ko -
rzy sta nia z ener gii na dział ce, za rząd ROD mo że wpro -
wa dzić umo wę re gu lu ją cą sto sun ki w tym za kre sie.

3) Wy ko rzy sty wa nie ener gii elek trycz nej do ce lów in -

nych niż wy mie nio ne w pkt 1, a zwłasz cza do ce lów za -
rob ko wych, sta no wi prze słan kę do za blo ko wa nia do staw
ener gii przez za rząd ROD i sank cji prze wi dzia nych sta tu -
tem PZD.

4) Roz po czę cie do staw ener gii po win no być po prze dzo -
ne prze glą dem i ak cep ta cją in dy wi du al ne go pod łą cze nia
przez elek try ka ogro do we go.

2. Roz li cze nie zu ży cia ener gii elek trycz nej
1) Roz li cza nie ener gii elek trycz nej zu ży tej przez dział -

kow ca na stę pu je wg ce ny za 1 kWh sto so wa nej przez ze -
wnętrz ne go do staw cę ener gii wy ni ka ją cej z fak tu ry za
da ny okres roz li cze nio wy. 

2) Opła ty wno szo ne przez dział kow ców z ty tu łu ko rzy -
sta nia z ener gii elek trycz nej usta la ne są na pod sta wie
wska zań in dy wi du al nych pod licz ni ków. Za sa dy na ja kich
do ko ny wa ny bę dzie od czyt pod licz ni ków usta la za rząd
ROD. 

3) Dział ko wiec obo wią za ny jest udo stęp nić oso bie upo -
waż nio nej przez za rząd ROD od czyt pod licz ni ka, je że li
znaj du je się on na te re nie dział ki lub w al ta nie.
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4) Opóź nie nie z uisz cze niem opła ty z ty tu łu zu ży tej
ener gii al bo opła ty ener ge tycz nej mo że sta no wić pod sta -
wę do za blo ko wa nia do staw ener gii przez za rząd ROD.
Dłu gość opóź nie nia sta no wią ce go prze słan kę do od cię cia
do staw po win na wy ni kać z uchwa ły wal ne go ze bra nia
człon ków ROD. O za mia rze od cię cia ener gii elek trycz nej
z ty tu łu nie opła ce nia na leż no ści za jej zu ży cie za rząd
ROD po wia do mić.

3. Za nie le gal ny po bór ener gii elek trycz nej na le ży uznać
w szcze gól no ści: 

a) pod łą cze nie się do sie ci ener ge tycz nej z po mi nię ciem
pod licz ni ka,

b) in ge ren cję w funk cjo no wa nie pod licz ni ka, któ ra
wpły wa na wska za nie ilo ści zu ży cia ener gii.

4. Stwier dze nie nie le gal ne go po bo ru ener gii elek trycz -
nej sta no wi pod sta wę do odłą cze nia ener gii od dział ki, za -
sto so wa nie sank cji sta tu to wych oraz do cho dze nie od
dział kow ca na pra wie nie szko dy wy rzą dzo nej ogro do wi
po przez za pła tę za zu ży tą po za opo mia ro wa niem ener gię
elek trycz ną.

§ 2
1. Opła ta ener ge tycz na jest to co rocz nie uchwa la na

przez wal ne ze bra nie człon ków ROD, na uza sad nio ny
wnio sek za rzą du ROD, opła ta prze zna czo na na po kry cie
strat po wsta ją cych w trak cie prze sy łu ener gii we wnątrz
ogro du oraz kosz tów kon ser wa cji i za rzą dza nia sie cią do -
pro wa dza ją cą ener gię elek trycz ną do dzia łek.

2. Wy so kość opła ty ener ge tycz nej usta la na jest na pod -
sta wie da nych z ro ku ubie głe go, w tym strat wy ni ka ją cych
z róż nic po mię dzy wska za nia mi licz ni ka głów ne go, a su -
mą wska zań wszyst kich pod licz ni ków do nie go pod łą czo -
nych. Da ne te po win ny być pod sta wą uza sad nie nia
wnio sku za rzą du ROD, o któ rym mo wa w ust. 1.

3. Przy usta la niu opła ty ener ge tycz nej na le ży uwzględ -
nić nad wyż ki lub nie do bo ry z po przed nie go ro ku. W przy -
pad ku wy stą pie nia nad wyż ki nie moż na prze zna czyć jej
na ce le in ne niż ob ni że nie opła ty ener ge tycz nej w ro ku ko -
lej nym oraz na na kła dy na sieć ogól no ogro do wą.

4. Opła tę ener ge tycz ną wno szą dział kow cy, któ rych
dział ki są pod łą czo ne do sie ci ogro do wej.

5. Opła ta ener ge tycz na nie mo że być wy li cza na pro por -
cjo nal nie od zu ży cia 1 kWh oraz su mo wa na z ce ną sto so -
wa ną za 1 kWh przez do staw cę ener gii elek trycz nej.

§ 3
1. Nad zór i kon ser wa cja sie ci ogól no ogro do wej na le ży

do za dań za rzą du ROD.
2. Kon ser wa cję sie ci ogól no ogro do wej i przy łą cza nie

dzia łek do sie ci ogro do wej, wy ko nu je z upo waż nie nia (na
zle ce nie) za rzą du ROD oso ba (elek tryk) po sia da ją ca do
te go upraw nie nia wy ma ga ne prze pi sa mi po wszech nie
obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie. W tym ce lu za rząd ROD
mo że za an ga żo wać oso bę spo za człon ków PZD w ogro -
dzie. Ko pie do ku men tów po twier dza ją cych upraw nie nia
po win ny być zło żo ne do za rzą du ROD.

3. Do za dań elek try ka na le ży w szcze gól no ści do ko ny -

wa nie bie żą cych na praw sie ci ogól no ogro do wej, nad zór
nad jej sta nem tech nicz nym i wła ści wym ozna ko wa niem.

4. Kosz ty kon ser wa cji i nad zo ru nad sie cią ogól no ogro -
do wą oraz ener gii zu ży tej na po trze by ogól no ogro do we,
po kry wa ne są z opła ty na rzecz ogro du. 

5. Kosz ty kon ser wa cji i ob słu gi sie ci do pro wa dza ją cej
ener gię elek trycz ną do dzia łek po kry wa ne są z opła ty
ener ge tycz nej.

§ 4
1. Za rząd ROD mo że po wo łać ko mi sję ener ge tycz ną,

do któ rej kom pe ten cji na le ży w szcze gól no ści:
a) za po bie ga nie nie le gal ne mu po bo ro wi ener gii elek -

trycz nej,
b) współ pra ca z dział kow ca mi w za kre sie zwią za nym z

ko rzy sta niem z ener gii elek trycz nej,
c) roz wią zy wa nie spo rów zwią za nych z wy ko rzy sty wa -

niem ener gii elek trycz nej,
d) nad zór nad pra cą elek try ka
2. W przy pad ku nie po wo ła nia ko mi sji ener ge tycz nej,

jej funk cje peł ni ze spół po wo ły wa ny do raź nie z gro na
człon ków za rzą du ROD.

§ 5
1. W uza sad nio nych przy pad kach zwią za nych z ko -

niecz no ścią spraw dze nia sta nu tech nicz ne go sie ci lub 
w sy tu acji wy stą pie nia prze sła nek świad czą cych o nie pra -
wi dło wo ściach w ko rzy sta niu z ener gii elek trycz nej przez
użyt kow ni ka dział ki, ko mi sja ener ge tycz na mo że prze pro -
wa dzić kon tro lę sie ci na in dy wi du al nej dział ce.

2. Kon tro la prze pro wa dza na jest przez ko mi sję 
ener ge tycz ną przy współ udzia le oso by, o któ rej mo wa 
w § 3 ust. 2.

3. Przed mio tem ba da nia pod czas kon tro li jest spo sób
wy ko rzy sta nia ener gii, ogól ny stan sie ci - zwłasz cza pod
ką tem bez pie czeń stwa, oraz funk cjo no wa nie i stan pod -
licz ni ka.

4. W trak cie prze pro wa dze nia kon tro li mu si być obec ny
użyt kow nik dział ki lub in na wska za na przez nie go oso ba
peł no let nia.

5. Z kon tro li, w trak cie któ rej wy kry to nie pra wi dło wo -
ści, spo rzą dza ny jest pro to kół pod pi sy wa ny przez człon -
ków ko mi sji ener ge tycz nej oraz elek try ka i użyt kow ni ka
dział ki lub re pre zen tu ją cą go oso bę. Pro to kół przed sta wia -
ny jest za rzą do wi ROD.

6. W przy pad ku od mo wy zło że nia pod pi su przez oso bę
lub oso by wy mie nio ne w ust. 5 na le ży za zna czyć to w pro -
to ko le z po da niem przy czy ny.

7. Bez pod staw ne unie moż li wie nie prze pro wa dze nia
kon tro li przez użyt kow ni ka dział ki mo że być prze słan ką
do za sto so wa nia kar sta tu to wych i za blo ko wa nia do staw
ener gii. 

§ 6
W uza sad nio nych przy pad kach za rząd ROD mo że pod -

jąć de cy zję o prze pro wa dze niu kon tro li ca ło ści sie ci ener -
ge tycz nej na te re nie ogro du. Z prze bie gu kon tro li ko mi sja
ener ge tycz na spo rzą dza pro to kół, w któ rym za wie ra do ko -
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na ne usta le nia i ewen tu al ne za le ce nia. Pod pi sa ny przez
człon ków ko mi sji ener ge tycz nej pro to kół przed kła da ny
jest za rzą do wi ROD.

§ 7
1. Za rząd ROD jest zo bo wią za ny do ini cjo wa nia zmian,

skie ro wa nych na po pra wę sta nu sie ci pod ką tem zwięk -
sze nia bez pie czeń stwa jej użyt kow ni ków, zgod nie z obo -
wią zu ją cy mi w tym za kre sie nor ma mi oraz unie moż-
li wie nia nie le gal ne go po bo ru ener gii. W uza sad nio nych
przy pad kach za rząd ROD po wi nien dą żyć do wy mia ny
sie ci ogól no ogro do wej, a tak że usy tu owa nia in dy wi du al -
nych urzą dzeń po mia ro wych w za bez pie czo nych skrzyn -
kach, do któ rych do stęp po sia da tyl ko oso ba upo waż nio na
przez za rząd ROD.

2. W przy pad ku two rze nia no wej sie ci w ogro dzie, pod -
łą cze nia no wych użyt kow ni ków lub mo der ni za cji sie ci,
pod licz nik po wi nien zo stać umiesz czo ny w skrzyn ce po -
za al ta ną w miej scu do stęp nym dla osób zaj mu ją cych się
nad zo rem nad sie cią, a bez piecz ni ki mo gą być zlo ka li zo -
wa ne w po szcze gól nych al ta nach.

3. No wo two rzo na sieć ogól no ogro do wa po win na być
pro wa dzo na pod zie mią i zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze -
pi sa mi, w szcze gól no ści do ty czą cy mi norm bez pie czeń -
stwa i prze pi sów do ty czą cych pro wa dze nia in we sty cji.

§ 8
1. Pod licz ni ki, na pod sta wie któ rych do ko ny wa ne są

roz li cze nia z po szcze gól ny mi dział kow ca mi, po win ny być
za plom bo wa ne oraz za opa trzo ne w atest wy ma ga ny po -
wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

2. Ze rwa nie plom by na pod licz ni ku mo że sta no wić
prze słan kę za sto so wa nia w sto sun ku do win ne go te go zda -
rze nia dział kow ca sank cji sta tu to wych.

3. Dział ko wiec nie mo że in ge ro wać w funk cjo no wa nie
pod licz ni ka i sie ci ogól no ogro do wej. Wszel kie dzia ła nia
w tym za kre sie są moż li we je dy nie za zgo dą osób od po -
wie dzial nych za nad zór nad sie cią ogól no ogro do wą.

§ 9
Rze czy wi ste kosz ty: 
– po now ne go pod łą cze nia ener gii elek trycz nej do dział -

ki wy łą czo nej z wi ny użyt kow ni ka, 
– po now ne go za plom bo wa nia pod licz ni ka roz plom bo -

wa ne go przez użyt kow ni ka, 
– li kwi da cji uszko dzeń urzą dzeń spo wo do wa nych

przez użyt kow ni ka dział ki po no si użyt kow nik dział ki.  
§ 10

1. W ogro dach, w któ rych nie stwo rzo no sie ci ogól no
ogro do wej lub w któ rych stan sie ci ogól no ogro do wej to

umoż li wia, wal ne ze bra nie człon ków ROD na wnio sek
za rzą du ROD, mo że pod jąć uchwa łę o wpro wa dze niu in -
dy wi du al nych roz li czeń po mię dzy po szcze gól ny mi dział -
kow ca mi a za kła dem do star cza ją cym ener gię elek trycz ną
na pod sta wie in dy wi du al nych umów. 

2. Wpro wa dze nie roz li czeń na pod sta wie in dy wi du al -
nych umów za le ca ne jest w szcze gól no ści w no wo two -
rzo nych ogro dach.

3. W ogro dzie, w któ rym przy ję to roz wią za nie prze wi -
dzia ne w ust 1 i 2 prze bieg sie ci we wnątrz ogro du, jej pa -
ra me try i wa run ki in dy wi du al nych pod łą czeń za rząd ROD
po wi nien uzgod nić z za kła dem ener ge tycz nym, tak aby 
w przy szło ści ist nia ła moż li wość do ko na nia pod łą cze nia
ko lej nych dzia łek.

4. Na te re nie jed ne go ogro du nie mo gą jed no cze śnie
funk cjo no wać sys te my opar te o pod licz ni ki i in dy wi du al ne
umo wy z za kła da mi do star cza ją cy mi ener gię elek trycz ną.

§ 11
1. W uza sad nio nych przy pad kach, w szcze gól no ści

zwią za nych ze złym sta nem tech nicz nym sie ci, nie moż li -
wo ścią za po bie że nia kra dzie żom prą du, bez pie czeń stwem
ogro du, za rząd ROD mo że pod jąć de cy zję o cza so wym
wy łą cze niu ener gii elek trycz nej w ogro dzie w okre sie je -
sien no - zi mo wym. Uchwa ła w tej spra wie po win na być
szcze gó ło wo uza sad nio na.

2. Wal ne ze bra nie mo że w dro dze uchwa ły zo bo wią zać
za rząd ROD do wy łą cze nia ener gii elek trycz nej w ogro -
dzie w okre sie je sien no – zi mo wym. 

§ 12
Za rząd ROD za wie ra umo wę (umo wy) z do staw cą ener -

gii elek trycz nej zgod nie z po sia da ny mi w tej mie rze kom -
pe ten cja mi sta tu to wy mi i prze pi sa mi sta tu tu PZD dot.
re pre zen ta cji ROD.

§ 13
Za rząd ROD, w opar ciu o ni niej sza uchwa łę, opra co wu -

je za sa dy ko rzy sta nia z ener gii elek trycz nej w ROD
uwzględ nia jąc przy tym przede wszyst kim funk cje dział ki
i okre śla jąc ro dzaj do star cza nej ener gii do dzia łek w ROD.

§ 14
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą Uchwa ła Nr 33/2002 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 22 mar ca 2002 r. w spra wie wpro wa -
dze nia wy tycz nych dla or ga nów POD do ty czą cych za sad
re gu lu ją cych ko rzy sta nie z ener gii elek trycz nej w pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych.

§ 15
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 7/2009)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 31 mar ca 2009 r.
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W opar ciu o § 67 ust. l pkt 6 i § 72 Re gu la mi nu POD
Kra jo wa Ra da Związ ku wpro wa dza in struk cję, lo ka li za cji
i bu do wy zbior ni ków wod nych na dział kach w pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych sta łych.

§ 1
Dział ki w sta łych pra cow ni czych ogro dach dział ko wych

mo gą być wy po sa żo ne w ba sen i bro dzik. Po wierzch nia
ba se nu nie po win na prze kra czać 15 m2, a bro dzi ka 3 m2.
Po wierzch nia w każ dym przy pad ku win na być mie rzo na
w ob ry sie za bu do wy ze wnętrz nej.

§ 2
Zbior ni ki wod ne win ny być zlo ka li zo wa ne w czę ści re -

kre acyj nej dział ki, ba sen w od le gło ści co naj mniej 2 m 
a po zo sta łe zbior ni ki mi ni mum l m od gra ni cy dział ki.
Głę bo kość ba se nu nie mo że prze kra czać l m.

§ 3
Ma te ria ły za sto so wa ne do bu do wy, jak i sa mo wy ko na -

nie zbior ni ka wod ne go win no być zgod ne z wy mo ga mi
sztu ki bu dow la nej, a brze gi win ny być od po wied nio
umoc nio ne i za bez pie czo ne, w ce lu za pew nie nia bez pie -
czeń stwa dla osób ko rzy sta ją cych z dział ki.

§ 4
Bu du jąc zbior nik wod ny na le ży prze wi dzieć moż li wość

wy mia ny wo dy i je go opróż nia nie na okres zi mo wy. Wy -

mia na wo dy nie mo że po wo do wać pod ta pia nia są sied nich
dzia łek. Za szko dy wy ni kłe z te go ty tu łu od po wie dzial -
ność po no si czło nek Związ ku po sia da ją cy na dział ce
zbior nik wod ny.

§ 5
W przy pad ku na peł nia nia zbior ni ka wod ne go wo dą 

z sie ci wo do cią go wej ogro du po wi nien być za in sta lo wa -
ny wo do mierz do roz li cze nia kosz tów zu ży cia wo dy.

§ 6
Przed przystą pie niem do bu do wy zbior ni ka wod ne go

czło nek Związ ku skła da pro jekt je go bu do wy wraz z do -
kład ną lo ka li za cją w pla nie za go spo da ro wa nia dział ki do
Za rzą du POD, ce lem ak cep ta cji.

§ 7
W przy pad ku nie za sto so wa nia od po wied nich roz wią -

zań tech nicz nych, szcze gól nie zwią za nych z po bo rem i
wy mia ną wo dy oraz moż li wo ścią pod ta pia nia są sied nich
dzia łek Za rząd ma pra wo od mó wić wy da nia ze zwo le nia
na bu do wę zbior ni ka wod ne go.

§ 8
Czło nek Związ ku po sia da ją cy na swo jej dział ce zbior -

nik wod ny po no si cał ko wi tą od po wie dzial ność za za pew -
nie nie od po wied nich wa run ków sa ni tar no -hi gie nicz nych
oraz bez pie czeń stwa. 

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny 5/1996)

UCHWA ŁA NR 18/96PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 31 ma ja 1996 r.w spra wie lo ka li za cji i bu do wy zbior ni ków wod nych na dział kachw pra cow ni czych ogro dach dział ko wych sta łych

War sza wa, dnia 31 ma ja 1996 r.

UCHWA ŁA NR 17/96PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 31 ma ja 1996 r.w spra wie lo ka li za cji i bu do wy zbior ni ków na nie czy sto ści cie kłe na dział kach w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych pod miej skich
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców na pod sta wie uchwa ły nr 10/96 X Ple num Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 9 ma ja 1996 r. w spra wie re ali za cji
§ 67 ust. 2 Re gu la mi nu POD wpro wa dza in struk cją lo ka -
li za cji i bu do wy zbior ni ków na nie czy sto ści cie kłe
(szamb) na dział kach w pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych.

§ 1
Bu do wa zbior ni ka na nie czy sto ści mu si być zgod na 

z wy mo ga mi sztu ki bu dow la nej i sa ni tar nej.

§ 2
– Od le głość zbior ni ków do gro ma dze nia nie czy sto ści

cie kłych win na wy no sić:
– 15 m od stud ni do star cza ją cej wo dą pit ną,
– 2 m od gra ni cy dział ki, dro gi, uli cy lub cią gu pie sze -

go.
§ 3

Do pusz cza się lo ka li za cją zbior ni ków na gra ni cy są sied -
nich dzia łek za obo pól ną zgo dą użyt kow ni ków tych 
dzia łek.
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§ 4
Zbior ni ki win ny być szczel ne, przy kry te po kry wą 

z otwo rem (wła zem) do usu wa nia nie czy sto ści oraz z od -
po wie trze niem wy pro wa dzo nym mi ni mum 0,5 m po nad
po ziom te re nu.

§ 5
Kon struk cja zbior ni ków i ro dzaj uży tych ma te ria łów

mo że być do wol na.
§ 6

Głę bo kość po sa do wie nia zbior ni ków w grun cie win na
być ta ka, aby by ły one za bez pie czo ne przed prze ma rza -
niem.

§ 7
Ob ję tość zbior ni ka win na być do sto so wa na do licz by

użyt kow ni ków oraz stan dar du sa ni tar ne go wy po sa że nia
al ta ny (np. zle wo zmy wak, spłu ki wa ny ustęp, prysz nic,
wan na).

§ 8
Zbior nik na nie czy sto ści cie kłe na te re nie ogro du wi -

nien być po łą czo ny z al ta ną za po mo cą szczel nych prze -
wo dów ka na li za cyj nych. 

§ 9
Mi ni mal ne za głę bie nie prze wo dów ka na li za cyj nych 

w przy pad ku użyt ko wa nia in sta la cji tyl ko w okre sie z do -
dat ni mi tem pe ra tu ra mi win na wy no sić ok. 0,4-0,5 m.

§ 10
Za le ca się sto so wa nie pre pa ra tów do bio lo gicz nej uty li -

za cji nie czy sto ści.
§ 11

Za rząd POD spra wu je nad zór nad lo ka li za cją i bu do wą
zbior ni ka na nie czy sto ści i w przy pad ku stwier dze nia nie -
pra wi dło wo ści w je go bu do wie ma pra wo wstrzy mać bu -
do wę do cza su ich usu nię cia.

§ 12
Czło nek Związ ku, na któ re go dział ce zbu do wa ny jest

zbior nik na nie czy sto ści, po no si peł ną od po wie dzial ność
za za pew nie nie od po wied nich wa run ków sa ni tar no -hi gie -
nicz nych i ochro ny wód grun to wych przed ska że niem.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny 5/1996)War sza wa, dnia 31 ma ja 1996 r.

UCHWA ŁA Nr 1/V/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2008 r.w spra wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach w ROD
Kra jo wa Ra da PZD stwier dza, że bu do wa al tan na dział -

kach prze kra cza ją cych do pusz czal ne wy mia ry okre ślo ne
pra wem bu dow la nym i prze pi sa mi związ ko wy mi sta no -
wi ra żą ce na ru sze nie pra wa ze wszyst ki mi kon se kwen cja -
mi wy ni ka ją cy mi ze sta tu tu PZD i jest sa mo wo lą bu -
dow la ną w świe tle pra wa bu dow la ne go. Ta kie bu dow nic -
two jest wstę pem do na stęp nych na ru szeń pra wa – za -
miesz ki wa nia, wy ko rzy sty wa nia al tan i dzia łek sprzecz nie
z ich ro lą i prze zna cze niem. Nie sto so wa nie się do obo -
wią zu ją ce go pra wa w za kre sie bu do wy al tan na le ży uznać
za na ra ża nie ca łej spo łecz no ści dział ko wej na moż li wość
utra ty wszyst kich przy wi le jów, któ re są ich udzia łem. Na -
le ży rów no cze śnie stwier dzić, że pła ce nie przez człon ków
Związ ku po dat ków od po nadnor ma tyw nej al ta ny nie są
usank cjo no wa niem na ru sze nia pra wa. 

Po nadnor ma tyw ne bu dow nic two po wsta wa ło w róż nych
okre sach. Naj trud niej jest wy eli mi no wać hi sto rycz ne za -
szło ści i w tych przy pad kach okrę go we za rzą dy win ny
współ pra co wać z sa mo rzą dem w ce lu roz wią za nia ist nie -
ją cych pro ble mów.  Do pusz cza nie do bu do wy i roz bu do -
wy al tan po nad nor my praw ne i nie re ago wa nie w spo sób
okre ślo ny prze pi sa mi związ ko wy mi jest nie do pusz czal ne

i win no być kwa li fi ko wa ne ja ko nie wy ko ny wa nie sta tu to -
wych obo wiąz ków. Na to miast in spek to rzy nad zo ru bu -
dow la ne go ma ją pra wo in ge ro wać w bu dow nic two na
dział kach prze kra cza ją ce do pusz czal ne nor my, a za rzą dy
ROD i okrę go we za rzą dy ma ją obo wią zek współ pra co wa -
nia z nad zo rem bu dow la nym w tym za kre sie.

Kra jo wa Ra da PZD, w ce lu nie do pusz cze nia do po wsta -
wa nia sa mo wo li bu dow la nych, a tak że sku tecz ne go ich
eli mi no wa nia z ROD, uzna je za ko niecz ne pod ję cie na -
stę pu ją cych dzia łań:

Okrę go we Za rzą dy PZD:
1) Obej mą szko le niem wszyst kich no wych człon ków

Związ ku na kur sach or ga ni zo wa nych przez okrę gi,
2) Pro gra my szko leń obej mo wać bę dą za sa dy za go spo -

da ro wa nia dział ki wraz z kon se kwen cja mi nie prze strze -
ga nia tych za sad,

3) Okre ślą me to dy kę dzia ła nia w sto sun ku do ROD, 
w któ rych ska la prze kro czeń jest wy so ka,

4) W wy ma ga ją cych te go przy pad kach okrę go we za rzą -
dy przed sta wią wnio ski do Kra jo wej Ra dy w za kre sie dal -
sze go funk cjo no wa nia ogro du ja ko jed nost ki or ga ni -
za cyj nej PZD,
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5) Po przez nad zór i dzia ła nie sta tu to we nie do pusz czą do
po wsta wa nia po nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa w no wo -
pow sta łych ROD od twa rza nych ja ko ogro dy za stęp cze,

6) W kosz tach od twa rza nia ROD (bu do wa ogro du za -
stęp cze go w za mian za li kwi do wa ny) okrę go we za rzą dy
uwzględ nią środ ki fi nan so we na fa cho wy nad zór pro wa -
dzo ny przez okręg w za kre sie za go spo da ro wa nia dzia łek
i ROD na od twa rza nym ogro dzie,

7) Udzie lą sta łej po mo cy praw nej i or ga ni za cyj nej za -
rzą dom ROD w ce lu pro wa dze nia spraw zwią za nych z sa -
mo wo lą bu dow la ną na dział kach.

Za rzą dy ROD:
1) Kie ro wać bę dą wszyst kich no wych dział kow ców na

szko le nia or ga ni zo wa ne przez okrę go wy za rząd,
2) Wy po sa żą wszyst kich dział kow ców, zgod nie z de cy zją

Kra jo wej Ra dy w tej spra wie, w książ kę Pra wo w PZD,
3) Zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi sa -

mi, bę dą zgła szać bez zwłocz nie każ de go no we go dział -
kow ca do okrę go we go za rzą du prze ka zu jąc je go da ne 
i na leż ną część wpi so we go,

4) Obej mą opie ką spo łecz ne go in struk to ra ogro do we go
każ de go no we go dział kow ca w ROD,

5) Opra cu ją w każ dym ROD sys tem i me to dy sta łe go
mo ni to ro wa nia dzia łek w za kre sie zgod no ści za go spo da -
ro wa nia z pra wem związ ko wym,

6) W spra wie bu do wy i roz bu do wy al ta ny na le ży bez -

względ nie prze strze gać norm oraz pro ce du ry okre ślo nej
w §§ 107, 108 i 109 re gu la mi nem ROD i na tych miast re -
ago wać, w przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia pra wa
związ ko we go i bu dow la ne go w za kre sie bu dow nic twa na
dział kach,

7) Bez względ nie sto so wać prze pi sy § 23 i § 36 sta tu tu
PZD w przy pad ku nie za sto so wa nia się dział kow ca do de -
cy zji za rzą du ROD w przy pad ku stwier dze nia bu do wy lub
roz bu do wy al ta ny po nad okre ślo ne pra wem wy mia ry,

8) W przy pad kach wy ma ga ją cych po mo cy praw nej 
w po wyż szych spra wach, a w szcze gól no ści w po stę po -
wa niach pro wa dzo nych przez po wia to we go i wo je wódz -
kie go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go, a tak że w po s-
tę po wa niach przed są da mi w spra wach eg ze ku cyj nych
(na kaz roz biór ki, wy da nie dział ki) za rzą dy ROD win ny
zwra cać się do okrę go wych za rzą dów PZD.

Kra jo wa Ra da uzna je, że or ga ny Związ ku ma ją ce w za kre -
sie obo wiąz ków spra wy za go spo da ro wa nia ogro dów i dzia -
łek bę dą bez względ nie sto so wać obo wią zu ją ce pra wo 
i eli mi no wać w spo sób pra wem prze wi dzia ny wszyst kie
przy pad ki na ru sze nia pra wa. Nie moż na do pusz czać, aby
nie licz ni, ma ją cy na uwa dze wy łącz nie swo je wła sne in te re -
sy, dzia ła li na szko dę ca łej licz nej spo łecz no ści dział ko wej.

Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je Pre zy dium KR PZD
do dal szej pra cy, ana liz i de cy zji na te mat bu dow nic twa
po nadnor ma tyw ne go na dział kach w ROD.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 12/2008)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.

UCHWA ŁA Nr 58/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 7 kwiet nia 2010 r.w spra wie bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go na dział kach w ROD
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie upo waż nie nia za war te go
w § 1 pkt b Uchwa ły Nr 5/XIV/2010 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 17 lu te go w spra wie wy tycz nych do ty czą cych po -
nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa, za miesz ki wa nia i za -
mel do wa nia na dział kach w ROD oraz za sad przy dzia łu
dzia łek, wpro wa dza po niż sze wy tycz ne w ce lu sku tecz -
ne go eg ze kwo wa nia pra wa obo wią zu ją ce go w ro dzin nych
ogro dach dział ko wych do ty czą ce go al tan na dział kach 
w ROD.

§ 1
1. Pa ra me try al tan na dział kach w ROD – mak sy mal ne

do pusz czal ne wy mia ry – okre śla § 107 ust. 4–6 re gu la mi -

nu ROD i wy no szą: dla al tan w ROD po ło żo nych w gra -
ni cach mia sta po wierzch nia za bu do wy do 25 m2, a po za
gra ni ca mi mia sta do 35 m2. Wy so kość al ta ny (w mie ście
i po za mia stem) nie mo że prze kra czać 5 me trów przy da -
chu stro mym dwu spa do wym i 4 me trów przy da chu pła -
skim. Po da ne w re gu la mi nie ROD mak sy mal ne wy mia ry
są zgod ne z art. 29 ust. 1 pkt 4 usta wy Pra wo bu dow la ne
(z 7 lip ca 1994 r. z p.zm.). 

2. Pra wo bu dow la ne ani pra wo związ ko we nie upo waż -
nia ją żad nej in sty tu cji (urzę du) ani or ga nu Związ ku do
wy da wa nia zgo dy na wy bu do wa nie al ta ny prze kra cza ją -
cej wy mia ry okre ślo ne re gu la mi nem ROD i Pra wem bu -
dow la nym.
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§ 2
Czło nek Związ ku pod pi su jąc de kla ra cję człon kow ską

oświad cza, że bę dzie prze strze gał obo wią zu ją ce go pra wa
związ ko we go. Każ dy oby wa tel RP jest zo bo wią za ny, bez
do dat ko wych oświad czeń, do prze strze ga nia obo wią zu ją -
ce go w Pol sce pra wa. Dla te go też każ dy, kto bu du je na
dział ce w ROD al ta nę o wy mia rach prze kra cza ją cych obo -
wią zu ją ce nor my związ ko we i pań stwo we, ła mie pra wo 
i ob cią ża ją go wszel kie kon se kwen cje wy ni ka ją ce z obo -
wią zu ją cych w tej spra wie prze pi sów.

§ 3
1. Czło nek Związ ku jest zo bo wią za ny do za wia do mie -

nia za rzą du ROD o za mia rze bu do wy lub roz bu do wy ist -
nie ją cej al ta ny przed kła da jąc jed no cze śnie szkic, wy mia ry
i usy tu owa nie al ta ny na dział ce. Obo wią zek ten wy ni ka 
z § 108 re gu la mi nu ROD.

2. Za rząd ROD wi nien wstrzy mać każ dą bu do wę (roz -
bu do wę) al ta ny, któ ra nie zo sta ła zgło szo na w spo sób
okre ślo ny w § 108 re gu la mi nu ROD.

3. W przy pad ku nie za sto so wa nia się człon ka Związ ku
do po le ce nia wstrzy ma nia bu do wy (roz bu do wy) z przy -
czyn okre ślo nych w ust. 2, za rząd ROD wi nien za sto so -
wać sank cje sta tu to we w ce lu wy eg ze kwo wa nia po stę po -
wa nia zgod ne go z pro ce du rą związ ko wą. 

§ 4
1. Za rząd ROD, zgod nie z upraw nie nia mi wy ni ka ją cy -

mi z § 109 re gu la mi nu ROD, zo bo wią za ny jest do wstrzy -
ma nia bu do wy (roz bu do wy) al ta ny, je śli stwier dzi, że
prze kra cza do pusz czo ne przez re gu la min ROD wy mia ry.
Za rząd wzy wa jed no cze śnie człon ka Związ ku do na tych -
mia sto we go przy wró ce nia sta nu zgod ne go z pra wem.

2. W przy pad ku nie za sto so wa nia się człon ka Związ ku
do we zwa nia za rzą du ROD, o na ru sze niu pra wa po -
wszech nie obo wią zu ją ce go – Pra wa bu dow la ne go, za rząd
za wia da mia wła ści we go te ry to rial nie Po wia to we go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go.

3. W sto sun ku do człon ka Związ ku za rząd obo wią za ny
jest za sto so wać sank cje sta tu to we do po zba wie nia człon -
ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki włącz nie.

4. W przy pad ku nie pod ję cia dzia łań przez Po wia to we -
go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go, za rząd ROD wi nien
zło żyć skar gę do Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go. 

5. W przy pad ku bra ku dzia łań ze stro ny nad zo ru bu dow -
la ne go na le ży zło żyć skar gę do Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go na bez czyn ność or ga nu.

§ 5
1. Po upra wo moc nie niu się uchwa ły o po zba wie niu

człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki z po -
wo du wy bu do wa nia sa mo wo li bu dow la nej, za rząd ROD
wzy wa (na pi śmie za zwrot nym po twier dze niem od bio ru)
by łe go człon ka Związ ku do wy da nia w za kre ślo nym ter -
mi nie dział ki w sta nie wol nym od na ru szeń pra wa.

2. W przy pad ku nie za sto so wa nia się do we zwa nia, 
o któ rym mo wa w ust. 1, za rząd ROD wy stę pu je do są du

o wy da nie dział ki bez sa mo wo li bu dow la nej, a więc o do -
pro wa dze nie przed wy da niem do sta nu zgod ne go z pra -
wem. By ły czło nek Związ ku jest zo bo wią za ny do roz biór-
ki al ta ny prze kra cza ją cej do pusz czal ne wy mia ry.

3. Za rząd ROD nie mo że przy dzie lić dział ki za bu do wa -
nej sa mo wo lą bu dow la ną no we mu użyt kow ni ko wi przed
do pro wa dze niem jej przez by łe go użyt kow ni ka do sta nu
zgod ne go z pra wem.

§ 6
1. Je że li bu do wa na al ta na (roz bu do wy wa na) na ru sza

pra wo związ ko we, a nie na ru sza pra wa bu dow la ne go (ta -
ras prze kra cza ją cy 12 m2 po wierzch ni, od le głość od gra -
ni cy dział ki mniej sza niż 3 me try), w ce lu do pro wa dze nia
al ta ny do sta nu zgod ne go z pra wem za sto so wa nie ma ją
prze pi sy sta tu tu PZD. W ta kich przy pad kach za rząd ROD
wi nien we zwać człon ka Związ ku do usu nię cia na ru szeń
pra wa w za kre ślo nym ter mi nie, a w przy pad ku nie za sto -
so wa nia się człon ka PZD do we zwa nia, na le ży sto so wać
prze pi sy dot. sank cji sta tu to wych, aż do po zba wie nia
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki włącz nie.

2. Po upra wo moc nie niu się uchwa ły o po zba wie niu
człon ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki, za rząd
ROD wzy wa by łe go użyt kow ni ka (na pi śmie za po twier -
dze niem od bio ru) do wy da nia dział ki w sta nie zgod nym 
z pra wem związ ko wym. W przy pad ku nie zre ali zo wa nia
żą da nia za rzą du, spra wę na le ży skie ro wać do są du po -
wszech ne go o wy da nie dział ki i usu nię cie na ru szeń pra wa
związ ko we go.

§ 7
Wszel kie kosz ty zwią za ne z po stę po wa niem i do pro wa -

dze niem za bu do wy dział ki do sta nu zgod ne go z pra wem
po no si użyt kow nik dział ki, tak że po usta niu człon ko stwa
(np. w wy ni ku po zba wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko -
wa nia dział ki).

§ 8
Za rzą dy ROD są obo wią za ne po wia da miać na pi śmie

okrę go wy za rząd o każ dym po stę po wa niu ad mi ni stra cyj -
nym (lub są do wym) do ty czą cym po nadnor ma tyw ne go
bu dow nic twa na dział ce, a tak że o po stę po wa niu do ty czą -
cym wy da nia dział ki od by łe go człon ka Związ ku w sta nie
wol nym od sa mo wo li bu dow la nej.

§ 9
W ce lu za po bie ga nia bu dow nic twu po nadnor ma tyw ne -

mu na dział kach w ROD, za rząd jest obo wią za ny:
9) skie ro wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział

dział ki, zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi -
sa mi związ ko wy mi, na szko le nie or ga ni zo wa ne przez
okrę go wy za rząd PZD,

10) wy po sa żyć (nie od płat nie) każ de go no we go człon ka
Związ ku w książ kę Pra wo w PZD,

11) po in for mo wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział
dział ki, że bu do wa lub roz bu do wa po nad do pusz czal ne
wy mia ry al ta ny jest ra żą cym na ru sze niem pra wa i sta no -
wi pod sta wę do po zba wie nia człon ko stwa w PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki,
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12) do ko ny wać co rocz nie prze glą du za go spo da ro wa nia
dzia łek w ROD. Wy ni ki prze glą du w po sta ci pro to ko łu
ko mi sji po wo ła nej do je go do ko na nia przez za rząd ROD,
win ny być przed sta wio ne na po sie dze niu za rzą du. 
W opar ciu o wy ni ki prze glą du za rząd po dej mu je dzia ła nia
sta tu to we w sto sun ku do człon ków PZD na ru sza ją cych
pra wo,

13) w przy pad ku stwier dze nia na ru sze nia pra wa do ty -
czą ce go bu dow nic twa al tan za rząd ROD za wia da mia 
o tym okrę go wy za rząd PZD,

14) zo bo wią zać go spo da rza (go spo da rzy) do sta łe go
mo ni to ro wa nia sta nu za go spo da ro wa nia,

15) do ko nu jąc po dzia łu obo wiąz ków po mię dzy człon -
ków za rzą du, spra wy za go spo da ro wa nia dzia łek, a w tym
bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go przy dzie lić wi ce pre -
ze so wi za rzą du ROD.

§ 10
4. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą za rzą dom ROD

wszel kiej po mo cy or ga ni za cyj nej i praw nej w ce lu eg ze -
kwo wa nia prze strze ga nia pra wa w ROD.

5. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą po mo cy praw nej za -
rzą dom ROD w ce lu:

5) usu wa nia z ROD osób ko rzy sta ją cych z dzia łek bez
ty tu łu praw ne go,

6) wy da nia dział ki przez oso by po zba wio ne człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

7) do pro wa dze nia al ta ny do wy mia rów zgod nych z pra -
wem bu dow la nym i re gu la mi nem ROD,

8) wy da nia dział ki, przez po zba wio ne go człon ko stwa 
w PZD i pra wa jej użyt ko wa nia, za go spo da ro wa nej zgod -
nie z pra wem – bez sa mo wo li bu dow la nej lub al ta ny wy bu -
do wa nej sprzecz nie z po sta no wie nia mi re gu la mi nu ROD, 

6. Okrę go we za rzą dy przej mą od za rzą du ROD pro wa -
dze nie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go lub są do we go 
w każ dej sy tu acji, w któ rej za rząd ROD nie jest w sta nie
po do łać wy mo gom ta kie go po stę po wa nia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 4/2010)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 7 kwiet nia 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 2/II/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 21 lu te go 2008 r.w spra wie za miesz ki wa nia i mel do wa nia na te re nach dzia łek w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
W swo im sta no wi sku z 9 grud nia 2007 r. VIII Kra jo wy

Zjazd De le ga tów PZD stwier dził, że „oso by za miesz ku ją -
ce na dział kach ła mią pra wo, wy ko rzy stu ją dział kę sprze-
cz nie z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, dla -
te go też Zjazd uzna je, że wszel kie te go ty pu po stę po wa -
nie, ja ko sprzecz ne z pra wem po wszech nie obo wią zu-
ją cym oraz pra wem PZD win no być eli mi no wa ne zgod nie
z dys po zy cja mi sta tu tu PZD”. Na le ży stwier dzić, że za -
miesz ki wa nie i w kon se kwen cji mel do wa nie na dział kach
ro dzin nych jest nie zgod ne z ideą ogrod nic twa dział ko we -
go oraz usta wą o ROD, dzię ki któ rej ogro dy i dział kow cy
ko rzy sta ją z wie lu upraw nień i udo god nień. Z te go wzglę -
du Kra jo wy Zjazd zo bo wią zał za rzą dy ROD i okrę go we
za rzą dy do pod ję cia dzia łań w ce lu wy eli mi no wa nia ta -
kich przy pad ków, a Kra jo wą Ra dę do wdra ża nia po li ty ki
Związ ku w tym za kre sie. 

W tej sy tu acji Kra jo wa Ra da re ali zu jąc sta no wi sko 
VIII Kra jo we go Zjaz du po sta na wia zo bo wią zać:

I. Za rzą dy ROD do:
1) sys te ma tycz ne go do ko ny wa nia prze glą dów za go spo -

da ro wa nia i wy ko rzy sta nia dzia łek ro dzin nych oraz prze -

ciw dzia ła nia po dej mo wa nym pró bom za mia ny dzia łek 
w miej sca za miesz ki wa nia;

2) eg ze kwo wa nia re gu la mi nu ROD w spra wie sta wia nia
al tan na te re nie dzia łek, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
prze strze ga nia wiel ko ści al tan czy li nie do pusz cze nia do
bu do wy na dział kach bu dyn ków wzno szo nych z my ślą 
o za miesz ki wa niu;

3) do kład ne go ana li zo wa nia wnio sków osób ubie ga ją -
cych się o przy dział dział ki pod ką tem ewen tu al ne go prze -
zna cze nia dział ki do za miesz ki wa nia;

4) na wią za nia współ pra cy z sa mo rzą da mi ce lem roz wią -
za nia pro ble mów miesz ka nio wych osób za miesz ku ją cych
na te re nie dzia łek ro dzin nych, a nie po sia da ją cych in ne go
miej sca za miesz ka nia;

5) kon se kwent ne go i sta now cze go eg ze kwo wa nia za ka -
zu za miesz ki wa nia, zwłasz cza przy uży ciu pro ce dur 
i sank cji sta tu to wych i re gu la mi no wych wo bec osób, któ -
re po sia da ją in ne miej sce za miesz ka nia;

6) in for mo wa nia o sy tu acji OZ w spra wie za miesz ki wa -
nia ce lem okre śle nia dal sze go po stę po wa nia praw ne go;

7) jed na ko we go eg ze kwo wa nia za ka zu za miesz ki wa nia
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wo bec wszyst kich dział kow ców na ru sza ją cych ten za kaz.
II. Okrę go we za rzą dy do:
1) wdra ża nia, po przez po sie dze nia ple nar ne i na ra dy 

z ak ty wem ogro do wym, po li ty ki Związ ku w spra wie za -
miesz ki wa nia i mel do wa nia wy ra żo nej w usta wie o ROD,
sta tu cie PZD i do ku men tach Kra jo we go Zjaz du;

2) eg ze kwo wa nia tej po li ty ki od za rzą dów ROD;
3) mo ni to ro wa nia oma wia nych zja wisk na te re nie wszyst -

kich ogro dów usy tu owa nych na ob sza rze dzia ła nia OZ;
4) po dej mo wa nia wła snych dzia łań praw nych w sy tu -

acjach wy ma ga ją cych in ter wen cji w spra wie re ali za cji
usta wy o ROD i sta tu tu PZD w za kre sie zwal cza nia zja -
wisk za miesz ki wa nia i mel do wa nia na dział kach ro dzin -
nych;

5) udzie la nia wszel kiej po mo cy praw nej za rzą dom ROD
w re ali za cji po wyż szych spraw i eg ze kwo wa nia pod ję tych
de cy zji;

6) udzie la nia po mo cy praw nej w pro wa dze niu po stę po -
wa nia są do wych i ad mi ni stra cyj nych do ty czą cych kwe stii
za miesz ki wa nia lub za mel do wa nia;

7) wy stę po wa nia na dro gę są do wą i ad mi ni stra cyj ną 
w sy tu acjach te go wy ma ga ją cych;

8) po dej mo wa nia współ pra cy z sa mo rzą da mi ce lem roz -
wią za nia pro ble mów za miesz ki wa nia i mel do wa nia na te -
re nie dzia łek w ROD.

Okrę go we za rzą dy PZD zo bo wią za ne są do suk ce syw -
ne go przed sta wia nia Pre zy dium KR ra por tu z wy ko ny wa -
nia za dań prze wi dzia nych ni niej szą uchwa łą. Ter min
zło że nia ra por tu i je go za kres usta li każ do ra zo wo Pre zy -
dium KR PZD.

Pre zy dium KR PZD przed sta wi spra woz da nie z dzia łań
or ga nów Związ ku w tej spra wie i ak tu al nej sy tu acji 
w ROD na ostat nim po sie dze niu Kra jo wej Ra dy w bie żą -
cym ro ku.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 2/2008)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 21 lu te go 2008 r.

UCHWA ŁA Nr 2/V/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2008 r.w spra wie za ka zu za miesz ki wa nia i mel do wa nia na te re nach dzia łekw Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał usta wo wo po wo ła -

ny do za kła da nia i pro wa dze nia ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, któ rym usta wo daw ca nadał szcze gól ny sta -
tus urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz nej. Ozna cza to, że
ogro dy za spo ka ja ją wy po czyn ko we, re kre acyj ne i in ne po -
trze by so cjal ne człon ków spo łecz no ści lo kal nych. Ogro dy
dział ko we ma ją więc wa lor so cjal ny, da jąc ko rzy ści nie
tyl ko bez po śred nim użyt kow ni kom dzia łek, ale i in nym
oso bom, np. ja ko te re ny zie lo ne w mia stach. 

W kon tek ście po wyż szych funk cji zro zu mia łym jest, że
nie do pusz czal ne jest za miesz ki wa nie na te re nie dzia łek
ro dzin nych, co w spo sób za sad ni czy kłó ci się z isto tą i ro -
lą ogro dów dział ko wych. Z te go wzglę du za kaz za miesz -
ki wa nia jest szcze gól nie moc no eks po no wa ny za rów no 
w usta wie o ROD, jak i w sta tu cie PZD oraz re gu la mi nie
ROD. Prak ty ka jed nak do wo dzi, że w wie lu przy pad kach
za kaz ten nie jest re spek to wa ny, a zja wi sko za miesz ki wa -
nia w ogro dach na si la się w ostat nim cza sie, sta jąc się co -
raz to po waż niej szym pro ble mem dla pra wi dło we go
funk cjo no wa nia ROD. 

Przy czy ny, le żą ce u pod staw te go pro ble mu, są roz ma -
ite i nie spo sób je uogól niać. Za zwy czaj za miesz ki wa nie
wy ni ka z ubó stwa ro dzą ce go nie moż ność za spo ko je nia
pod sta wo wych po trzeb by to wych. W wie lu jed nak przy -
pad kach przed mio to we zja wi sko jest re zul ta tem świa do -
mych dzia łań osób, któ re kie ru jąc się swo imi par ty-
ku lar ny mi in te re sa mi umyśl nie zmie nia ją prze zna cze nie
dział ki nie bę dąc do te go zmu szo ny mi, ale w ce lu do dat -
ko wej po pra wy swo jej sy tu acji fi nan so wej lub ro dzin nej.
Ta kie po stę po wa nie sta no wi przy kład ra żą ce go na ru sze nia
usta wy o ROD i pod sta wo wych za sad użyt ko wa nia dział -
ki wy ra żo nych w prze pi sach związ ko wych. Na le ży rów -
nież za uwa żyć, że nie od łącz nym ele men tem to wa rzy-
szą cym za miesz ki wa niu na te re nie dzia łek ro dzin nych jest
na ra sta ją cy pro blem bu do wa nia po nadnor ma tyw nych
obiek tów bu dow la nych. Nie spo sób więc zwal czać za -
miesz ki wa nia bez od po wied nich dzia łań zmie rza ją cych
do ukró ce nia prak tyk sa mo wo li bu dow la nych ma ją cych
miej sce w ogro dach. Moż na bo wiem za sad nie za kła dać,
że oso ba in we stu ją ca swo je środ ki w bu do wę obiek tu
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miesz kal ne go na użyt ko wa nej dział ce za mie rza ją wy ko -
rzy sty wać nie zgod nie z prze pi sa mi.

Za miesz ki wa nie jest więc zło żo nym pro ble mem wy ni -
ka ją cym z wie lu przy czyn, ale rów nież ro dzą cym do dat -
ko we kom pli ka cje. W wie lu bo wiem przy pad kach da je się
za ob ser wo wać ten den cję osób miesz ka ją cych na dział ce
do swo iste go „usank cjo no wa nia” te go sta nu rze czy po -
przez za bie ga nie o mel du nek. I choć mel du nek nie le ga li -
zu je za miesz ki wa nia, to jed nak utrud nia przy wró ce nie na
da nej dział ce sta nu zgod ne go z pra wem. W tym za kre sie
po ja wia się ro la nie któ rych or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej, któ re mel du ją oso by miesz ka ją ce na dział kach
ro dzin nych, ma jąc przy tym peł ną świa do mość, że jest to
sprzecz ne z usta wą. Do ty czy to rów nież po je dyn czych są -
dów ad mi ni stra cyj nych, któ re apro bu ją ta kie de cy zje
uzna jąc, że za mel do wa nie jest zwy kłą czyn no ścią tech -
nicz ną o cha rak te rze ewi den cyj nym. Trud no zgo dzić się 
z ta kim za pa try wa niem, zwłasz cza że nie uwzględ nia ca -
ło kształ tu za gad nie nia, a co gor sze – pro wa dzi do roz -
strzy gnięć sank cjo nu ją cych bez pra wie. 

Na le ży też mieć świa do mość, że to le ro wa nie za miesz -
ki wa nia na dział kach po waż nie na ra ża wszyst kich dział -
kow ców i Zwią zek na utra tę od po wied nich przy wi le jów
usta wo wych, któ re prze cież wy ni ka ją bez po śred nio ze
szcze gól ne go cha rak te ru i funk cji spo łecz nych ROD 
i dzia łek. Ko rzy sta nie z dzia łek w ce lach miesz kal nych
za prze cza tym funk cjom i da je istot ny ar gu ment prze ma -
wia ją cy za uchy le niem szcze gól nych praw przy słu gu ją -
cym PZD i je go człon kom. Spra wia to, że kwe stia za-
miesz ki wa nia i mel do wa nia na dział kach ro dzin nych jest
jed ną z naj pil niej szych spraw wy ma ga ją cych sta now czej
re ak cji ze stro ny or ga nów Związ ku. Ma ona bo wiem istot -
ny wpływ na pra wi dło we funk cjo no wa nie ogro dów dział -
ko wych oraz na wa run ki, w ja kich dział kow cy upra wia ją
swo je dział ki. Aby więc prze ciw dzia łać zja wi sku za miesz -
ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych wła ści we or ga ny Związ ku po win ny
po dej mo wać sta now cze dzia ła nia za po bie gaw cze oraz za -
rad cze, któ re moż na po dzie lić na kil ka grup.

Po pierw sze, na le ży uznać za sad ność in ten sy fi ka cji
dzia łań zmie rza ją cych do za po bie ga nia stwa rza nia wa run -
ków po zwa la ją cych na za miesz ki wa nie na te re nie dział ki
ro dzin nej. W tym ce lu na le ża ło by:

– prze pro wa dzać czę ste kon tro le w za kre sie za go spo da -
ro wa nia dzia łek pod ką tem zgod no ści z prze pi sa mi związ -
ko wy mi;

– na wią zy wać współ pra cę z po li cją i ewen tu al nie stra -
żą miej ską w ce lu usta le nia wspól nych dzia łań, w przy -

pad ku stwier dze nia prób za miesz ka nia w al ta nach osób
trze cich bez zgo dy i wie dzy użyt kow ni ków dzia łek;

– pod jąć dzia ła nia w ce lu unie moż li wie nia ko rzy sta nie
z dział ki w ce lach miesz ka nio wych na za sa dach okre ślo -
nych we wła ści wych prze pi sach związ ko wych. 

Za rząd ROD wi nien tak że od ma wiać nada nia pra wa
człon ko stwa PZD i użyt ko wa nia dział ki oso bom, co do
któ rych ist nie je uza sad nio ne po dej rze nie o za mia rze za -
miesz ka nia na dział ce lub udo stęp nia nia al ta ny oso bom
trze cim w ce lu za miesz ka nia. Do ty czy to tak że osób nie -
ma ją cych sta łe go miej sca za miesz ka nia, bądź ma ją cych
je dy nie cza so wo za mel do wa nie. Każ dy ta ki przy pa dek
po wi nien być sta ran nie zba da ny, a de cy zje o od mo wie 
– od po wied nio uza sad nio ne.

Ko lej na gru pa roz wią zań przed mio to wej kwe stii spro -
wa dza się do zwal cza nia już do ko na nych na ru szeń. W tym
za kre sie na le ży stwier dzić, że sam fakt sta łe go za miesz ki -
wa nia na te re nie dział ki ro dzin nej upo waż nia za rząd do
po zba wie nia da nej oso by człon ko stwa i pra wa użyt ko wa -
nia dział ki. Sta no wi to bo wiem ra żą ce na ru sze nie usta wy
o ROD i po zo sta łych prze pi sów związ ko wych. Pod ję cie
ta kiej de cy zji umoż li wia do ko na nia eks mi sji oso by miesz -
ka ją cej na dział ce i przy wró ce nie na le ży te go prze zna cze -
nia dział ki. Trze ba jed nak za zna czyć, że w przy pad ku
stwier dze nia za miesz ki wa nia na dział kach osób do tknię -
tych ubó stwem oraz bez dom nych za le ca ne jest uprzed nio
po in for mo wa nie o tym fak cie gmi nę, a w szcze gól no ści
gmin ne bądź miej skie ośrod ki po mo cy spo łecz nej. Ośrod -
ki te zgod nie z usta wą o po mo cy spo łecz nej po win ny bo -
wiem pod jąć sta ra nia w ce lu zna le zie nia tym oso bom
miejsc w noc le gow niach, do mach dla bez dom nych bądź
do mach dla sa mot nych ma tek oraz umoż li wić tym oso -
bom by to wa nie w od po wied nich wa run kach. 

Ma jąc po wyż sze na uwa dze, Kra jo wa Ra da PZD uzna -
je, że ist nie je wie le me tod i form mo gą cych zna leźć za -
sto so wa nie w ce lu za po bie ga nia i zwal cza nia za miesz-
ki wa nia i mel do wa nia na dział kach w ROD. Ich re ali za cja
jest uwa run ko wa na od po wied nią ini cja ty wą w ogro dach
oraz po mo cą ze stro ny okrę go wych za rzą dów i Kra jo wej
Ra dy. Dla te go też zo bo wią zu je się wszyst kie or ga ny
Związ ku do nie zwłocz ne go pod ję cia dzia łań zmie rza ją -
cych do obro ny ogro dów przez po wyż szy mi zja wi ska mi,
aby ogro dy dział ko we pra wi dło wo wy peł nia ły swo je
funk cje wo bec dział kow ców i spo łecz no ści lo kal nych.

Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je Pre zy dium KR PZD
do dal szej pra cy, ana liz i de cy zji na te mat za miesz ki wa nia
i mel do wa nia na te re nach dzia łek w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 12/2008)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.

107



Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie upo waż nie nia za war te go
w § 1 pkt. b Uchwa ły Nr 5/XIV/2010 Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 17 lu te go w spra wie wy tycz nych do ty czą cych po -
nadnor ma tyw ne go bu dow nic twa, za miesz ki wa nia i za -
mel do wa nia na dział kach w ROD oraz za sad przy dzia łu
dzia łek, po sta na wia:

Za miesz ki wa nie na dział kach w ROD.
§ 1

1. Ar ty kuł 13 ust. 4 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych wy łą cza z prze zna cze nia dział ki funk cję miesz ka -
nio wą, a więc za miesz ki wa nie na dział ce w ROD jest
sprzecz ne z usta wą o ROD. Zgod nie z ww. ar ty ku łem
usta wy o ROD „Dział ka w ro dzin nym ogro dzie dział ko -
wym prze zna czo na jest do za spo ka ja nia po trzeb użyt kow -
ni ka i je go ro dzi ny w za kre sie wy po czyn ku i re kre acji oraz
pro wa dze nia upraw ogrod ni czych, z wy łą cze niem po trzeb
miesz ka nio wych i wy ko ny wa nia dzia łal no ści go spo dar -
czej”.

2. Sta tut PZD w § 36 ust. 2 uzna je za miesz ki wa nie na
dział ce w ROD za ra żą ce na ru sze nie pra wa, po nie waż czło -
nek Związ ku, zgod nie z § 15 ust. 2 sta tu tu PZD, nie ma pra -
wa zmie niać prze zna cze nia dział ki, a z te go prze zna cze nia
usta wa o ROD wy klu czy ła funk cję miesz ka nio wą.

3. Przez za miesz ki wa nie, zgod nie z § 12 ust. 2 re gu la -
mi nu ROD, ro zu mie się dłu go trwa łe prze by wa nie z za -
mia rem sku pie nia i re ali za cji swo ich spraw ży cio wych.

4. Cy klicz ne, okre so we prze by wa nie w al ta nie w ce lach
wy po czyn ko wych nie jest za miesz ki wa niem w ro zu mie -
niu cyt. w ust. 3 prze pi su re gu la mi nu ROD.

5. Dział ki i ro dzin ne ogro dy dział ko we nie są przy sto -
so wa ne do wy peł nia nia funk cji miesz kal nej, a za miesz ki -
wa nie gro zi znisz cze niem in fra struk tu ry tech nicz nej ROD
oraz za gra ża eko sys te mo wi ogro du.

§ 2
1. Czło nek Związ ku po no si od po wie dzial ność sta tu to wą

za za miesz ki wa nie na dział ce w ROD za rów no przez sie -
bie, jak i przez człon ków ro dzi ny lub oso by trze cie.

2. Za rząd ROD wi nien re ago wać na każ de stwier dze nie
za miesz ki wa nia na dział ce wzy wa jąc (na pi śmie) człon ka
Związ ku do prze strze ga nia pra wa w tym za kre sie i in for -
mu jąc, że za miesz ki wa nie sta no wi ra żą ce na ru sze nie pra -
wa w świe tle § 36 ust. 2 sta tu tu PZD i w kon se kwen cji
mo że on zo stać po zba wio ny człon ko stwa w PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki.

§ 3
1. Za rząd ROD, po stwier dze niu fak tu za miesz ki wa nia

w al ta nie na dział ce w ROD z przy czyn spo łecz nych (ubó -
stwo, bez dom ność) wi nien zgło sić ten przy pa dek do gmi -

ny oraz miej sco we go ośrod ka po mo cy spo łecz nej w ce lu
za pew nie nia przez te in sty tu cje wła ści we go miej sca po -
by tu dla za miesz ku ją cych w ROD.

2. W przy pad ku stwier dze nia za miesz ki wa nia w al ta nie
na dział ce z in nych przy czyn, niż okre ślo ne w ust. 1, za -
rząd ROD wi nien za sto so wać sank cje sta tu to we do po zba -
wie nia człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki włącz nie
i dą żyć, tak że na dro dze są do wej, do wy da nia dział ki.

§ 4
Pro ce du ry okre ślo ne w § 3 nie ma ją za sto so wa nia do

ogro dów za miesz ka łych. W tych przy pad kach wła ści wy
okrę go wy za rząd PZD przed sta wi Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD pro po zy cje roz wią za nia spra wy zgod nie z usta -
wą o ROD.

§ 5
1. W przy pad ku stwier dze nia za miesz ki wa nia w al ta nie

osób trze cich (ob cych) za rząd ROD wi nien nie zwłocz nie
za wia do mić o tym człon ka Związ ku – użyt kow ni ka tej
dział ki. 

2. Je że li oso by za miesz ku ją ce czy nią to bez zgo dy użyt -
kow ni ka dział ki, za rząd ROD wi nien po uczyć człon ka
Związ ku, że je go obo wiąz kiem jest za wia do mie nie o tym
po li cji, a tak że do ma ga nie się – włącz nie z dro gą są do wą
– wy da nia dział ki przez oso by nie upraw nio ne. 

3. W przy pad ku nie za sto so wa nia się człon ka Związ ku
do po uczeń za rzą du okre ślo nych w ust. 1 i 2, za rząd po dej -
mu je w sto sun ku do użyt kow ni ka dział ki dzia ła nia sta tu -
to we do po zba wie nia człon ko stwa w PZD i pra wa
użyt ko wa nia dział ki włącz nie.

4. Po upra wo moc nie niu się uchwa ły o po zba wie niu
człon ko stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki, o któ rej mo wa
w ust. 3, za rząd ROD wy stę pu je do za miesz ku ją cych 
w al ta nie na pi śmie o na tych mia sto we wy da nie dział ki 
i opusz cze nie al ta ny. W przy pad ku nie za sto so wa nia się
do we zwa nia, za rząd wy stę pu je do są du prze ciw ko zaj -
mu ją cym dział kę o jej wy da nie w ce lu od zy ska nia władz -
twa nad te re nem za ję tym przez oso by nie upraw nio ne.

Za mel do wa nie na dział ce w ROD.
§ 6

1. Za mel do wa nie, zgod nie z wy ro kiem Sądu Naj wyż -
sze go do ko nu ją ce go in ter pre ta cji usta wy o ewi den cji lud -
no ści, jest urzę do wym po twier dze niem miej sca po by tu
nie ro dzą cym żad nych skut ków praw nych w sto sun ku do
miej sca po by tu.

2. Miej sce po by tu, któ re skut ku je obo wiąz kiem za mel -
do wa nia, mu si speł niać wy mo gi okre ślo ne dla ce lów
miesz kal nych. Nie moż na za mel do wać osób w miej scach,
któ re nie ma ją funk cji miesz kal nych, np. lo ka le użyt ko -
we, biu ra, dwor ce ko le jo we. Ta kiej funk cji nie ma ją też

UCHWA ŁA Nr 38/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 25 mar ca 2010 r.w spra wie za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach w ROD
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al ta ny na dział kach w ROD, bo tę funk cję w spo sób jed -
no znacz ny wy klu cza art. 13 ust. 4 usta wy o ROD.

§ 7
Do za mel do wa nia nie zbęd ny jest ad res, nu mer do mu i lo -

ka lu. Dział ka, a tym bar dziej al ta na nie mo że uzy skać ta kie -
go ad re su, bo wiem nie jest wy od ręb nio na ani geo de zyj nie,
ani ar chi tek to nicz nie z ROD. Ad res po sia da wy łącz nie
ROD ja ko ca łość, a nu mer dział ki nie jest jej wy od ręb nie -
niem w ro zu mie niu usta wy o ewi den cji lud no ści.

§ 8
1. Wy ko nu jąc po sta no wie nia usta wy o ROD (art. 42 

ust. 2) okrę go we za rzą dy za wia do mi ły na pi śmie wszyst -
kie wła ści we te ry to rial nie gmi ny o ist nie ją cych na ich te -
re nie ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

2. De cy zję o za mel do wa niu po dej mu je wójt, bur mistrz
lub pre zy dent mia sta, dla te go też, mi mo że do za mel do wa -
nia nie jest wy ma ga na zgo da (użyt kow ni ka, użyt kow ni ka
wie czy ste go, ja kim jest PZD), okrę go we za rzą dy PZD po -
wia do mią gmi ny, że zgod nie z usta wą o ROD nie jest do -
pusz czal ne za mel do wa nie na te re nie ROD, bo wiem
dział ki nie wy peł nia ją funk cji miesz kal nej, a al ta ny nie są
bu dyn ka mi miesz kal ny mi w ro zu mie niu pra wa bu dow la -
ne go i usta wy o ewi den cji lud no ści. Z tych przy czyn za -
mel do wa nie w al ta nie na dział ce w ROD, mi mo sta łe go
prze by wa nia, nie jest praw nie do pusz czal ne.

§ 9
1. W przy pad ku po wzię cia wia do mo ści o roz po czę ciu

pro ce du ry urzę do we go po twier dze nia sta łe go po by tu na
dział ce w ROD, za rząd ROD wi nien nie zwłocz nie po wia -
do mić gmi nę o nie do pusz czal no ści za mel do wa nia.

2. W przy pad ku wy da nia de cy zji o za mel do wa niu za -
rząd ROD wi nien, w po ro zu mie niu z okrę go wym za rzą -
dem, wsz cząć pro ce du rę od wo ław czą od tej de cy zji.

§ 10
1. Wsz czę cie przez dział kow ca pro ce du ry w ce lu uzy -

ska nia za mel do wa nia na te re nie ROD, a tak że uzy ska nie
te go za mel do wa nia, jest kon se kwen cją sta łe go za miesz -
ki wa nia na dział ce, a więc jest ra żą cym na ru sze niem pra -
wa – usta wy o ROD i sta tu tu PZD. 

2. Każ dy czło nek Związ ku jest obo wią za ny prze strze -
gać pra wa związ ko we go, do cze go zo bo wią zał się pod pi -
su jąc de kla ra cję człon kow ską. Po przez nada nie człon-
ko stwa Związ ku i pra wa użyt ko wa nia dział ki dział ko wiec
za warł z PZD umo wę, któ rej obie stro ny zo bo wią za ne są
prze strze gać.

3. Ra żą ce na ru sze nie pra wa związ ko we go i usta wy 
o ROD jest jed no cze śnie ra żą cym na ru sze niem przez
dział kow ca wa run ków umo wy.

4. Ra żą ce na ru sze nie pra wa związ ko we go i nie za sto so -
wa nie się do wa run ków za war tej ze Związ kiem umo wy,
zgod nie z § 36 ust. 2 sta tu tu PZD, win no skut ko wać po zba -
wie niem człon ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia dział ki.

§ 11
W ca lu za po bie ga nia za miesz ki wa niu i za mel do wa niu

na dział kach w ROD, za rząd jest obo wią za ny:

1) skie ro wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział
dział ki, zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tym za kre sie prze pi -
sa mi związ ko wy mi, na szko le nie or ga ni zo wa ne przez
okrę go wy za rząd PZD,

2) wy po sa żyć (nie od płat nie) każ de go no we go człon ka
Związ ku w książ kę Pra wo w PZD,

3) po in for mo wać każ de go ubie ga ją ce go się o przy dział
dział ki, że za miesz ka nie i pró ba za mel do wa nia się na
dział ce sta no wią ra żą ce na ru sze nie pra wa i są pod sta wą
do po zba wie nia człon ko stwa w PZD i pra wa użyt ko wa nia
dział ki,

4) od mó wić przy dzia łu dział ki i przy ję cia w po czet
PZD, je że li ubie ga ją cy się o przy dział nie ma sta łe go miej -
sca po by tu, a tak że w sy tu acji, gdy zna ne za rzą do wi ROD
oko licz no ści wska zu ją na in ny cel ko rzy sta nia z dział ki,
niż okre ślo ny usta wą o ROD i sta tu tem PZD,

5) do ko ny wać co rocz nie prze glą du za go spo da ro wa nia
i wy ko rzy sty wa nia dzia łek w ROD. Wy ni ki prze glą du w
po sta ci pro to ko łu ko mi sji po wo ła nej do je go do ko na nia
przez za rząd ROD, win ny być przed sta wio ne na po sie dze -
niu za rzą du. W opar ciu o wy ni ki prze glą du za rząd po dej -
mu je dzia ła nia sta tu to we w sto sun ku do człon ków PZD
na ru sza ją cych pra wo,

6) w przy pad ku stwier dze nia na ru szeń pra wa, o któ rych
mo wa w roz dzia le I, II i III, za rząd ROD za wia da mia 
o tym okrę go wy za rząd PZD,

7) zo bo wią zać go spo da rza (go spo da rzy) do sta łe go mo -
ni to ro wa nia sta nu za go spo da ro wa nia i wy ko rzy sty wa nia
dzia łek w ROD,

8) do ko nu jąc po dzia łu obo wiąz ków po mię dzy człon ków
za rzą du, spra wy bu dow nic twa po nadnor ma tyw ne go, za -
miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział kach przy dzie lić
wi ce pre ze so wi za rzą du ROD.

§ 12
Za rzą dy ROD są obo wią za ne po wia da miać na pi śmie

okrę go wy za rząd o każ dym po stę po wa niu ad mi ni stra cyj -
nym lub są do wym do ty czą cym po nadnor ma tyw ne go bu -
dow nic twa, za miesz ki wa nia i za mel do wa nia na dział ce, 
a tak że o po stę po wa niu do ty czą cym wy da nia dział ki od
by łe go człon ka Związ ku lub oso by nie upraw nio nej.

§ 13
1. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą za rzą dom ROD

wszel kiej po mo cy or ga ni za cyj nej i praw nej w ce lu eg ze -
kwo wa nia prze strze ga nia pra wa w ROD.

2. Okrę go we za rzą dy PZD udzie lą po mo cy praw nej za -
rzą dom ROD w ce lu:

1) usu wa nia z ROD osób ko rzy sta ją cych z dzia łek bez
ty tu łu praw ne go,

2) wy da nia dział ki przez oso by po zba wio ne człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki,

3) do pro wa dze nia al ta ny do wy mia rów zgod nych z pra -
wem bu dow la nym i re gu la mi nem ROD,

4) wy da nia dział ki, przez po zba wio ne go człon ko stwa 
w PZD i pra wa jej użyt ko wa nia, za go spo da ro wa nej zgod -
nie z pra wem – bez sa mo wo li bu dow la nej lub al ta ny wy -
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bu do wa nej sprzecz nie z po sta no wie nia mi re gu la mi nu
ROD.

3. Okrę go we za rzą dy przej mą od za rzą du ROD pro wa -
dze nie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go lub są do we go 
w każ dej sy tu acji, w któ rej za rząd ROD nie jest w sta nie
po do łać wy mo gom ta kie go po stę po wa nia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 4/2010)

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010 r.

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

Kra jo wa Ra da po roz po zna niu na swo im po sie dze niu w
dniu 26 li sto pa da 2008 ro ku na stę pu ją ce go za gad nie nia
praw ne go:

„Czy oso ba ra żą co na ru sza ją ca sta tu to we obo wiąz ki
człon ka PZD mo że spra wo wać man dat w or ga nach Związ -
ku, a je że li nie mo że – to ja kie dzia ła nie po wi nien pod jąć or -
gan wyż sze go stop nia w sto sun ku do ta kiej oso by?”

Na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 5 sta tu tu PZD stwier dza,
co na stę pu je:

Nie do pusz czal ne jest spra wo wa nie man da tu w ja -
kim kol wiek or ga nie Związ ku przez oso bę, któ ra 
w spo sób ra żą cy na ru sza sta tu to we obo wiąz ki człon ka
PZD. Or gan wyż sze go stop nia po wi nien nie zwłocz nie
po zba wić ta ką oso bę spra wo wa ne go man da tu po przez
jej od wo ła nie ze skła du or ga nu al bo – w sy tu acjach
wy jąt ko wo ja skra wych – stwier dzić nie waż ność
uchwa ły o wy bo rze ta kiej oso by w skład da ne go or ga -
nu PZD.

IX. UCHWAŁY DOTYCZÑCE INTERPRETACJI
STATUTU PZD I REGULAMINU ROD

UCHWA ŁA Nr 3/V/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2008 r.w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD

UZA SAD NIE NIE
Przy to czo ne za gad nie nie praw ne, bę dą ce przed mio tem

ni niej szej uchwa ły, wy ni ka z ro sną ce go udzia łu w or ga -
nach Związ ku osób ra żą co na ru sza ją cych obo wiąz ki sta -
tu to we. Do ty czy to zwłasz cza przy pad ków za miesz ki -
wa nia przez ta kie oso by na te re nie dział ki lub wzno sze nia
po nadnor ma tyw nych al tan. Ta kie sy tu acje wy wo łu ją zro -
zu mia ły opór wśród więk szo ści dział kow ców, któ rzy
uzna ją, że man da tu w or ga nach Związ ku nie mo że spra -
wo wać czło nek PZD ja skra wo lek ce wa żą cy pod sta wo we
za sa dy obo wią zu ją ce w ich or ga ni za cji. W re zul ta cie pro -
blem ten za czy na co raz czę ściej ab sor bo wać okrę go we za -
rzą dy, któ re – pró bu jąc go roz strzy gnąć na grun cie
obo wią zu ją ce go sta tu tu PZD – nie rzad ko na bie ra ją wąt pli -
wo ści co do praw nych moż li wo ści roz wią za nia przed mio -
to wej kwe stii. Z te go też wzglę du ist nie je ko niecz ność
do ko na nia sto sow nej in ter pre ta cji te go za gad nie nia. Na
wstę pie war to za zna czyć, że po sta no wie nia sta tu to we nie

re gu lu ją roz wa ża ne go pro ble mu w spo sób bez po śred ni,
co ozna cza, że wprost nie za wie ra ją za ka zu udzia łu w or -
ga nach PZD osób ra żą co na ru sza ją cych obo wiąz ki sta tu -
to we. Nie jest to wszak że prze ocze nie al bo lu ka w pra wie
związ ko wym, na le ży to ra czej trak to wać ja ko pro stą kon -
se kwen cję lo gicz ne go za ło że nia praw ne go, że oso by, któ -
re ra żą co na ru sza ją swo je obo wiąz ki sta tu to we, po win ny
za sad ni czo spo tkać się z sank cją po zba wie nia człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Sko ro więc ta kie są
kon se kwen cje ra żą ce go po gwał ce nia pra wa związ ko we -
go, to już zbęd nym by ło okre śla nie wprost ko niecz no ści
od wo ła nia za in te re so wa ne go z zaj mo wa nej przez nie go
funk cji w or ga nie Związ ku. Spo strze że nie to, choć istot ne
i po moc ne, nie wska zu je jed nak roz wią za nia przed mio to -
we go za gad nie nia praw ne go. 

Isto ta pro ble mu spro wa dza się bo wiem do py ta nia, czy
obo wią zu ją ce prze pi sy związ ko we – w szcze gól no ści sta -
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tut PZD – za wie ra ją od po wied nie pod sta wy praw ne po -
zwa la ją ce po zba wiać man da tu człon ka or ga nu PZD spra -
wo wa ne go przez oso bę ra żą co na ru sza ją cą swo je obo -
wiąz ki sta tu to we.

Po szu ku jąc od po wie dzi na to py ta nie war to przy po -
mnieć, że pod sta wo wym pra wem każ de go człon ka Związ -
ku jest moż li wość udzia łu w każ dym or ga nie PZD (§ 14
pkt 2 sta tu tu PZD). Ro lą oso by wcho dzą cej w skład or ga -
nu Związ ku jest wy ko ny wa nie okre ślo nych obo wiąz ków
zmie rza ją cych do re ali za cji przez ten or gan swo ich za dań
sta tu to wych, któ re z ko lei umoż li wia ją speł nia nie przez
PZD swo ich ce lów wy ni ka ją cych przede wszyst kim 
z usta wy o ROD. Tak ukształ to wa na funk cja człon ka or -
ga nu Związ ku po zwa la na przy ję cia, że są oni swo isty mi
re pre zen tan ta mi PZD, któ rzy za spra wą otrzy ma ne go
man da tu zo sta li wy po sa że ni w pra wa i obo wiąz ki ma ją ce
za pew nić sku tecz ne wy ko ny wa nie po wie rzo nych za dań.
Do pod sta wo wych za dań w tym za kre sie nie wąt pli wie na -
le ży obo wią zek czu wa nia nad prze strze ga niem pra wa
związ ko we go.     

Przy po mnieć na le ży, że obo wiąz ki or ga nów Związ ku
wy ni ka ją z usta wy o ROD oraz sta tu tu PZD. Są to obo -
wiąz ki trud ne i od po wie dzial ne, wo bec cze go człon ko wie
tych or ga nów po win ni ko rzy stać ze swo bo dy praw nej ce -
lem re ali za cji tych za dań, nie mo gą więc być ob cią że ni
od po wie dzial no ścią z ty tu łu ra żą ce go na ru sze nia prze pi -
sów związ ko wych, gdyż wów czas tra cą mo ral ną le gi ty -
ma cję do wy ko ny wa nia swo ich obo wiąz ków, a w szcze-
gól no ści do eg ze kwo wa nia pra wa od in nych człon ków
Związ ku.

Dla te go też ja snym jest, że od osób peł nią cych funk cje
we wła dzach PZD na le ży ocze ki wać po stę po wa nia zgod -
ne go z pra wem, ja ko że oso by te ma ją to pra wo eg ze kwo -
wać od po zo sta łych dział kow ców. Trud no spo dzie wać się,
aby czło nek or ga nu Związ ku eg ze kwo wał np. za kaz za -
miesz ki wa nia na dział ce w sy tu acji, gdy sam miesz ka 
w swo jej al ta nie. Pa mię tać też na le ży, iż ta kie na ru sze nie
pra wa jak sta łe za miesz ki wa nie w al ta nie lub sa mo wo la
bu dow la na są tak po waż ny mi po gwał ce nia mi pra wa
związ ko we go, że sta tut PZD uzna je je za wy star cza ją cą
pod sta wę do za sto so wa nia sank cji po zba wie nia człon ko -
stwa i pra wa użyt ko wa nia dział ki. Ka rę tę po wi nien wy -
mie rzyć za rząd ROD, jed nak udział za miesz ku ją ce go
dział kow ca w tym or ga nie po wo du je, że ilu zo rycz ne sta -
je się speł nia nie obo wiąz ków sta tu to wych przez za rząd
ogro du w za kre sie sto so wa nia po wyż szej sank cji w sto -
sun ku do osób ja skra wo nie prze strze ga ją cych obo wią zu -
ją ce pra wo, a już w szcze gól no ści wo bec sa me go za in te-
re so wa ne go człon ka za rzą du. Tłu ma czy to, cze mu wie le
ta kich osób za bie ga o po wo ła nie do za rzą du, szu ka jąc spo -
so bu, aby za bez pie czyć się przed kon se kwen cja mi praw -
ny mi swo je go po stę po wa nia. Moż na to na zwać sztan -
da ro wym przy kła dem nad uży cia pra wa, czy li wy ko rzy -
sta niem obo wią zu ją cych prze pi sów do osią ga nia bez praw -
nych ce lów.

W tym kon tek ście na uwa gę za słu gu je uchwa ła 
nr 3/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 grud nia
2001 r. w spra wie prze strze ga nia sta tu tu PZD i re gu la mi -
nu POD. Za pi sy tej uchwa ły jed no znacz nie wska zu ją, że
już wów czas do strze żo no oma wia ny pro blem i po twier -
dzo no nie do pusz czal ność spra wo wa nia man da tu w or ga -
nach PZD przez oso by, któ re jaw nie na ru sza ją w spo sób
ja skra wy prze pi sy związ ko we. Uchwa ła zwra ca uwa gę,
że po sta wa ta kich osób na ra ża przy wi le je przy słu gu ją ce
dział kow com i Związ ko wi, gdyż ne ga tyw nie świad czy 
o or ga ni za cji, któ ra po zwa la peł nić funk cje związ ko we 
i eg ze kwo wać pra wo lu dziom nie prze strze ga ją cych te go
pra wa. Ak cen tu je się przy tym, że oso by ta kie nie po sia -
da ją mo ral nej le gi ty ma cji do spra wo wa nia swo je go man -
da tu i wo bec te go na le ży dą żyć do ich wy eli mi no wa nia ze
struk tur Związ ku.

Wy da wa ło by się, że ta kie po trak to wa nie te ma tu przez
Kra jo wą Ra dę PZD wy wrze więk szy wpływ na po sta wę
dział kow ców, zwłasz cza pod czas wal nych ze brań, wo bec
cze go do władz nie bę dą wy bie ra ne oso by po zo sta ją ce w
kon flik cie z pra wem, a szcze gól nie w za kre sie użyt ko wa -
nia dział ki lub do tych cza so we go peł nie nia funk cji w or ga -
nach od po wied nich jed no stek PZD. Obec na sy tu acja
wska zu je, że ten wpływ był zde cy do wa nie za ma ły, co ro -
dzi po trze bę do ko na nia ana li zy prze pi sów sta tu tu ce lem
wska za nia środ ków po zwa la ją cych przy wró cić w oma -
wia nych sy tu acjach stan zgod ny z pra wem związ ko wym. 

Oma wia jąc te środ ki na le ży przede wszyst kim zwró cić
uwa gę na pod sta wo we obo wiąz ki człon ków PZD. Wśród
nich na czel ne miej sce zaj mu je obo wią zek prze strze ga nia
usta wy, sta tu tu, re gu la mi nu ROD i uchwał or ga nów PZD.
Czło nek jest rów nież zo bo wią za ny użyt ko wać przy dzie lo -
ną mu dział kę zgod nie z re gu la mi nem ROD (zob. § 15
sta tu tu PZD). Po wyż sze obo wiąz ki do ty czą wszyst kich
dział kow ców, a więc rów nież człon ków or ga nów Związ -
ku, ja ko że peł nie nie funk cji w tych or ga nach uza leż nio -
ne jest od po sia da nia człon ko stwa PZD. Na to miast
za sad ni czy obo wią zek spo czy wa ją cy na człon kach or ga -
nów Związ ku po le ga na god nym re pre zen to wa niu in te re -
sów PZD (§ 43 ust. 1 pkt 1 sta tu tu PZD). Nie ule ga wąt-
pli wo ści, że nie moż na god nie re pre zen to wać in te re sów
Związ ku w sy tu acji, gdy ra żą co na ru sza się pod sta wo we
prze pi sy związ ko we. Tym sa mym ta kie po stę po wa nie to
nie tyl ko po gwał ce nie ele men tar nych obo wiąz ków człon -
kow skich, ale rów nież obo wiąz ków na ło żo nych na człon -
ków or ga nów. A za tem w ta kim przy pad ku ist nie je
wy raź na pod sta wa do od wo ła nia ze skła du da ne go or ga -
nu ze wzglę du na: 

1. nie wy ko ny wa nie przy ję tych obo wiąz ków w po sta ci
nie god ne go re pre zen to wa nia in te re sów PZD oraz

2. dzia ła nie na szko dę PZD po przez pod wa ża nie za ufa -
nia do or ga nów Związ ku. 

De cy zję o od wo ła niu mo że pod jąć or gan wyż sze go
stop nia, jak rów nież or gan, któ re go człon kiem jest oso ba
ra żą co na ru sza ją co prze pi sy związ ko we (np. sta le za -
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miesz ku ją ce na dział ce). Ta kie roz wią za nie wy ni ka z § 50
sta tu tu PZD. 

Rów no cze śnie – w naj bar dziej ja skra wych przy pad kach
– nie na le ży wy klu czyć moż li wo ści uzna nia wy bo ru 
w skład or ga nu za nie waż ny z mo cy pra wa. Je że li bo wiem
nie ma wąt pli wo ści co do szcze gól nie na gan nej po sta wy
da ne go dział kow ca w za kre sie prze strze ga nia obo wią zu -
ją cych prze pi sów związ ko wych, to uchwa ła o je go wy bo -
rze do okre ślo ne go or ga nu obar czo na jest istot ną wa dą
praw ną skut ku ją cą nie waż no ścią. Przy po mnieć wy pa da,
że § 57 ust. 1 sta tu tu PZD sta no wi, że „Uchwa ła (orze cze -
nie) or ga nu PZD sprzecz na z pra wem, po sta no wie nia mi
sta tu tu, re gu la mi nu ROD lub uchwa ła mi nad rzęd nych or -
ga nów PZD, jest z mo cy pra wa nie waż na”. W oma wia -
nym przy pad ku wa da uchwa ły o wy bo rze po le ga ła by na
jej sprzecz no ści z po sta no wie niem sta tu tu, któ ry wy ma ga
od człon ków or ga nów god ne go re pre zen to wa nia in te re -
sów PZD. Sko ro więc da na oso ba już na ru sza ra żą co usta -
wę o ROD, sta tut i re gu la min ROD, to oczy wi stym jest, że
– do pó ki nie za prze sta nie te go na ru sze nia – nie jest zdol -
na nie ja ko „na star cie” wy peł nić pod sta wo we go obo wiąz -
ku spo czy wa ją ce go na człon kach or ga nów, co po wo du je,
że nie speł nia za sad ni cze go wa run ku, aby ją po wo łać 
w skład ta kie go or ga nu. W kon se kwen cji ist nie ją prze słan -
ki do uzna nia, że ta ki wy bór jest sprzecz ny ze sta tu tem, 
a co za tym idzie – nie waż ny z mo cy pra wa. Stwier dze nie
nie waż no ści ta kiej uchwa ły na le ży do or ga nu wyż sze go
stop nia nie zwłocz nie po po wzię ciu wia do mo ści o wa dli -
wej uchwa le (§ 57 ust. 2 sta tu tu PZD).

W tym miej scu na le ży po czy nić istot ne spo strze że nie.
Ni niej sza in ter pre ta cja do ty czy przy pad ków ra żą ce go na -
ru sze nia obo wiąz ków sta tu to wych. A za tem nie każ de na -
ru sze nie prze pi sów związ ko wych sta no wi pod sta wę do
za sto so wa nia środ ków okre ślo nych w przed mio to wej in -

ter pre ta cji. Mo wa tu bo wiem je dy nie o na ru sze niach, któ -
re moż na uznać za „ra żą ce”. Cho dzi tu więc o szcze gól nie
ja skra we przy pad ki nie re spek to wa nia prze pi sów związ -
ko wych, któ re dys kwa li fi ku ją da ną oso bę nie tyl ko z moż -
li wo ści spra wo wa nia man da tu w or ga nach Związ ku, ale
rów nież z gro na człon ków Związ ku. Przy kła dy „ra żą ce go
na ru sze nia” zo sta ły po da ne w § 36 ust. 2 sta tu tu PZD, aby
le piej zo bra zo wać ta kie przy pad ki.

Na za koń cze nie na le ży jed nak za le cać, aby przed wy -
bo ra mi da ne go or ga nu Związ ku pod jąć wszel kie moż li we
dzia ła nia zmie rza ją ce do unik nię cia sy tu acji, w któ rej oso -
ba ra żą co na ru sza ją ca swo je obo wiąz ki sta tu to we by ła by
wy bie ra na w skład da ne go or ga nu PZD. Wy ni ka to z fak -
tu, że sy tu acja praw na tych osób jest szcze gól na i cha rak -
te ry zu je się swo istą nie pew no ścią co do dal sze go by tu nie
tyl ko otrzy ma ne go man da tu, ale rów nież ich człon ko stwa.
We dług opty mal ne go roz wią za nia oso by te po win ny się
po wstrzy mać od kan dy do wa nia do or ga nu Związ ku, gdyż
– w ra zie np. od wo ła nia – au to ma tycz nie wy ga śnie im
man dat i na stą pi de kom ple ta cja da ne go or ga nu, co stwo -
rzy ko niecz ność uzu peł nie nia je go skła du oso bo we go. 
W prak ty ce nie na le ży się jed nak spo dzie wać ta kie go po -
dej ścia. Dla te go też, je że li czło nek PZD – ra żą co na ru sza -
ją cy swo je obo wiąz ki sta tu to we – wy ra ża mi mo wszyst ko
go to wość kan dy do wa nia do or ga nu Związ ku, to wy bor cy
po win ni być po wia do mie ni o je go szcze gól nej sy tu acji
praw nej, aby mie li świa do mość, że wy bór ta kiej oso by
mo że się wią zać z okre ślo ny mi kon se kwen cja mi praw ny -
mi, a zwłasz cza od wo ła nia ze skła du or ga nu al bo na wet
stwier dze nie nie waż no ści do ko na ne go wy bo ru.

Z przy to czo nych wzglę dów Kra jo wa Ra da PZD, na
pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 5 sta tu tu PZD, do ko na ła in ter -
pre ta cji przed sta wio ne go za gad nie nia praw ne go, jak na
wstę pie.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 12/2008)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.

UCHWA ŁA Nr 3/XXX/2007KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 paź dzier ni ka 2007 r.w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD
Kra jo wa Ra da po roz po zna niu na swo im po sie dze niu 

w dniu 30 paź dzier ni ka 2007 ro ku na stę pu ją ce go za gad -
nie nia praw ne go:

„Czy człon ka Związ ku od wo ła ne go ze skła du or ga nu
PZD pod rzą da mi po przed nie go sta tu tu PZD obo wią -
zu je za kaz udzia łu w or ga nach PZD przez okres ko lej -
nych dwóch ka den cji od da ty od wo ła nia?”

Na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 5 sta tu tu PZD stwier dza,
co na stę pu je:

Człon ka Związ ku od wo ła ne go ze skła du or ga nu PZD
pod rzą da mi po przed nie go sta tu tu PZD obo wią zu je za kaz
udzia łu w or ga nach PZD przez okres jed nej peł nej ka den -
cji od da ty od wo ła nia.
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Sta tut PZD obo wią zu ją cy do dnia 30 czerw ca 2006 ro -
ku za wie rał za pis, z któ re go wy ni ka ło, że od wo ła ni człon -
ko wie or ga nów nie mo gą wcho dzić przez okres ko lej nych
dwóch ka den cji w skład or ga nów PZD. No wy sta tut skró -
cił jed nak tę szcze gól na ka ren cję do okre su jed nej peł nej
ka den cji. W związ ku z tym za ist nia ła wąt pli wość, któ rą
moż na wy ra zić py ta niem przy to czo nym na wstę pie. Roz -
bież no ści w oce nie te go za gad nie nia po wo du ją ko niecz -
ność uzy ska nia jed no znacz nej od po wie dzi na to py ta nie.
Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD po sta no wi ła do ko nać oce -
ny po wyż sze go za gad nie nia i wy dać w tym za kre sie sto -
sow ną in ter pre ta cję. 

Kra jo wa Ra da PZD zwa ży ła, co na stę pu je:
Punk tem wyj ścia do ana li zy przed mio to we go za gad nie -

nia sta no wi nie wąt pli wie § 187 sta tu tu PZD, któ ry sta no -
wi, że „Do spraw wsz czę tych i nie za koń czo nych do dnia
wej ścia w ży cie ni niej sze go sta tu tu, sto su je się od po wied nie
po sta no wie nia ni niej sze go sta tu tu”. Jest to po sta no wie nie
in ter tem po ral ne, któ re roz strzy ga tzw. kwe stie mię dzy cza -
so we wy ła nia ją ce się przy oka zji zmian pra wo daw czych.
W ta kich sy tu acjach wy stę pu je za zwy czaj okre ślo na ilość
to czą cych się spraw, wo bec któ rych mo że po wstać wąt pli -
wość, ja kie prze pi sy – do tych cza so we czy obec ne – na le ży
za sto so wać. Zgod nie z ogól ną re gu łą wy ra żo ną w po wo ła -
nym § 187 roz strzy gnię to tę kwe stię, wska zu jąc ja ko wła -
ści we po sta no wie nia obo wią zu ją ce go sta tu tu. Ta za sa da
do ty czy jed nak wy łącz nie „spraw wsz czę tych i nie za koń -
czo nych”.  Je że li cho dzi o zna cze nie po ję cia „spra wy” 
w kon tek ście po wyż sze go prze pi su, to w oce nie Kra jo wej
Ra dy PZD na le ży je ro zu mieć ja ko kwe stię lub pro blem
wy ma ga ją cy roz strzy gnię cia bądź in ne go kon kret ne go za -
ła twie nia. Tak sfor mu ło wa na de fi ni cja prze są dza, że „spra -

wą” w roz pa try wa nym przy pad ku jest od wo ła nie człon ka
Związ ku z da ne go or ga nu PZD. Za sto so wa nie § 187 sta tu -
tu PZD jed nak wy ma ga, aby zde fi nio wa na spra wa na le ża -
ła do ka te go rii „nie za koń czo nych”. Ozna cza to, że kwe stia
od wo ła nia człon ka Związ ku ze skła du or ga nu PZD mu si
być de fi ni tyw nie za mknię ta, a de cy zje w tym za kre sie nie
mo gą już wy wo ły wać skut ków praw nych i wpły wać na sy -
tu ację praw ną za in te re so wa ne go. 

W tym kon tek ście nie ule ga wąt pli wo ści, że przed mio to -
we spra wy trze ba uznać za „nie za koń czo ne”. De cy zje do -
ty czą ce od wo ła nia ze skła du or ga nów PZD ma ją bo wiem
spe cy ficz ny cha rak ter w tym sen sie, że nie za my ka ją osta -
tecz nie spra wy, gdyż wy wo łu ją nie tyl ko ten sku tek, że da -
na oso ba tra ci man dat, ale rów nież na kła da ją na tę oso bę
okre ślo ną ka ren cję. Trze ba za tem stwier dzić, że ta kie de cy -
zje wy wo łu ją też skut ki nie ja ko „roz cią ga ją ce się w cza -
sie”, a po le ga ją ce na tym, ze przez okre ślo ny czas 
– w efek cie tej że de cy zji – sta tu to we upraw nie nia oso by
od wo ła nej ulę ga ją ogra ni cze niu w za kre sie bier ne go pra wa
wy bor cze go. To ogra ni cze nie praw sta tu to wych po wo du je,
że de cy zja o od wo ła niu jest ca ły czas ak tu al na, do pó ki nie
za koń czy się ka ren cja. Dla te go też nie moż na uznać przed -
mio to wych spraw za „za koń czo ne”. 

Ozna cza to w kon se kwen cji, że w tych przy pad kach za -
sto so wa nie znaj du je § 187 sta tu tu PZD. W re zul ta cie trze -
ba za sto so wać prze pi sy obec nie obo wią zu ją ce go sta tu tu
PZD w przed mio to wym za kre sie. Do ty czy to w szcze gól -
no ści § 50 ust. 6, któ ry re gu lu je okres ka ren cji obo wią zu -
ją cy od wo ła nych człon ków or ga nów PZD. 

Z przy to czo nych wzglę dów Kra jo wa Ra da PZD, na pod -
sta wie § 150 ust. 2 pkt 5 sta tu tu PZD, do ko na ła in ter pre ta -
cji przed sta wio ne go za gad nie nia praw ne go, jak na wstę pie.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 11/2007)

UZA SAD NIE NIE

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 30 paź dzier ni ka 2007 r.

UCHWA ŁA Nr 7/II/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 21 lu te go 2008 r.w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD
Kra jo wa Ra da po roz po zna niu na swo im po sie dze niu 

w dniu 21 lu te go 2008 ro ku za gad nie nia praw ne go przed -
sta wio ne go przez Okrę go wy Za rząd Ślą ski w Ka to wi cach:

„Czy na grun cie obo wią zu ją ce go Sta tu tu Pol skie go
Związ ku Dział kow ców ist nie je moż li wość za sto so wa nia
in sty tu cji skre śle nia z li sty człon ków w przy pad ku, gdy
sąd orzek nie se pa ra cję wo bec współ mał żon ków bę dą cych

człon ka mi Związ ku?” Na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 5 sta -
tu tu PZD stwier dza, co na stę pu je:

Na grun cie obo wią zu ją ce go Sta tu tu Pol skie go Związ ku
Dział kow ców nie do pusz czal ne jest sto so wa nie in sty tu cji
skre śle nia z li sty człon ków w przy pad ku, gdy sąd orzek -
nie se pa ra cję wo bec współ mał żon ków bę dą cych człon ka -
mi Związ ku.

113



UZA SAD NIE NIE
Na wstę pie war to przy po mnieć pod sta wo we za sa dy od -

no szą ce się do kwe stii skre śla nia z li sty człon ków. Punk -
tem wyj ścia w tym za kre sie jest spo strze że nie, że 
z ca ło kształ tu prze pi sów związ ko wych wy ni ka re gu ła,
zgod nie z któ rą pra wo użyt ko wa nia dział ki w ro dzin nym
ogro dzie dział ko wym jest nie po dziel ne, tj. mo że przy słu -
gi wać wy łącz nie jed nej oso bie. Na le ży jed nak za uwa żyć,
iż po wyż sza re gu ła do zna je istot ne go wy jąt ku. Jak wy ni -
ka z § 12 ust. 2 sta tu tu PZD, mał żon ko wie mo gą zło żyć
de kla ra cje o nada nie im oboj gu człon ko stwa Związ ku 
i przy dzie le nie tej sa mej dział ki. Ozna cza to, że tyl ko oso -
by po zo sta ją ce w związ ku mał żeń skim mo gą wspól nie
użyt ko wać dział kę. 

Roz wią za nie przez roz wód mał żeń stwa współ użyt kow -
ni ków po wo du je za tem od pad nię cie je dy nej prze słan ki
uza sad nia ją cej wspól ne użyt ko wa nie dział ki w ROD. 
W ta kim wy pad ku za cho dzi więc ko niecz ność okre śle nia
oso by, któ rej przy pad nie wy łącz ne pra wo użyt ko wa nia.
Trze ba jed nak z ca łą mo cą za zna czyć, że zgod nie z no -
wym sta tu tem, za sto so wa nie in sty tu cji skre śle nia z li sty
człon ków wcho dzi w grę je dy nie wte dy, gdy roz wód na -
stą pi po mię dzy człon ka mi zwy czaj ny mi. A za tem zre zy -
gno wa no z do tych cza so we go mo de lu po le ga ją ce go na
tym, że in sty tu cja skre śle nia z li sty człon ków obej mo wa -
ła rów nież sy tu acje, kie dy tyl ko je den z roz wie dzio nych
mał żon ków był człon kiem zwy czaj nym. 

W świe tle po wyż szych uwag ja snym jest, że wa run kiem
ko niecz nym do ko na nia skre śle nia z li sty człon ków jest
roz wią za nie mał żeń stwa przez roz wód. Ozna cza to, że da -
ne mał żeń stwo ja ko szcze gól ny sto su nek praw ny mu si
ustać na sku tek pra wo moc ne go orze cze nia są do we go.
Orze cze nie se pa ra cji nie jest rów no znacz ne ze speł nie -
niem tej prze słan ki. Wpraw dzie bo wiem z art. 614 § 1 ko -
dek su ro dzin ne go i opie kuń cze go wy ni ka, że orze cze nie
se pa ra cji ma skut ki ta kie jak roz wią za nie mał żeń stwa
przez roz wód, ale jed nak mał żeń stwo nie zo sta je roz wią -
za ne, cze go wy ra zem jest za kaz za wie ra nia no we go mał -
żeń stwa przez współ mał żon ka po zo sta ją ce go w se pa ra cji.
Oso by za in te re so wa ne po zo sta ją więc w waż nym związ -
ku mał żeń skim. Wo bec te go nie ist nie ją pod sta wy for mal -
no praw ne po zwa la ją ce w ta kiej sy tu acji skre ślić da ną
oso bę z li sty człon ków PZD. 

Nie moż na rów nież od po wied nio – na za sa dzie ana lo gii
– sto so wać za sad sta tu to wych do ty czą cych skre śla nia z li -
sty człon ków wo bec dział kow ców po zo sta ją cych w sta -
nie se pa ra cji mał żeń skiej. By ło by to bo wiem nie upraw-
nio na in ter pre ta cja roz sze rza ją ca § 33 sta tu tu PZD. Ta ki
za bieg jest nie do pusz czal ny z uwa gi na cha rak ter te go

prze pi su, któ ry ze swo jej isto ty jest wy jąt ko wy, gdyż nor -
mu je spe cy ficz ną sy tu ację uza sad nia ją cą po zba wie nie
dział kow ca sta tu su człon ka PZD, nie za leż nie od je go wi -
ny. Si łą rze czy na le ży nie zwy kle roz waż nie sto so wać tę
in sty tu cję z uwa gi na skut ki, ja kie wy wie ra w sfe rze praw -
nej za in te re so wa ne go. W tym kon tek ście do ko ny wa nie in -
ter pre ta cji roz sze rza ją cej § 33 sta tu tu PZD nie mo że mieć
miej sca. Tym bar dziej, że de cy zje or ga nów Związ ku mo -
gą być przed mio tem po stę po wań są do wych na pod sta wie
art. 32 usta wy o ROD, któ ry umoż li wia dział kow com do -
cho dze nie praw na dro dze są do wej w spra wach utra ty
człon ko stwa w PZD po wy czer pa niu po stę po wa nia we -
wnątrz związ ko we go. 

Oma wia jąc przed mio to we za gad nie nie na le ży za zna -
czyć, że sen sem ist nie nia in sty tu cji se pa ra cji jest re sty tu -
cja związ ku mał żeń skie go (zob. J. Hal ber da, Se pa ra cja 
– wy bra ne za gad nie nia ma te rial no praw ne (prze słan ki,
skut ki), Re jent 2001/11/85). Kon se kwen cją te go jest 
art. 616 § 1 ko dek su ro dzin ne go i opie kuń cze go, któ ry po -
zwa la są do wi znieść se pa ra cję na zgod ne żą da nie mał żon -
ków. Se pa ra cja ma więc z za ło że nia cha rak ter tym cza-
so wy, sank cjo nu jąc okre so wą roz łą kę współ mał żon ków
w ce lu prze my śle nia i upo rząd ko wa nia spraw mał żeń -
skich. Z te go punk tu wi dze nia skre śle nie ta kie go współ -
mał żon ka z li sty człon ków PZD by ło by co naj mniej
przed wcze sne. Or ga ny Związ ku nie po win ny „wy rę czać”
współ mał żon ków w oce nie per spek tyw trwa ło ści ich
związ ku mał żeń skie go, sko ro sa mi uzna li, że stan ich mał -
żeń stwa da je pew ne na dzie je na kon ty nu ację i nie jest na
ty le kry tycz ny, aby wy stę po wać jesz cze o roz wód. Na le -
ży przy jąć w do brej wie rze, iż sa mi za in te re so wa ni uzna -
li, że jest jesz cze moż li wość przy wró ce nia nor mal nych 
i pra wi dło wych sto sun ków mał żeń skich. W ta kiej sy tu acji
skre śle nie da nej oso by z li sty człon ków by ło by nie tyl ko
na ru sze niem sta tu tu w tym za kre sie, ale rów nież przed -
wcze snym dzia ła niem wła ści wych or ga nów Związ ku, któ -
re po dej mu jąc ta ką de cy zję nie ja ko za kła dał by z gó ry, że
nie ist nie ją już szan se na przy wró ce nie nor mal ne go po ży -
cia mał żeń skie go. Z oczy wi stych wzglę dów ta kie po stę po -
wa nie by ło by zu peł nie nie upraw nio ne, cho ciaż by z uwa gi
na sta tu to we kom pe ten cje or ga nów Związ ku, któ re nie po -
win ny wy rę czać są dów po wszech nych w za kre sie prze są -
dza nia o zu peł nym i trwa łym roz kła dzie po ży cia mał -
żeń skie go swo ich człon ków.

Z przy to czo nych wzglę dów Kra jo wa Ra da PZD, na
pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 5 sta tu tu PZD, do ko na ła in ter -
pre ta cji przed sta wio ne go za gad nie nia praw ne go, jak na
wstę pie.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 2/2008)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 21 lu te go 2008 r.
114



Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -
ła jąc na pod sta wie § 113 sta tu tu PZD, po sta na wia

Uży te w § 22 ust. 2 sta tu tu PZD sło wo „mo że” ozna cza,
że to od wo li współ mał żon ka człon ka Związ ku za le ży

uzy ska nie człon ko stwa Związ ku. Wy ra że nie tej wo li na -
stę pu je po przez zło że nie de kla ra cji człon kow skiej z wnio -
skiem o nada nie człon ko stwa Związ ku.

UCHWA ŁA NR 3/V/2003KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 paź dzier ni ka 2003 r.w spra wie in ter pre ta cji § 22 ust. 2 sta tu tu PZD

UZA SAD NIE NIE

UZA SAD NIE NIE

Kon struk cja przy ję ta przez sta tut PZD w od nie sie niu do
człon ko stwa współ mał żon ka użyt kow ni ka dział ki wy raź -
nie wska zu je, że je go człon ko stwo uza leż nio ne jest wy -
łącz nie od wy ra że nia na pi śmie wo li przy stą pie nia do
PZD. Człon ko stwo Związ ku nada wa ne jest po uprzed nim
wy peł nie niu, pod pi sa niu i zło że niu w za rzą dzie ogro du

de kla ra cji człon kow skiej. Każ da oso ba speł nia ją ca wa run -
ki okre ślo ne w § 22 ust. l sta tu tu PZD ma pra wo zo stać
człon kiem PZD. Nada nie człon ko stwa Związ ku od by wa
się po przez pod ję cie w tej spra wie uchwa ły przez upraw -
nio ny or gan Związ ku, któ rym w ogro dach ist nie ją cych jest
za rząd POD.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2003)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 paź dzier ni ka 2003 r.

UCHWA ŁA NR 4/V/2003KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 paź dzier ni ka 2003 r.w spra wie in ter pre ta cji § 39 ust. 1 pkt 1 sta tu tu PZD, w związ ku z § 38 ust. 2 sta tu tu PZD
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 113 sta tu tu PZD, po sta na wia
Za wie szo ny czło nek or ga nu Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców nie mo że w cza sie trwa nia za wie sze nia zło żyć
re zy gna cji z człon ko stwa w or ga nie, w któ rym za wie szo -
ne zo sta ło je go człon ko stwo.

Za wie sze nie w peł nie niu funk cji człon ka or ga nu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców ma na ce lu zba da nie i wy -
ja śnie nie sta wia nych te mu człon ko wi za rzu tów. Sa mo
za wie sze nie człon ko stwa ozna cza, że w cza sie je go trwa -
nia człon ko wi Związ ku nie przy słu gu ją żad ne pra wa przy -
pi sa ne człon kom or ga nów PZD – je go pra wa w tym
wzglę dzie ule gły za wie sze niu. Je że li nie przy słu gu ją w ta -
kim ra zie pra wa człon ka or ga nu, to nie mo że też mieć za -
sto so wa nia pra wo okre ślo ne w § 39 ust. l pkt l sta tu tu
PZD, po nie waż pra wo zło że nia re zy gna cji z człon ko stwa
w or ga nie Związ ku przy słu gu je oso bie, któ ra jest peł no -
praw nym człon kiem ta kie go or ga nu. Je że li za tem pra wa
przy słu gu ją ce człon kom or ga nu zo sta ły za wie szo ne – cza -
so wo nie przy słu gu ją – to tak że nie przy słu gu je pra wo zło -
że nia w tym cza sie re zy gna cji z człon ka or ga nu. Sta tut

PZD nie wy mie nia praw, któ re ule gły za wie sze niu, a więc
nie moż na ich trak to wać wy biór czo. Nie moż na też sto -
so wać pra wa wbrew ce lom, któ rym ma słu żyć. In sty tu cja
za wie sze nia w pra wach człon ka or ga nu po zwa la na rze tel -
ne i obiek tyw ne zba da nie za rzu tów sta wia nych człon ko -
wi or ga nu. Je że li za rzu ty nie zo sta ną po twier dzo ne,
za wie sze nie zo sta je znie sio ne, jed nak w przy pad ku ich po -
twier dze nia, w za leż no ści od wa gi, mo gą być przy czy ną
za sto so wa nia sank cji okre ślo nych w § 38 ust. l sta tu tu
PZD, a więc od wo ła nia z człon ka or ga nu. Na le ży tak że
pa mię tać, że od wo ła ny czło nek or ga nu nie mo że przez
dwie ka den cje wcho dzić w skład or ga nów Związ ku. Gdy -
by w okre sie za wie sze nia przy słu gi wa ło pra wo do re zy -
gna cji z man da tu człon ka or ga nu, oso ba, w sto sun ku do
któ rej udo wod nio no by dzia ła nie na szko dę Związ ku lub
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nie wy ko ny wa nie swych obo wiąz ków unik nę ła by od po -
wie dzial no ści po nie waż nie moż na by ło by już jej od wo łać
z człon ka or ga nu (wy gasł by man dat z chwi lą zło że nia re -

zy gna cji) nie obo wią zy wa ła by też ka ren cja dwóch ka den -
cji. W ten spo sób pra wo wy ko rzy sty wa ne by ło by nie zgod -
nie ze swym prze zna cze niem.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 7/2003)

UZA SAD NIE NIE

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 paź dzier ni ka 2003 r.

UCHWA ŁA NR 5/V/2003KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 paź dzier ni ka 2003 r.w spra wie in ter pre ta cji § 51 ust. l sta tu tu PZD
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 113 sta tu tu PZD, po sta na wia
Uży te w § 51 ust. l sta tu tu PZD wy ra że nie „na żą da nie

1/3 licz by człon ków ogro du” ozna cza 1/3 licz by człon -
ków PZD w da nym pra cow ni czym ogro dzie dział ko wym.

Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców okre śla funk -
cjo no wa nie wszyst kich or ga nów PZD, a tak że pra wa 
i obo wiąz ki człon ków Związ ku. Wal ne ze bra nie pra cow -
ni cze go ogro du dział ko we go zgod nie z art. 27 ust. 2 pkt l
usta wy o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych oraz § 46
pkt la sta tu tu PZD jest or ga nem Pol skie go Za wiąz ku
Dział kow ców. Człon kiem or ga nu PZD mo że być je dy nie
czło nek Związ ku (§ 37 ust. l sta tu tu PZD). Pra wo do
udzia łu w wal nym ze bra niu ma ją wszy scy człon ko wie
Związ ku da ne go pra cow ni cze go ogro du dział ko we go. Jest

to udział czyn ny, bo tyl ko człon ko wie Związ ku da ne go
ogro du ma ją pra wo po dej mo wać uchwa ły, wy bie rać i być
wy bie ra nym. Je że li za tem jest to or gan Związ ku, to pra wo
do je go zwo ła nia przy słu gu je wy łącz nie wska za nym przez
sta tut PZD or ga nom Związ ku lub sa mym człon kom te go
or ga nu, zgod nie z wa run ka mi okre ślo ny mi przez sta tut
PZD. Dla te go też pra wo zwo ła nia nad zwy czaj ne go wal ne -
go ze bra nia, zgod nie z § 51 ust. l sta tu tu PZD ma mi ni -
mum 1/3 człon ków Związ ku da ne go pra cow ni cze go
ogro du dział ko we go.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 7/2003)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 17 paź dzier ni ka 2003 r.

UCHWA ŁA Nr 1/XV/2010KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 8 kwiet nia 2010 r.w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, po

roz po zna niu na stę pu ją ce go za gad nie nia praw ne go: 
„Czy od wo ła ny czło nek or ga nu Związ ku w trak cie trwa -

nia ka ren cji okre ślo nej w § 50 ust. 6 sta tu tu PZD mo że

spra wo wać funk cję prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia
człon ków ROD?”

Na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 5 sta tu tu PZD stwier dza
co na stę pu je:

116



Nie do pusz czal ne jest spra wo wa nie funk cji prze wod ni -
czą ce go wal ne go ze bra nia spra woz daw cze go lub spra -
woz daw czo - wy bor cze go przez oso bę od wo ła ną z funk cji

człon ka or ga nu PZD na mo cy § 50 ust. 1 sta tu tu PZD do
koń ca na stęp nej ka den cji po od wo ła niu.

UZA SAD NIE NIE
Przed mio to we za gad nie nie praw ne wy ni kło z ko niecz -

no ści do pre cy zo wa nia ak tu al ne go brzmie nia § 50 ust. 6
sta tu tu PZD, a wy ni ka z py tań za rzą dów ROD i okrę go -
wych za rzą dów PZD w związ ku z od by wa ny mi wal ny mi
ze bra nia mi spra woz daw czo-wy bor czy mi w ROD. 

Wska za ny wy żej § 50 ust. 6 sta tu tu PZD sta no wi, że
„Od wo ła ni człon ko wie or ga nów nie mo gą wcho dzić do
koń ca na stęp nej ka den cji w skład or ga nów PZD po cho -
dzą cych z wy bo rów”. Py ta nie za tem brzmi, czy funk cję
prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia moż na uznać za or -
gan po cho dzą cy z wy bo ru.

W § 41 ust. 1 sta tu tu PZD jest stwier dze nie, że „Or ga -
ny PZD po cho dzą z wy bo rów, za wy jąt kiem wal ne go ze -
bra nia”. Wal ne ze bra nie za tem, ja ko or gan PZD wy-
mie nio ny w § 40 pkt 1 sta tu tu PZD, nie jest or ga nem
Związ ku po cho dzą cym z wy bo ru. Od no si się to do ca łe -
go wal ne go ze bra nia i po twier dze niem ta kie go sta nu jest
sto sow ne wy łą cze nie ogra ni czeń uczest nic twa w or ga nach
Związ ku współ mał żon ków za war te w § 42 ust. 4 sta tu tu
PZD. Jed nak funk cja prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia
to nie to sa mo co ca łe wal ne ze bra nie, w któ re go pra wo
udzia łu ma ją wszy scy człon ko wie PZD w ROD. Funk cja
prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia pod le ga ta kim sa -
mym ogra ni cze niom jak funk cja prze wod ni czą ce go kon -
fe ren cji de le ga tów i prze wod ni czą ce go zjaz du okrę go-
we go i kra jo we go – ogra ni cze nia te wy ni ka ją wprost 
z § 42 ust. 5 sta tu tu PZD. Funk cja prze wod ni czą ce go wal -
ne go ze bra nia, tak jak kon fe ren cji de le ga tów i zjaz dów,
po cho dzi z wy bo ru. Je śli cho dzi o kon fe ren cję de le ga tów
i zjaz dy (okrę go we i kra jo wy) są to or ga ny PZD po cho -
dzą ce z wy bo ru, a więc de le ga tem na kon fe ren cję (zjazd)
nie mo że zo stać wy bra na oso ba od wo ła na z or ga nu PZD
przez okres okre ślo ny w § 50 ust. 6 sta tu tu PZD. W tych
or ga nach PZD ten pro blem nie wy stę pu je. Ina czej wy glą -
da sy tu acja pod czas wal ne go ze bra nia. Uczest ni kiem wal -
ne go ze bra nia na pra wach człon ka zwy czaj ne go mo że być
oso ba od wo ła na z or ga nu PZD, po nie waż wal ne ze bra nie
w ROD nie po cho dzi z wy bo rów – pra wo udzia łu nie za -
le ży od wy bo rów, ale przy słu gu je każ de mu człon ko wi
zwy czaj ne mu PZD w da nym ROD.

Ro la i za da nia, a tak że od po wie dzial ność prze wod ni czą -
ce go wal ne go ze bra nia jest ta ka sa ma, jak prze wod ni czą -
ce go kon fe ren cji de le ga tów w ROD. W cza sie trwa nia
wal ne go ze bra nia je go prze wod ni czą cy – po cho dzą cy z wy -
bo rów bez po śred nich – jest naj wyż szą wła dzą w ROD. Do
je go za dań na le ży m. in. czu wa nie nad zgod nym z pra wem
prze bie giem wal ne go ze bra nia, a w spra wach nie ure gu lo -
wa nych pra wem związ ko wym (dot. wal nych ze brań) je go
głos jest de cy du ją cy. Na cze le naj wyż sze go or ga nu PZD 
w ro dzin nym ogro dzie dział ko wym nie mo że za tem stać
oso ba, któ ra zo sta ła od wo ła na wcze śniej z or ga nu Związ ku
za nie wy ko ny wa nie obo wiąz ków lub za dzia ła nie na szko -
dę Związ ku – tyl ko ta kie przy czy ny mo gą być pod sta wą
od wo ła nia z człon ka or ga nu PZD. W rów no le głym or ga nie
PZD – w kon fe ren cji de le ga tów ta ka sy tu acja nie mia ła by
miej sca, gdyż już na ze bra niu w ko le nie mo gła by być wy -
bra na na de le ga ta na kon fe ren cję de le ga tów oso ba, od wo -
ła na z or ga nu PZD. Dla te go też, choć wal ne ze bra nie nie
jest or ga nem po cho dzą cym z wy bo ru, pra wa i upraw nie nia
mu szą być rów ne dla uczest ni ków za rów no wal ne go ze bra -
nia, jak i or ga ni zo wa nej al ter na tyw nie w więk szych ogro -
dach kon fe ren cji de le ga tów. Za da nia tych or ga nów w ROD
są do kład nie ta kie sa me, a róż ni je tyl ko for ma or ga ni za cyj -
na, a więc nie mo gą mieć za sto so wa nia róż ne kry te ria do
prze wod ni czą ce go wal ne go ze bra nia i prze wod ni czą ce go
kon fe ren cji de le ga tów. 

Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że ogra ni cze nia bier ne go
pra wa wy bor cze go ma ją na ce lu uchro nie nie dział kow -
ców przed ewen tu al ny mi ne ga tyw ny mi skut ka mi wy peł -
nia nia funk cji przez oso by, któ re de cy zją upraw nio nych
or ga nów Związ ku zo sta ły od wo ła ne z or ga nów PZD, bo -
wiem nie wy ko ny wa li swo ich obo wiąz ków, czy też dzia -
ła ły na szko dę Związ ku. Dla te go nie ma żad ne go ty tu łu,
aby od mien nie trak to wać prze wod ni czą ce go wal ne go ze -
bra nia od prze wod ni czą ce go kon fe ren cji de le ga tów i ogra -
ni cze nie bier ne go pra wa wy bor cze go wy ni ka ją ce z § 50
ust. 6 do ty czy w ca łej roz cią gło ści prze wod ni czą ce go wal -
ne go ze bra nia, ja ko naj waż niej szej w ROD funk cji po cho -
dzą cej z wy bo ru pod czas trwa nia wal ne go ze bra nia
człon ków ROD.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 4/2010)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 8 kwiet nia 2010 r.
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Kra jo wa Ra da po roz po zna niu na swo im po sie dze niu 
w dniu 30 paź dzier ni ka 2007 ro ku na stę pu ją ce go za gad -
nie nia praw ne go:

„Czy człon ko wi Związ ku po sia da ją ce mu tzw. kar tę par -
kin go wą przy słu gu je z tej ra cji bez względ ne upraw nie nie
wjaz du na te ren ogro du po jaz dem me cha nicz nym na pod -
sta wie § 135 re gu la mi nu ROD?”

Na pod sta wie § 159 re gu la mi nu ROD stwier dza, co na -
stę pu je:

Człon ko wi Związ ku po sia da ją ce mu tzw. kar tę par kin -
go wą nie przy słu gu je z tej ra cji bez względ ne upraw nie -
nie wjaz du na te ren ogro du po jaz dem me cha nicz nym na
pod sta wie § 135 re gu la mi nu ROD.

UZA SAD NIE NIE

UCHWA ŁA Nr 4/XXX/2007KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 paź dzier ni ka 2007 r.w spra wie in ter pre ta cji re gu la mi nu ROD

W myśl § 135 re gu la mi nu ROD „Oso by nie peł no spraw -
ne ru cho wo ma ją pra wo wjaz du na te ren ogro du po jaz -
dów me cha nicz nych, któ ry mi do jeż dża ją do dział ki.
Pra wo wjaz du ma ją tak że po jaz dy do wo żą ce te oso by do
dział ki”. Re gu la cja ta jest swo istym udo god nie niem dla
nie peł no spraw nych dział kow ców. Je go isto ta spro wa dza
się bo wiem do uła twie nia nie peł no spraw nym człon kom
PZD ko rzy sta nia z wła snej dział ki po przez stwo rze nie im
moż li wo ści naj bar dziej opty mal ne go do tar cia do użyt ko -
wa nej dział ki. Po wyż szy prze pis ma za tem cha rak ter wy -
jąt ko wy. Z tej przy czy ny na le ży ści śle go sto so wać, wo bec
cze go nie mo że być nad uży wa ny. Dla te go też § 135 re gu -
la mi nu ROD na le ży tak od czy ty wać, że przy wi lej z nie go
wy ni ka ją cy przy słu gu je je dy nie „oso bom nie peł no spraw -
nym ru cho wo”. Po ję cie to na le ży od no sić wy łącz nie do
osób, któ rych nie peł no spraw ność zo sta ła po twier dzo na
od po wied nim orze cze niem wy da nym w try bie i na za sa -
dach okre ślo nych w usta wie z dnia 27 sierp nia 1997 ro ku
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu
osób nie peł no spraw nych (Dz. U. z 1997 ro ku, nr 123, poz.
776 z późn. zm.). Ozna cza to, że np. sa mo za świad cze nie
le kar skie nie sta no wi do ku men tu po twier dza ją ce go nie -
peł no spraw ność da nej oso by. 

Z po wyż szych wzglę dów sa ma kar ta par kin go wa nie
mo że być uzna na za do ku ment wy star cza ją cy do sko rzy -
sta nia z upraw nień wy ni ka ją cych z § 135 re gu la mi nu
ROD. Pod sta wo we prze pi sy do ty czą ce kar ty par kin go wej
okre śla usta wa z dnia 20 czerw ca 1997 r. – Pra wo o ruch
dro go wym (jt. Dz. U. z 2005 ro ku nr 108, poz. 98 ze zm.).
Z art. 8 tej usta wy wy ni ka, że kar tę par kin go wą mo że uzy -
skać je dy nie „oso ba nie peł no spraw na o ob ni żo nej spraw -
no ści ru cho wej”. Tym cza sem przy to czo ny § 135 po słu-

gu je się po ję ciem „osób nie peł no spraw nych ru cho wo”.
Po rów nu jąc za kre sy przed mio to we oby dwu po wyż szych
po jęć, na le ży stwier dzić, że zwrot uży ty w art. 8 usta wy 
– Pra wo o ruch dro go wym jest szer szy od zwro tu z § 135
re gu la mi nu ROD. Tym sa mym nie każ da oso ba po sia da -
ją ca kar tę par kin go wą mu si speł niać pod sta wo wy wa ru -
nek ko niecz ny do sko rzy sta nia z bez względ ne go upraw-
nie nia do wjaz du na te ren ogro du po jaz dem me cha nicz -
nym. Kwe stia ta po win na być więc każ do ra zo wo ba da na
przez za rząd ogro du. Jed nak że sa mo po sia da nie kar ty par -
kin go wej jesz cze nie prze są dza o moż li wo ści za sto so wa -
nia § 135, choć oczy wi ście wska zu je, że ist nie je du że
praw do po do bień stwo, że da na oso ba jest upraw nio na z te -
go prze pi su. Nie mo że to jed nak być oko licz no ścią wy -
star cza ją cą. Pod nie sio no już bo wiem, że oma wia ny § 135
ma cha rak ter wy jąt ko wy, wo bec cze go na le ży go in ter pre -
to wać moż li we ści śle. Ozna cza to za tem, że na le ży grun -
tow nie zba dać, czy da na oso ba do kład nie od po wia da
wa run kom za war tym w po wyż szym prze pi sie re gu la mi nu
ROD. W tym ce lu na le ży – w ra zie wąt pli wo ści – wy stą -
pić o do star cze nie od po wied nie go orze cze nia wy da ne go w
try bie i na za sa dach okre ślo nych w usta wie z dnia 27
sierp nia 1997 ro ku o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw nych. Ogra ni cze nie
się w ta kim przy pad ku do spraw dze nia kar ty par kin go wej
nie moż na uznać za wy star cza ją ce, gdyż skut ko wać mo -
gło by sy tu acją, w któ rej oso ba nie upraw nio na ko rzy sta ła -
by z przy wi le ju wjaz du na te ren ogro du po jaz dem me-
cha nicz nym.

Z przy to czo nych wzglę dów Kra jo wa Ra da PZD, na
pod sta wie § 159 re gu la mi nu ROD, do ko na ła in ter pre ta cji
przed sta wio ne go za gad nie nia praw ne go, jak na wstę pie.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 11/2007)

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 30 paź dzier ni ka 2007 r.

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK
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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 § 150 ust. 2 pkt 19 
w związ ku z § 151 ust 3 sta tu tu PZD, po sta na wia co na -
stę pu je:

§ 1
Ni niej sza uchwa ła okre śla za sa dy przyj mo wa nia, prze -

cho wy wa nia i ob ro tu środ ka mi fi nan so wy mi obo wią zu ją -
ce w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 2
Ile kroć w ni niej szej uchwa le jest mo wa o ra chun ku ban -

ko wym na le ży przez to ro zu mieć:
– ra chun ki roz li cze nio we, w tym bie żą ce i po moc ni cze, 
– ra chun ki lo kat ter mi no wych.

§ 3
l. Ro dzin ne ogro dy dział ko we obo wią za ne są po sia dać

ra chu nek ban ko wy, na któ rym gro ma dzą i prze cho wu ją
środ ki fi nan so we znaj du ją ce się w dys po zy cji za rzą du ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go.

2. Nie do pusz czal ne jest gro ma dze nie i prze cho wy wa -
nie środ ków fi nan so wych ro dzin ne go ogro du dział ko we -
go na ra chun ku ban ko wym pro wa dzo nym na rzecz
oso by fi zycz nej (np. oszczęd no ścio wym, oszczęd no ścio -
wo -roz li cze nio wym lub ter mi no wych lo kat oszczęd no -
ścio wych).

3. Prze cho wy wa nie środ ków fi nan so wych po za ra chun -
kiem ban ko wym do pusz czal ne jest je dy nie w wy jąt ko -
wych sy tu acjach i po speł nie niu na stę pu ją cych wa run ków:

a) prze cho wy wa na kwo ta nie prze kra cza 1 000 zł;
b) okres prze cho wy wa nia nie prze kra cza 7 dni;
c) za cho wa ne są wy mo gi okre ślo ne w In struk cji Ka so -

wej za war tej w Za kła do wym Pla nie Kont PZD.
§ 4

1. Ro dzin ne ogro dy dział ko we obo wią za ne są do ko ny -
wać płat no ści lub przyj mo wać wpła ty za po śred nic twem
swo ich ra chun ków ban ko wych.

2. W uza sad nio nych przy pad kach, przyj mo wa nie wpłat
po za ra chun kiem ban ko wym do pusz czal ne jest je dy nie w
ra zie wpła ca nia przez dział kow ca skład ki człon kow skiej i
in nych wpłat na rzecz ogro du.

3. Wpła ty, o któ rych mo wa w ust. 2, przyj mu je upo waż -
nio ny czło nek za rzą du ro dzin ne go ogro du dział ko we go 
– skarb nik – wy da jąc jed no cze śnie wpła ca ją ce mu po kwi -
to wa nie imien ne z wy szcze gól nie niem da ty, ty tu łu i wy so -
ko ści wpła ty. Każ dy ro dzaj opła ty mu si być wy od ręb nio ny
na po kwi to wa niu, a szcze gól nie: skład ka człon kow ska,

opła ta na rzecz ogro du, opła ta ener ge tycz na. Po kwi to wa -
nie wy da je się na dru kach obo wią zu ją cych w Związ ku,
któ re sta no wią do ku men ty ści słe go za ra cho wa nia.

4. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go obo wią za ny
jest stwo rzyć wa run ki umoż li wia ją ce dział kow co wi do -
ko ny wa nie na leż nych wpłat na ra chu nek ban ko wy, 
w szcze gól no ści po dać do wia do mo ści dział kow ców nu -
mer ra chun ku ban ko we go.

§ 5
Upraw nio ny mi do dys po no wa nia środ ka mi fi nan so wy -

mi zgro ma dzo ny mi na ra chun ku ban ko wym ro dzin ne go
ogro du dział ko we go jest pre zes łącz nie z in nym człon -
kiem te go or ga nu PZD.

§ 6
1. Za war cie przez za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we -

go umo wy ra chun ku ban ko we go każ do ra zo wo wy ma ga 
– pod ry go rem nie waż no ści – zgo dy or ga nu wyż sze go.

2. Wzo ry pod pi sów osób upo waż nio nych do dys po no -
wa nia środ ka mi fi nan so wy mi na ra chun ku ban ko wym
ROD zło żo nych w ban ku po twier dza okrę go wy za rząd.

§ 7
1. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go jest obo wią -

za ny w ter mi nie 14 dni pi sem nie za wia do mić wła ści wy
okrę go wy za rząd o wszyst kich po sia da nych ra chun kach
ban ko wych, in for mu jąc o na zwach i ad re sach ban ków
oraz o nu me rach ra chun ków ban ko wych.

2. W ra zie zmia ny sta nu fak tycz ne go w sto sun ku do za -
wia do mień, o któ rych mo wa w ust. l, za rząd ro dzin ne go
ogro du dział ko we go jest obo wią za ny do pi sem ne go zgło -
sze nia tych zmian wła ści we mu okrę go we mu za rzą do wi 
w ter mi nie 14 dni od da ty ich po wsta nia.

§ 8
1. Okrę go we za rzą dy obo wią za ne są pro wa dzić wy ka -

zy ra chun ków ban ko wych pro wa dzo nych na rzecz ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych znaj du ją cych się na te re nie
ich dzia ła nia.

2. Wy ka zy, o któ rych mo wa w ust. l, uwzględ nia ją 
w szcze gól no ści na zwę i ad res ban ku, nu mer ra chun ku
ban ko we go oraz oso by upo waż nio ne do dys po no wa nia
środ ka mi fi nan so wy mi na ra chun ku ban ko wym.

§ 9
Wła ści we or ga ny PZD lub ich człon ko wie po no szą od -

po wie dzial ność sta tu to wą i cy wil ną za wy ko ny wa nie obo -
wiąz ków wy ni ka ją cych z ni niej szej uchwa ły, w szcze -
gól no ści za gro ma dze nie i prze cho wy wa nie środ ków fi -

X. UCHWAŁY FINANSOWE

UCHWA ŁA Nr 120/2006PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 5 wrze śnia 2006 r.w spra wie ra chun ków ban ko wych Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
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nan so wych da ne go or ga nu PZD na ra chun ku ban ko wym
pro wa dzo nym na je go rzecz.

§ 10
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

obo wią zu ją cą:
a) uchwa ła nr 11/93 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia

14 lip ca 1993 r. w spra wie kont ban ko wych jed no stek PZD,
b) uchwa ła nr 16/93 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 25 sierp nia 1993 ro ku w spra wie kont ban ko wych
za rzą dów pra cow ni czych ogro dów dział ko wych.

§ 11
Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

(Biu le tyn In for ma cyj ny 13/2006)

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 5 wrze śnia 2006 r.

UCHWA ŁA Nr 7/V/2008KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2008 r.w spra wie Fun du szu sta tu to we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie art. 16 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych w związ ku z art. 40 ust. 2 pkt 8 usta wy o po -
dat ku do cho do wym od osób praw nych, art. 17 ust. 1 pkt
40 i ust. 1b usta wy o po dat ku do cho do wym od osób praw -
nych oraz § 169 pkt 2 i § 167 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Usta no wić Fun dusz sta tu to wy, któ ry jest pod sta wo wym

fun du szem jed no stek or ga ni za cyj nych Pol skie go Związ ku
Dział kow ców prze zna czo nym na fi nan so wa nie dzia łal no -
ści sta tu to wej.

§ 2
1. Fun dusz sta tu to wy two rzą wszyst kie wpły wy z opłat

z ty tu łu człon ko stwa w PZD człon ków zwy czaj nych 
i człon ków wspie ra ją cych wy mie nio ne w § 167 sta tu tu
PZD, a w szcze gól no ści: skład ka człon kow ska, wpi so we,
opła ta na rzecz ogro du, ekwi wa lent za nie wy ko na ne pra -
ce na rzecz ogro du, i in ne, za wy jąt kiem wpłat bez po śred -
nich na Fun dusz Roz wo ju ROD utwo rzo ny na mo cy 
art. 36 usta wy o ROD.

2. Źró dła do cho du Fun du szu sta tu to we go na po zio mie
wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych PZD wy ni ka ją 
z § 167 sta tu tu PZD i uchwał Kra jo wej Ra dy PZD do ty -
czą cych po dzia łu tych wpły wów na po szcze gól ne jed nost -
ki or ga ni za cyj ne PZD.

3. Środ ki Fun du szu sta tu to we go sta no wią pod sta wę re -
ali za cji ce lów sta tu to wych PZD i nie mo gą być wy ko rzy -
sty wa ne na in ne ce le nie wy mie nio ne w sta tu cie PZD.

§ 3
1. Fun dusz Oświa to wy, usta no wio ny na mo cy Uchwa -

ły Nr 5/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 grud nia
2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, ze zmia na mi wpro wa dzo ny mi
Uchwa łą Nr 7/XXIV/2006 KR PZD z dnia 23 li sto pa da
2006 r., jest wy dzie lo ną czę ścią Fun du szu sta tu to we go ze
wzglę du na źró dła po cho dze nia środ ków i sta tu to we ce le
re ali zo wa ne przez Zwią zek z tych środ ków.

2. Fun dusz Sa mo po mo co wy, usta no wio ny na mo cy
Uchwa ły Nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. 
w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Sa mo po mo co we go jest wy dzie lo ną czę ścią
Fun du szu sta tu to we go i jest prze zna czo ny do re ali za cji ce -
lów sta tu to wych wy mie nio nych w uchwa le o je go usta -
no wie niu. Fun dusz Sa mo po mo co wy funk cjo nu je wy łącz-
nie w Kra jo wej Ra dzie PZD.

§ 4
1. Środ ki Fun du szu sta tu to we go mo gą być prze zna cza -

ne, na pod sta wie uchwał upraw nio nych do te go or ga nów
Związ ku jed no stek or ga ni za cyj nych PZD, na Fun dusz
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Roz wo ju ROD, utwo rzo ny zgod nie z dys po zy cją art. 36
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, § 169 pkt 1
i § 170 sta tu tu PZD, a tak że zgod nie z § 169 pkt 2 sta tu tu
PZD na in ne fun du sze ce lo we utwo rzo ne i two rzo ne w
przy szło ści przez Kra jo wą Ra dę PZD, prze zna czo ne na
re ali za cję wy dzie lo nych ce lów sta tu to wych.

2. Środ ki Fun du szu sta tu to we go mo gą być prze zna cza -
ne na mo cy uchwał upraw nio nych or ga nów PZD bez po -
śred nio na in ne ce le sta tu to we z po mi nię ciem fun du szy
wy dzie lo nych.

§ 5
W ra mach fun du szu sta tu to we go two rzo na jest re zer wa

fi nan so wa jed no stek or ga ni za cyj nych PZD two rzo na z po -
dzia łu nad wyż ki zgod nie z Uchwa łą Nr 3/XVII/2005 Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 16 li sto pa da 2005 r. w spra wie
wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no ści sta tu to wo -
-pro gra mo wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2009 r.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 16/2009)

SKARB NIK
/-/ Ma rian PA SIŃ SKI

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.

UCHWA ŁA NR 58/98PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 czerw ca 1998 r.w spra wie po kry wa nia nie do bo rów rocz nych w jed nost kach PZD z fun du szu sta tu to we go
Na pod sta wie § 18 pkt. 30 Re gu la mi nu Kra jo wej Ra dy

PZD Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po sta na wia, że
wszyst kie jed nost ki PZD nie do bo ry fi nan so we z dzia łal -
no ści sta tu to wo -pro gra mo wej po kry wa ją tyl ko i wy łącz -
nie z tej czę ści fun du szu sta tu to we go, któ ra zo sta ła

utwo rzo na w dro dze od pi sów z wcze śniej wy pra co wa -
nych nad wy żek rocz nych. W przy pad ku bra ku ta kie go
fun du szu nie do bór na le ży po kry wać suk ce syw nie ze środ -
ków fi nan so wych wy pra co wy wa nych w na stęp nych la -
tach w dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 4/1998)

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 30 czerw ca 1998 r.

UCHWA ŁA NR 3/XVII/2005KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 16 li sto pa da 2005 r.w spra wie wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej w jed nost kach or ga ni za cyj nych PZD
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców na

pod sta wie art. 34 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych, § 110 ust. 2 sta tu tu PZD oraz zgod nie z § 3 ust. 2
pkt uchwa ły Nr 2/XVII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
16 li sto pa da 2005 r. w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz -
wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych PZD usta la no -
we za sa dy wy ko rzy sta nia rocz nych nad wy żek z dzia -
łal no ści sta tu to wo-pro gra mo wej wy pra co wa nych przez
jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD.

§ 1
Środ ki fi nan so we wy pra co wa ne w po sta ci nad wyż ki 

z dzia łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej, prze zna cza ne są
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD na Fun dusz Sta tu to -

wy oraz Fun dusz Roz wo ju ROD Pol skie go Związ ku
Dział kow ców.

§ 2
De cy zję o po dzia le nad wyż ki po dej mu je co rocz nie 

w for mie uchwa ły or gan, któ ry ją wy pra co wał:
1) w ro dzin nych ogro dach dział ko wych – Za rząd

ROD, po wcze śniej szym za twier dze niu rocz ne go spra -
woz da nia fi nan so we go przez wal ne ze bra nie (kon fe ren -
cję de le ga tów) oraz przy ję ciu spra woz da nia przez Okrę-
go wy Za rząd PZD ,

2) w okrę go wych za rzą dach – Pre zy dium Okrę go we -
go Za rzą du PZD, po przy ję ciu spra woz da nia fi nan so we -
go przez Okrę go wy Za rząd i je go za twier dze niu przez
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD,
3) w Kra jo wej Ra dzie PZD – Pre zy dium Kra jo wej Ra -

dy po za twier dze niu spra woz da nia fi nan so we go przez
Krajową Ra dę PZD.

§ 3
Prze ka za nie środ ków na Fun du sze wy mie nio ne w § l

uchwa ły mo że na stą pić po speł nie niu wa run ków okre ślo -
nych w § 2 uchwa ły dla da nej jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD.

§ 4
Tra ci moc uchwa ła nr 6/IV/98 Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 30 czerw ca 1998 r. w spra wie wy ko rzy sta nia nad -
wyż ki rocz nej dzia łal no ści fi nan so wej w jed nost kach
PZD.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 1/2006)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 16 li sto pa da 2005 r.

UCHWA ŁA NR 8/V/2008 KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2008 r.w spra wie ewi den cji pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wychprzez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD
Kra jo wa Ra da PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2

pkt 14 i 17 Sta tu tu PZD w związ ku z art. 3 ust. l pkt 12 
i 15 usta wy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści
(tekst jed no li ty Dz. U. 02.76.694 ze zm.) oraz art. 33 usta -
wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko -
wych (Dz. U. 05.169.1419 ze zm.), po sta na wia:

§ 1
1. Po sia da ne przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców pra -

wo nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go do nie ru cho -
mo ści za ję tych lub prze zna czo nych pod ro dzin ne ogro dy
dział ko we na by te na pod sta wie art. 8 ust. 2 usta wy z dnia
6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych
(Dz. U. z 1996 r. Nr 85, póz. 390 z późn. zm.) lub art. 2 
ust. l usta wy z dnia 23 czerw ca 1995 r. o zmia nie usta wy 
o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych (Dz. U.
95.99.486) lub art. 10 ust. 2 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. 05.169.1419
ze zm.), nie pod le ga ujaw nie niu ja ko ak ty wo w ewi den cji
księ go wej pro wa dzo nej przez jed nost kę or ga ni za cyj ną
PZD ko rzy sta ją cą z te go pra wa.

2. Przy spo rzą dza niu spra woz da nia fi nan so we go przez
wła ści wą jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD pra wo użyt ko wa -
nia wie czy ste go wska za ne w ust. l uj mo wa ne jest w in for -
ma cji do dat ko wej po przez ode sła nie do ewi den cji po za-
bi lan so wej.

3. Pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go na by te przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców od płat nie dla ce lów bi lan so wych
za li cza ne jest do środ ków trwa łych zgod nie z art. 3 ust. l

pkt 15 usta wy o ra chun ko wo ści i pod le ga ujaw nie niu 
w bi lan sie jed nost ki or ga ni za cyj nej PZD na ogól nych za -
sa dach sto so wa nych wo bec środ ków trwa łych.

§ 2 
1. Ewi den cję po za bi lan so wą wy ni ka ją cą z § l ust. 2 ni -

niej szej uchwa ły pro wa dzą jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD
ko rzy sta ją ce z nie ru cho mo ści, któ rą ob ję te jest to pra wo.

2. Wzór za łącz ni ka do spra woz da nia fi nan so we go jed -
nost ki or ga ni za cyj nej PZD ko rzy sta ją cej z pra wa nie od -
płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go sta no wi za łącz nik nr l
do ni niej szej uchwa ły.

§ 3 
1. Okrę go wy za rząd PZD spo rzą dza jąc zbior cze spra -

woz da nie fi nan so we z ro dzin nych ogro dów dział ko wych
po ło żo nych na ob sza rze pod le głej mu te re no wej jed nost -
ki PZD, we ry fi ku je da ne za war te w in for ma cji do dat ko wej
spo rzą dza nej przez ROD z da ny mi za war ty mi w Re je strze
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w ro zu mie niu art. 33
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

2. Przy dzia ła niach, o któ rych mo wa w ust. l, okrę go wy
za rząd PZD zo bo wią za ny jest do współ dzia ła nia z Kra jo -
wą Ra dą PZD.

§ 4
1. Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
2. Obo wią zek spo rzą dze nia za łącz ni ka do spra woz da -

nia fi nan so we go, o któ rym mo wa w § 2 ust. 2 ni niej szej
uchwa ły, do ty czy spra woz dań fi nan so wych jed no stek or -
ga ni za cyj nych PZD za rok 2009.

UZA SAD NIE NIE
Zgod nie z usta wo wą de fi ni cją ak ty wów za war tą 

w art. 3 ust. l pkt 12 usta wy o ra chun ko wo ści, przez po ję -
cie ak ty wów ro zu mie się kon tro lo wa ne przez jed nost kę
za so by ma jąt ko we o wia ry god nie okre ślo nej war to ści, po -
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wsta łe w wy ni ku prze szłych zda rzeń, któ re spo wo du ją 
w przy szło ści wpływ do jed nost ki ko rzy ści eko no micz -
nych. Do dat ko wo w art. 3 ust. l pkt 15 ustaw o ra chun ko -
wo ści za pi sa no, iż pod po ję ciem środ ków trwa łych na le ży
ro zu mieć, rze czo we ak ty wa trwa łe i zrów na ne z ni mi, 
o prze wi dy wa nym okre sie eko no micz nej uży tecz no ści
dłuż szym niż rok, kom plet ne, zdat ne do użyt ku i prze zna -
czo ne na po trze by jed nost ki, w tym m.in. pra wo użyt ko -
wa nia wie czy ste go grun tu.

Po sia da ne przez PZD pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go,
z uwa gi na ogra ni cze nia wy ni ka ją ce z usta wo wych za pi -
sów, na pod sta wie któ rych na stą pi ło na by cie nie od płat ne -
go pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go do grun tów ro-
dzin nych ogro dów dział ko wych, na le ży po dzie lić na dwie
ka te go rie.

Do pierw szej ka te go rii na le ży za li czyć pra wo użyt ko -
wa nia wie czy ste go na by te na ogól nych, od płat nych za sa -
dach, co do któ re go Zwią zek nie jest ogra ni czo ny w spo-
so bie dys po no wa nia. Ta kie pra wo, jak kol wiek wy stę pu -
ją ce w PZD spo ra dycz nie, ja ko od po wia da ją ce usta wo wej
de fi ni cji ak ty wów (przy naj mniej po ten cjal nie mo że być
źró dłem do cho dów z ty tu łu sprze da ży, a więc po sia da
war tość eko no micz ną) po win no być trak to wa ne w za pi -
sach księ go wych ja ko śro dek trwa ły.

Dru gą ka te go rię, sta no wi (wy stę pu ją ce w więk szo ści
przy pad ków) nie od płat ne pra wo użyt ko wa nia wie czy ste -
go do te re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych, na by te
w opar ciu o usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko wych
lub usta wę o pra cow ni czych ogro dach dział ko wych lub
usta wę o zmia nie usta wy o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych. Ob rót tym pra wem pod le ga szcze gól ne mu
ogra ni cze niu, wy ni ka ją ce mu z za pi sów usta wo wych usta -
na wia ją cych na rzecz wła ści cie la nie ru cho mo ści pra wo
pier wo ku pu za 1% war to ści. Od no sząc się do war to ści
eko no micz nej ta kie go pra wa na le ży rów nież pa mię tać 
o ogra ni cze niu w spo so bie je go wy ko rzy sta nia, któ re
zgod nie z za pi sa mi usta wy o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych mo że być wy ko rzy sty wa ne wy łącz nie na po trze -
by pro wa dze nia na nie ru cho mo ści ro dzin ne go ogro du
dział ko we go. Tym sa mym ja kie kol wiek in ne wy ko rzy sta -
nie nie ru cho mo ści mo że skut ko wać roz wią za niem użyt -
ko wa nia wie czy ste go na mo cy art. 33 ust. 3 usta wy 
o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi.

W świe tle po wyż szych re gu la cji oraz fak tu, iż zgod nie
z usta wą o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod miot li -
kwi du ją cy ROD ob cią żo ny jest do dat ko wy mi obo wiąz -
ka mi zwią za ny mi z wy pła tą od szko do wań na rzecz
dział kow ców oraz od two rze niem ro dzin ne go ogro du dzia-
ł ko we go, za sad nym jest stwier dze nie, iż po sia da ne przez

PZD nie od płat ne pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go nie mo -
że być w przy szło ści źró dłem wpły wów do jed nost ki ko -
rzy ści eko no micz nych. Tym sa mym pra wo nie od płat ne go
użyt ko wa nia wie czy ste go przy słu gu ją ce PZD do nie ru -
cho mo ści zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko -
we, ja ko nie od po wia da ją ce usta wo wej de fi ni cji ak ty wów
za war tej w usta wie o ra chun ko wo ści, nie mo że być uzna -
ne za śro dek trwa ły. W za ist nia łej sy tu acji brak jest pod -
staw dla ujaw nia nia go w ewi den cji środ ków trwa łych.

Jed no cze śnie kie ru jąc się po trze bą za cho wa nia na le ży -
te go od zwier cie dle nia fak tycz ne go sta nu ma jąt ko we go 
w ewi den cji oraz za pi sach bi lan so wych pro wa dzo nych
przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD, za za sad ne na le ży
uznać ko niecz ność ujaw nia nia te go fak tu przy spo rzą dza -
niu spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj -
ne PZD ko rzy sta ją ce z nie od płat ne go pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go. Dla te go też jed nost ka or ga ni za cyj na PZD
bez po śred nio ko rzy sta ją ca z te go pra wa, zo bo wią za na jest
przy spo rzą dza niu spra woz da nia fi nan so we go od no to wać
ten fakt po przez ode sła nie do ewi den cji po za bi lan so wej, 
w któ rej za pi sa ne są pod sta wo we in for ma cje do ty czą ce
praw, tj. po ło że nie i po wierzch nia nie ru cho mo ści znaj du -
ją cej się w nie od płat nym użyt ko wa niu wie czy stym PZD,
z któ rej ko rzy sta da na jed nost ka.

Ja ko jed nost kę or ga ni za cyj ną PZD ko rzy sta ją cą bez po -
śred nio z pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go na le ży uznać ro -
dzin ny ogród dział ko wy. Wy ją tek sta no wią pra wa do
te re nów, któ re nie są przy pi sa ne do ro dzin ne go ogro du
dział ko we go – np. Zwią zek jest w trak cie two rze nia na nich
no we go ROD. W ta kim przy pad ku obo wią zek ujaw nie nia
pra wa nie od płat ne go użyt ko wa nia wie czy ste go w ewi den -
cji po za bi lan so wej spo czy wa na wła ści wej, ze wzglę du na
po ło że nie nie ru cho mo ści, jed no st ce te re no wej PZD (okręg).

Po nie waż da ne za war te w bi lan sach ro dzin nych ogro -
dów dział ko wych słu żą do spo rzą dza nia zbior cze go spra -
woz da nia fi nan so we go z ROD przez jed nost kę te re no wą
PZD (okręg) a na stęp nie spra woz da nia Związ ku przez jed -
nost kę kra jo wą, ich we ry fi ka cja ko niecz na jest rów nież w
za kre sie ewi den cji po za bi lan so wej, któ ry to obo wią zek
spo czy wa na okrę go wych za rzą dach PZD. Pod sta wą do
prze pro wa dze nia we ry fi ka cji są da ne ujaw nio ne w Re je -
strze Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych pro wa dzo nym
przez Kra jo wą Ra dę PZD na pod sta wie art. 33 usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz § 179 Sta tu tu
PZD. Stąd za sad nym jest zo bo wią za nie okrę go wych za -
rzą dów PZD do współ dzia ła nia przy pro wa dze niu we ry -
fi ka cji z Kra jo wą Ra dą PZD.

Bio rąc po wyż sze pod uwa gę, KR PZD po sta no wi ła jak
na wstę pie.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 4/2010)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2008 r.
123



Za łącz nik do spra woz da nia fi nan so we go ROD za rok 20...........
spo rzą dzo ny zg z Uchwa łą nr 8/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2008 r. w spra wie ewi den cji pra waużyt ko wa nia wie czy ste go na po trze by spo rzą dza nia spra woz dań fi nan so wych przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD

I. Da ne ROD
1. Na zwa ROD.…………………………….…………………………….…………………………….……………….
2. Miej sco wość…………………………….…………………………….…………………………….……………….
3. Po ło że nie (ad res)…………………………….…………………………….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………………………………
4. OZ w………………………………………………………………………………………………………………...
5. Nu mer w re je strze ROD KR……………………….…………………………………………………………………

II. Da ne do ty czą ce grun tów, przy ję tych w nie od płat ne użyt ko wa nie wie czy ste użyt ko wa nych przez ROD na31.12.20.........
1. Ob ręb (y) geo de zyj ny (e)……………………………………………………………………………………………
2. Nu mer (y) dział ki (ek) geo de zyj nej (nych)……………………………………………………………………………
3. Łącz na po wierzch nia w ha……………………………………………………………………………………………

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

Pre zes ROD.................................
Skarb nik ROD.................................
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 17 pkt 5, re gu la mi nu
Kra jo wej Ra dy PZD w związ ku z § 95 ust. 3 sta tu tu PZD,
po sta na wia:

§ 1
W ce lu ujed no li ce nia i uspraw nie nia pro wa dze nia do -

ku men ta cji fi nan so wej w pra cow ni czych ogro dach dział -
ko wych two rzy się Ośrod ki Fi nan so wo -Księ go we, peł -
nią ce dla pra cow ni czych ogro dów dział ko wych usłu go wą
ro lę w za kre sie ob słu gi fi nan so wo -księ go wej.

§ 2 
1. Ośro dek Fi nan so wo -Księ go wy, zwa ny da lej Ośrod -

kiem, jest sa mo dziel nym i sa mo fi nan su ją cym się od dzia -
łem biu ra Okrę go we go Za rzą du PZD.

2. Ośro dek pro wa dzi od płat nie księ gi ra chun ko we pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych, do radz two dla POD
w spra wach fi nan so wo -księ go wych oraz in ne dzia ła nia
wy ni ka ją ce ze sta tu tu PZD i po trzeb ogro dów.

3. Pro wa dze nie ksiąg ra chun ko wych, o któ rych mo wa 
w ust. 2 od by wa się na pod sta wie umo wy za war tej po mię -
dzy Za rzą dem POD i Ośrod kiem.

§ 3
1. De cy zję w dro dze Uchwa ły w spra wie po wo ła nia

Ośrod ka po dej mu je Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD.

2. Po dej mu jąc de cy zję o po wo ła niu Ośrod ka Pre zy dium
OZ PZD okre śla na pod sta wie pi sem nych zgło szeń zło -
żo nych przez za rzą dy POD, plan fi nan so wy Ośrod ka
okre śla ją cy wpły wy z po szcze gól nych POD oraz kosz ty 
w roz bi ciu ana li tycz nym.

3. Pra cow ni ków Ośrod ka za trud nia Pre zes OZ PZD
okre śla jąc wa run ki pra cy i pła cy oraz za kres czyn no ści i
obo wiąz ków.

§ 4
Do za dań Ośrod ka na le ży:
a) pro wa dze nie ksiąg ra chun ko wych pra cow ni czych

ogro dów dział ko wych zgod nie z Za kła do wym Pla nem
Kont Pol skie go Związ ku Dział kow ców i usta wą o ra chun -
ko wo ści,

b) spraw dza nie do ku men tów fi nan so wych pod wzglę -
dem for mal no -praw nym i for mal no-ra chun ko wym,

c) usta la nie ak ty wów i pa sy wów oraz wy ni ku fi nan so -
we go,

d) spo rzą dza nie spra woz dań fi nan so wych i in nych, któ -
rych da ne wy ni ka ją z ksiąg ra chun ko wych, a w tym szcze -
gól nie:

– ra chu nek zy sków i strat (spra woz da nie z przy cho dów
i kosz tów),

– spra woz da nie z Fun du szu Szko le nia i In struk ta żu,
– spra woz da nie z Fun du szu Roz wo ju, 
e) prze ka zy wa nie do POD po nu me ro wa nych, za de kre -

to wa nych i za księ go wa nych do wo dów księ go wych wraz
z pod pi sem oso by do ko nu ją cej tych czyn no ści, ce lem ich
dal sze go prze cho wy wa nia zgod nie z usta wą o ra chun ko -
wo ści w ter mi nach okre ślo nych umo wą.

§ 5 
Ośro dek słu ży do radz twem Za rzą dom POD:
1) W za kre sie przy go to wa nia do ku men tów księ go wych:
– w pra wi dło wym spo rzą dza niu do wo dów księ go wych

zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w Za kła do wym Pla nie
Kont PZD,

– kon tro li pod wzglę dem me ry to rycz nym,
– w pra wi dło wym pro wa dze niu go spo dar ki ka so wej

zgod nie z za sa da mi za war ty mi w Za kła do wym Pla nem
Kont PZD,

– w pra wi dło wym pro wa dze niu go spo dar ki ma ga zy no -
wej zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w Za kła do wym Pla -
nie Kont PZD, 

– pra wi dło wym spo rzą dza niu in wen ta ry za cji.
2) W za kre sie roz li czeń usta wo wych:
– w ob li cza niu i od pro wa dza niu po dat ku do cho do we go

od osób fi zycz nych, zgod nie z usta wą o po dat ku do cho do -
wym od osób fi zycz nych,

– w usta la niu i roz li cza niu skła dek na ubez pie cze nie
spo łecz ne zgod nie z usta wą o sys te mie ubez pie czeń spo -
łecz nych,

– w na li cza niu i od pro wa dza niu skła dek na ubez pie cze -
nie zdro wot ne zgod nie z usta wą o po wszech nym ubez pie -
cze niu zdro wot nym.

3) W za kre sie spra woz dań fi nan so wych:
– w przy go to wa niu do ku men ta cji do ba da nia spra woz -

da nia fi nan so we go przez ko mi sję re wi zyj ną POD zgod -
nie z § 61 ust. 2 Sta tu tu PZD,

– w przy go to wa niu spra woz dań fi nan so wych do przed -
sta wie nia na wal nym ze bra niu POD ce lem ich za twier dze -
nia, zgod nie z § 49 ust. l pkt. 5 Sta tu tu PZD. 

4) Ośro dek słu ży po mo cą za rzą dom POD w przy go to -
wa niu pre li mi na rza fi nan so we go.

§ 6
Bez po śred ni nad zór i od po wie dzial ność za pra cę

Ośrod ka po no si Pre zes OZ PZD i Głów ny Księ go wy OZ
PZD.

§ 7
Ośro dek spo rzą dza:
1) pre li mi narz fi nan so wy na każ dy rok ob ra chun ko wy,
2) ra chu nek zy sków i strat (spra woz da nie z przy cho dów

UCHWA ŁA Nr 59/99 PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 18 sierp nia 1999 r.w spra wie po wo ły wa nia i funk cjo no wa nia ośrod ków fi nan so wo -księ go wych w Okrę go wych Za rzą dach PZD
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i kosz tów) ze swo jej dzia łal no ści za rok ob ra chun ko wy.
Do ku men ty wy mie nio ne wy żej sta no wią wy dzie lo ną

część pre li mi na rza oraz spra woz da nia fi nan so we go OZ
PZD i pod le ga ją pro ce du rze okre ślo nej sta tu tem PZD.

§ 8
O po wo ła niu Ośrod ka OZ PZD po wia da mia Kra jo wą

Ra dę PZD prze sy ła jąc uchwa łę w tej spra wie.
§ 9

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny 15/2006)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 18 sierp nia 1999 r.

UCHWA ŁA NR 5/XIII/ 2009KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 li sto pa da 2009 r.w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie §169 pkt 2 oraz § 150 ust. 2 pkt 17 sta -
tu tu PZD, w związ ku z uchwa łą nr 7/V/2008 Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2008 r. w spra wie Fun du -
szu Sta tu to we go PZD, po sta na wia:

§ 1
Utwo rzyć Fun dusz Obro ny Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych. 
§ 2

1. Fun dusz Obro ny ROD sta no wi wy dzie lo ną część
Fun du szu Sta tu to we go utwo rzo ne go uchwa łą Kra jo wej
Ra dy PZD nr 7/V/2008 z dnia 26 li sto pa da 2008 r. w spra -
wie Fun du szu Sta tu to we go.

2. Fun dusz Obro ny ROD prze zna czo ny jest na re ali za -
cję ce lów sta tu to wych wska za nych w ni niej szej uchwa le.

3. Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je w jed no st ce kra -
jo wej PZD.

§ 3
1. Środ ki Fun du szu Obro ny ROD prze zna czo ne są na

na stę pu ją ce ce le:
1) po kry cie stwier dzo nych pra wo moc ny mi wy ro ka mi

są do wy mi zo bo wią zań PZD z ty tu łu bez u mow ne go ko -
rzy sta nia z grun tów, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ro dzin -
ne ogro dy dział ko we oraz kosz tów są do wych lub eg ze-
ku cji w po stę po wa niach ma ją cych za przed miot rosz cze -
nia z te go ty tu łu,

2) po kry cie kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę po -
wa niach są do wych lub ad mi ni stra cyj nych o wy da nie nie -
ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy
dział ko we, 

3) po kry cie kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę po -
wa niach są do wych lub ad mi ni stra cyj nych do ty czą cych re -
gu la cji sta nu praw ne go nie ru cho mo ści zaj mo wa nych
przez ro dzin ne ogro dy dział ko we. 

2. W szcze gól nie uza sad nio nych przy pad kach Pre zy -
dium KR PZD mo że wy ra zić zgo dę na sfi nan so wa nie ze
środ ków Fun du szu Obro ny ROD in nych zo bo wią zań po -
zo sta ją cych w bez po śred nim związ ku z ce la mi, o któ rych
mo wa w ust. 1.

§ 4
1. Fun dusz Obro ny ROD two rzy się z od pi su z czę ści

skład ki człon kow skiej przy na leż nej jed no st ce kra jo wej
PZD i okrę gom PZD. 

2. Wy so kość od pi su okre śla na jest co rocz nie przez Kra -
jo wą Ra dę PZD w uchwa le do ty czą cej skład ki człon kow -
skiej w PZD na da ny rok.

3. W uchwa le, o któ rej mo wa w ust. 2, Kra jo wa Ra da
PZD mo że za de cy do wać o za wie sze niu sto so wa nia od pi -
su w da nym ro ku. 

§ 5
Fun dusz Obro ny ROD mo że być za si la ny z:
1) do bro wol nych wpłat Kra jo wej Ra dy PZD, okrę go -

wych za rzą dów PZD i za rzą dów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych,

2) do bro wol nych wpłat człon ków wspie ra ją cych,
3) do bro wol nych wpłat człon ków zwy czaj nych,
4) in nych źró deł.

§ 6
1. Fun du szem Obro ny ROD za rzą dza Kra jo wa Ra da

PZD po przez swo je Pre zy dium.
2. Środ ki fi nan so we Fun du szu Obro ny ROD gro ma dzo -

ne są na od dziel nym kon cie ban ko wym, dla któ re go 
pro wa dzo na jest wy od ręb nio na ewi den cja fi nan so-
wo -księ go wa.

§ 7
1. Fun dusz Obro ny ROD funk cjo nu je w opar ciu o rocz -

ny pre li mi narz.
2. Pre li mi narz fi nan so wy Fun du szu Obro ny ROD, spra -
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woz da nie fi nan so we oraz bi lans Fun du szu Obro ny ROD
pod le ga ją co rocz nie za twier dze niom przez Kra jo wą Ra -
dę PZD.

3. Pre li mi narz Fun du szu Obro ny ROD, spra woz da nie
fi nan so we oraz bi lans Fun du szu Obro ny ROD pod le ga ją
kon tro li Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej PZD.

§ 8
1. De cy zję o wy pła cie środ ków z Fun du szu Obro ny

ROD na re ali za cję ce lów, o któ rych mo wa w § 3 ni niej szej
uchwa ły, po dej mu je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

2. Szcze gó ło we za sa dy funk cjo no wa nia Fun du szu
Obro ny ROD, okre śla ją ce w szcze gól no ści wa run ki i kry -
te ria dys po no wa nia je go środ ka mi, okre śli uchwa ła Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 9
1. Kosz ty funk cjo no wa nia Fun du szu Obro ny ROD ob -

cią ża ją ten Fun dusz.
2. Ob słu gę ad mi ni stra cyj ną Fun du szu Obro ny ROD wy -

ko nu je Biu ro Kra jo wej Ra dy PZD. 

3. Kosz ty ob słu gi ad mi ni stra cyj nej Fun du szu Obro ny
ROD ob cią ża ją bu dżet jed nost ki kra jo wej PZD. 

§ 10
1. W uchwa le nr 7/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia

26 li sto pa da 2008 r. w spra wie Fun du szu Sta tu to we go PZD
w § 3 do da je się ust. 3 w brzmie niu: „Fun dusz Obro ny
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych, utwo rzo ny na mo cy
Uchwa ły Nr5 /XIII /2009 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26
li sto pa da 2009 r. w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ -
ku Dział kow ców Fun du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych jest wy dzie lo ną czę ścią Fun du szu Sta tu to -
we go ze wzglę du na źró dła po cho dze nia środ ków i sta tu -
to we ce le re ali zo wa ne przez Zwią zek z tych środ ków”.

2. Pre zes PZD zo bo wią za ny jest do opu bli ko wa nia 
w Biu le ty nie In for ma cyj nym KR PZD tek stu jed no li te go
uchwa ły nr 7/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto -
pa da 2008 r. w spra wie Fun du szu Sta tu to we go PZD.

§ 11
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 16/2009)

SKARB NIK
/-/ Ma rian PA SIŃ SKI

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 li sto pa da 2009 r.

UCHWA ŁA 198/2009PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 grud nia 2009 r.w spra wie za sad funk cjo no wa nia FUN DU SZU OBRO NY ROD
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 8 ust. 2 uchwa ły 
nr 5/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział -
kow ców Fun du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział-
ko wych, wpro wa dza na stę pu ją ce za sa dy funk cjo no wa nia
Fun du szu Obro ny ROD:

§ 1
1. De cy zję o wy pła cie środ ków z Fun du szu na re ali za -

cję ce lów, o któ rych mo wa w § 3 uchwa ły nr 5/XIII/2009
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2009 r. w spra wie
utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu
Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych po dej mu je
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w for mie uchwa ły.

2. De cy zję o od mo wie przy zna nia środ ków z Fun du szu
po dej mu je Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w for mie
uchwa ły, któ rej ko pię wraz z uza sad nie niem prze ka zu je
wnio sko daw cy. De cy zja Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
jest osta tecz na i nie przy słu gu je od niej od wo ła nie.

§ 2
1. Wnio sek o przy zna nie środ ków z Fun du szu skła da

do Kra jo wej Ra dy PZD Pre zy dium OZ PZD na dru ku
we dług wzo ru sta no wią ce go za łącz nik do ni niej szej
uchwa ły.

2. Do wnio sku po win ny być za łą czo ne:
1) ana li za ca ło ści spra wy, wska zu ją ca na po praw ność

do tych cza so we go po stę po wa nia,
2) do ku men ta cja praw na do ty czą ca grun tu, w związ ku

z któ rym po wsta ło zo bo wią za nie PZD,
3) do ku men ta cja praw na ROD,
4) ko pia orze cze nia po twier dza ją ce go ist nie nie zo bo -

wią za nia PZD,  
5) uchwa ła Pre zy dium OZ PZD w spra wie wy stą pie nia

o przy zna nie środ ków z Fun du szu wraz z uza sad nie niem
6) in ne do ku men ty w spra wie.

§ 3
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski

kom plet ne oraz pra wi dło wo spo rzą dzo ne.
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2. Wnio ski nie kom plet ne lub spo rzą dzo ne nie zgod nie 
z wy mo ga mi okre ślo ny mi ni niej szą uchwa łą są zwra ca ne
do wnio sko daw cy bez roz pa trze nia.

§ 4
1. Oce nia jąc wnio sek o do fi nan so wa nie z Fun du szu,

Pre zy dium KR PZD kie ru je się w szcze gól no ści speł nie -
niem na stę pu ją cych wa run ków: 

1) wnio sek do ty czy za pła ty:
a) stwier dzo nych pra wo moc ny mi wy ro ka mi są do wy mi

zo bo wią zań PZD z ty tu łu bez u mow ne go ko rzy sta nia 
z grun tów, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ro dzin ne ogro dy
dział ko we oraz kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę -
po wa niach ma ją cych za przed miot rosz cze nia z te go ty -
tu łu,

b) kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę po wa niach
są do wych lub ad mi ni stra cyj nych o wy da nie nie ru cho mo -
ści zaj mo wa nych przez ro dzin ne ogro dy dział ko we,

c) kosz tów są do wych lub eg ze ku cji w po stę po wa niach
są do wych lub ad mi ni stra cyj nych do ty czą cych re gu la cji
sta nu praw ne go nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ro -
dzin ne ogro dy dział ko we,

d) in nych zo bo wią zań po zo sta ją cych w bez po śred nim
związ ku z ce la mi, o któ rych mo wa w lit a)-c).

2) w po stę po wa niach, o któ rych mo wa w pkt 1), zo stał
zło żo ny w imie niu PZD w wy ma ga nym ter mi nie wnio sek
o zwol nie nie od kosz tów są do wych, a w przy pad ku po -
sta no wie nia o od mo wie zwol nie nia z kosz tów, zo sta ło zło -
żo ne za ża le nie na po sta no wie nie są du I in stan cji. 

2. Oce nia jąc wnio sek o do fi nan so wa nie z Fun du szu,
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD bie rze pod uwa gę rów -
nież na stę pu ją ce prze słan ki:

1) czy OZ PZD pod jął nie zbęd ne dzia ła nia w ce lu obro -
ny in te re sów praw nych PZD,

2) za an ga żo wa nie fi nan so we OZ PZD skła da ją ce go

wnio sek oraz ROD, z któ re go funk cjo no wa niem wnio sek
po zo sta je w związ ku, w do tych czas pro wa dzo nych po stę -
po wa niach, z któ rych wy ni ka ją zo bo wią za nia PZD,

3) par ty cy pa cję ROD w fi nan so wa niu zo bo wią za nia,
któ re ma być za spo ko jo ne ze środ ków Fun du szu,

4) speł nie nie wy mo gów okre ślo nych w uchwa le 
nr 134/2004 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 28
paź dzier ni ka 2004 r. w spra wie pro ce du ry po stę po wa nia w
przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych zgła -
sza nych do grun tów ROD,

5) wska za nie przez OZ PZD pro po zy cji do cho dze nia
rosz czeń re gre so wych przez PZD,

6) przed ło że nie przez OZ PZD pro po zy cji roz wią za nia
pro ble mu i za koń cze nia spra wy. 

§ 5
1. Po pod ję ciu de cy zji przez Pre zy dium KR PZD ko pię

uchwa ły w tej spra wie otrzy mu je wnio sko daw ca oraz wy -
dział fi nan so wy KR PZD. 

2. Uchwa ła okre śla kwo tę środ ków i cel, na ja ki zo sta -
ły przy zna ne.

3. Środ ki przy zna wa ne z Fun du szu są prze ka zy wa ne
wy łącz nie na ra chu nek ban ko wy wła ści we go OZ PZD lub
bez po śred nio na ra chu nek wie rzy cie la PZD. 

§ 6
W przy pad ku wy eg ze kwo wa nia przez PZD środ ków 

z ty tu łu rosz czeń re gre so wych przy słu gu ją cych PZD 
w związ ku z zo bo wią za nia mi po kry ty mi z wy płat z Fun du -
szu, środ ki te pro por cjo nal nie wra ca ją na kon to Fun du szu.

§ 7
1. Kosz ty funk cjo no wa nia Fun du szu ob cią ża ją Fun dusz.
2. Kosz ty ob słu gi ad mi ni stra cyj nej Fun du szu po no si

jed nost ka kra jo wa PZD.
§ 8

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 stycz nia 2010 r.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 1/2010)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 30 grud nia 2009 r.
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WNIO SEK O PRZY ZNA NIE ŚROD KÓW Z FUN DU SZU OBRO NY ROD
Pre zy dium OZ PZD ………………………………………………………………………………………………........
Wnio sku je o przy zna nie środ ków z Fun du szu 
Ty tu łem…………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Do ty czy ROD …………………………………………………………w……………………………………………..

I. In for ma cja praw na o ROD:
nu mer Re je stru ROD KR PZD …….……………………………………………..…………………………………....
po wierzch nia ROD (ogó łem) …………………………………………………………………………………....(ha)
ilość dzia łek ro dzin nych …….…………………………………………………..………………………………
dz. geo de zyj ne ……………………………………………………………….……………………….
In for ma cja o od pro wa dza niu skład ki człon kow skiej .……………………………………………………………………
Do ku men ty praw ne te re nu ROD (za łą czyć do wnio sku)
de cy zje ..............................................................................................................................................................
ak ty no ta rial ne ..............................................................................................................................................................
od pis z KW ..............................................................................................................................................................
wy pis z ewi den cji grun tów ................................................................................................................................................
za pi sy w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ....................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

II. In for ma cja o rosz cze niu:
Rosz cze niem ob ję ta po wierzch nia ………………………………………….……………………………………...ha, 
dział ki geod. nr …………………………………………………………………..…………………………………….
ilość dzia łek ro dzin nych ………………………………………………………………………………………………

Wy rok sygn. akt ………………………………………. (za łą czyć do wnio sku): 
Wy so kość zo bo wią za nia: ................................... w zł
Wnio sko wa na kwo ta po mo cy z Fund. Obro ny ROD ........................................zł
słow nie zł………………………………………………………….……………………………………………………
Nr kon ta…………………………………………………………………………………………………………………
Na zwa po sia da cza kon ta……………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………
In for ma cja o par ty cy pa cji (uchwa ły Za rzą du ROD ewent. WZ ROD – w za łą cze niu)
…………………………………………………...........…………………………………………………………..........
In for ma cja o prze bie gu po stę po wań: .....................................………………………………………………………….

Za łącz nik do uchwa ły 
Pre zy dium KR PZD

nr 198 /2009 z 30.12. 2009 r.
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......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro po zy cje w spra wie po stę po wa nia re gre so we go .............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Pro po zy cja o spo so bie roz wią za nia pro ble mu i za koń cze nia spra wy ...............................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

In for ma cja do ty czą ca dział kow ców z te re nu ob ję te go rosz cze niem .................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

In for ma cja o in fra struk tu rze PZD na te re nie ob ję tym rosz cze niem ..................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Uchwa ła pre zy dium OZ PZD w za kre sie przy zna nia środ ków z Fun du szu (za łą czyć do wnio sku)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

…………………… ……………………..
miej sco wość, da ta

PRE ZES .................................
WICEPRE ZES .................................

SKARB NIK .................................

130



Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
§ 18 pkt 4 i 30 Re gu la mi nu Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców w związ ku § 95 ust. 3 sta tu tu PZD
po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić In struk cję Pla no wa nia i Re ali za cji In we -

sty cji i Re mon tów w Pra cow ni czych Ogro dach Dział ko -
wych, sta no wią cą za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
In struk cja wcho dzi w ży cie z dniem ogło sze nia w Biu -

le ty nie In for ma cyj nym PZD.
§3

Z dniem wej ścia w ży cie In struk cji, o któ rej mo wa 
w § l, tra ci moc obo wią zu ją cą In struk cja w spra wie pro -
wa dze nia in we sty cji przez jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD,
za twier dzo na uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 9 wrze śnia 1992 r. (Biu le tyn PZD nr 4/44/92 
z 1992 r., str. 10–12).

XI. UCHWAŁY DOTYCZÑCE INWESTYCJI 
I REMONTÓW

UCHWA ŁA NR 69/99 PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r.w spra wie in we sty cji i re mon tów w pra cow ni czych ogro dach dział ko wych

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r.

Za łącz nik do uchwa ły nr 69 /99 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r.

IN STRUK CJA Pla no wa nia i Re ali za cji in we sty cji i re mon tóww Pra cow ni czych Ogro dach Dział ko wych

I. Prze pi sy wstęp ne
1. In we sto rem za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -

go jest:
a) za rząd POD w ist nie ją cym pra cow ni czym ogro dzie

dział ko wym, zgod nie z § 55 pkt 13 sta tu tu PZD,
b) pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD w przy pad ku:
– za kła da nia no we go pra cow ni cze go ogro du dział ko we -

go, zgod nie z § 75 pkt 14 sta tu tu PZD,
– od twa rza nia przez Zwią zek ogro du za stęp cze go, zgod -

nie z uchwa łą nr 11/96 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w
spra wie za sad i try bu li kwi da cji pra cow ni czych ogro dów
dział ko wych oraz cza so we go za ję cia te re nu,

c) za rząd POD w przy pad ku od twa rza nia czę ści ogro du,
gdy pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD – w dro dze
uchwa ły – sce du je swo je upraw nie nia i obo wiąz ki in we -
sto ra na za rząd POD. Okrę go wy za rząd za cho wu je w ta -

kim przy pad ku pra wo kon tro li i nad zo ru nad re ali za cją za -
da nia i roz li cze nia mi fi nan so wy mi w za kre sie re ali za cji
za da nia.

2. Zgod nie z § 75 pkt 25 sta tu tu PZD w związ ku z § 56
ust. 4 sta tu tu wy ra że nie zgo dy na re ali za cję przez za rząd
POD za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go na le ży do
pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

3. Nad zór nad re ali za cją in we sty cji lub re mon tów w pra -
cow ni czych ogro dach dział ko wych, zgod nie z § 75 pkt 25
sta tu tu PZD spra wu je pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

4. Po dej mo wa nie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go przez za rząd POD bez uzy ska nia zgo dy pre -
zy dium okrę go we go za rzą du PZD jest za bro nio ne i pod -
le ga sank cjom oraz od po wie dzial no ści prze wi dzia ny mi
prze pi sa mi związ ko wy mi i ogól nie obo wią zu ją cy mi 
w tym za kre sie.
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II. Pla no wa nie in we sty cji i re mon tów w pra cow ni -
czym ogro dzie dział ko wym

1. Za kres po trzeb in we sty cyj nych i re mon to wych oraz
prze wi dy wa ny koszt prac okre śla za rząd POD i przed sta wia
sto sow ny wnio sek na wal nym ze bra niu człon ków POD.

2. Wnio sek za rzą du POD wi nien obej mo wać, w szcze -
gól no ści:

a) ro dzaj za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go,
spo sób i ter min je go wy ko na nia oraz prze wi dy wa ny koszt
za da nia wraz z ma te ria ła mi uza sad nia ją cy mi je go wy so -
kość,

b) źró dła fi nan so wa nia za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go.

3. Wal ne ze bra nie człon ków POD za twier dza jąc wnio -
sek za rzą du POD w spra wie in we sty cji i re mon tów po dej -
mu je uchwa łę, w któ rej okre śla ro dzaj za da nia in we s-
ty cyj ne go lub re mon to we go ze wska za niem par ty cy pa cji
fi nan so wej człon ków ogro du dział ko we go w kosz tach
oraz za kre su prac spo łecz nie uży tecz nych w pro jek to wa -
nym za da niu.

4. Wnio sek o wy ra że nie zgo dy na re ali za cję za da nia
oraz o włą cze nie go do pla nu in we sty cji i re mon tów wraz
z uchwa łą, o któ rej mo wa w pkt 3, za rząd POD skła da do
okrę go we go za rzą du PZD w ter mi nie do 30 czerw ca każ -
de go ro ku.

4.1 Do uchwa ły, za łą cza się in for ma cję o peł nym za bez -
pie cze niu fi nan so wym, w tym:

a) wy so ko ści zgro ma dzo nych środ ków wła snych na re -
ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go,

b) moż li wo ściach wy ko naw czych za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go sys te mem go spo dar czym,

c) moż li wo ściach po zy ska nia do ta cji, lub wpłat od spon -
so rów na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go.

5. Bie żą ce kon ser wa cje bu dyn ków i bu dow li nie wy ma ga -
ją za sto so wa nia za sad okre ślo nych w roz dzia le II pkt 1–3.

III. Fi nan so wa nie in we sty cji i re mon tów
1. Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we POD re ali zo wa ne

są przy udzia le:
a) pra cy spo łecz nie uży tecz nej człon ków POD,
b) środ ków wła snych pra cow ni cze go ogro du dział ko -

we go zgro ma dzo nych na Fun du szu Roz wo ju POD,
c) środ ków sta no wią cych par ty cy pa cję fi nan so wą człon -

ków POD w kosz tach za da nia,
d) do ta cji i po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal nych

oraz da ro wizn spon so rów.
2. W przy pad ku od twa rza nia przez okrę go wy za rząd

PZD ogro du za stęp cze go za zli kwi do wa ny w ca ło ści lub
czę ści ogród dział ko wy fi nan so wa nie za dań in we sty cyj -
nych ob cią ża Fun dusz Roz wo ju POD okrę go we go za rzą -
du zgod nie z uchwa łą nr 24/97 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi -
nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji pra cow ni czych
ogro dów dział ko wych.

3. Za da nia in we sty cyj ne w no wo za kła da nym pra cow ni -

czym ogro dzie dział ko wym re ali zo wa ne są przy udzia le:
a) pra cy spo łecz nie uży tecz nej człon ków POD,
b) wpłat z opła ty in we sty cyj nej wno szo nej przez przy -

szłych użyt kow ni ków dzia łek,
c) środ ków Fun du szu Roz wo ju POD okrę go we go za -

rzą du PZD,
d) do ta cji, po mo cy rze czo wej sa mo rzą dów lo kal nych

oraz da ro wizn spon so rów.
IV. Przy go to wa nie do re ali za cji in we sty cji i re mon tów
1. Za da nia in we sty cyj ne lub re mon to we wy ma ga ją ce

po zwo le nia na bu do wę:
1.1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -

we go wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę pod sta wą do
pod ję cia prac pro jek to wo -kosz to ry so wych za da nia jest
uzy ska nie de cy zji urzę du mia sta lub gmi ny o wa run kach
za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu.

1.2. Wy stą pie nie z wnio skiem o wy da nie de cy zji, okre -
ślo nej w pkt 1.1, na le ży do obo wiąz ków in we sto ra.

1.3. Po opra co wa niu do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to -
ry so wej i po uzy ska niu wy ma ga nych uzgod nień in we stor
skła da wnio sek do urzę du mia sta lub gmi ny o po zwo le -
nie na bu do wę.

1.4. Do wnio sku in we stor obo wią za ny jest za łą czyć do -
ku men ty wy ma ga ne prze pi sa mi art. 33 ust. 2 usta wy pra -
wo bu dow la ne.

1.5. po stę po wa nie po prze dza ją ce roz po czę cie ro bót
okre śla art. 41 usta wy pra wo bu dow la ne. 

2. Za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we nie wy ma ga ją -
ce po zwo le nia na bu do wę:

2.1. W przy pad ku za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to -
we go nie wy ma ga ją ce go po zwo le nia na bu do wę pod sta -
wą do pod ję cia prac jest zgło sze nie wła ści we mu or ga no wi
mia sta lub gmi ny.

2.2. Zgło sze nie na le ży do ko nać przy naj mniej na 30 dni
przed roz po czę ciem prac bu dow la nych.

2.3. Do zgło sze nia na le ży do łą czyć od po wied nie szki ce
lub ry sun ki, a tak że po zwo le nia wy ma ga ne od ręb ny mi
prze pi sa mi.

2.4. Do wy ko na nia za da nia in we stor mo że przy stą pić,
je śli w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia zgło sze nia wła -
ści wy or gan nie wnie sie sprze ci wu.

3. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go sys te mem go spo dar czym in we stor wy zna -
cza kie row ni ka bu do wy lub ro bót po sia da ją ce go upraw -
nie nia bu dow la ne w okre ślo nej spe cjal no ści.

V. Wy bór wy ko naw cy przy re ali za cji in we sty cji sys -
te mem zle co nym

l. W przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub
re mon to we go sys te mem zle co nym, któ re go war tość nie
prze kra cza 30.000 zł, in we stor zo bo wią za ny jest do wy bo -
ru wy ko naw cy na dro dze kon kur su ofert.

1.1.In for ma cja o kon kur sie win na być wy wie szo na do -
dat ko wo na te re nie ogro du, 

1.2 Roz pi sa nie kon kur su mo że być po prze dzo ne ro ko -
wa nia mi wstęp ny mi.
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1.3. Wy bo ru wy ko naw cy do ko nu je się na pod sta wie zło -
żo nych po rów ny wal nych ofert przez mi ni mum trzech wy -
ko naw ców.

1.4. Kry te ria wy bo ru mu szą być dla wszyst kich ofe ren -
tów jed na ko we.

1.5  Do kry te riów wy bo ru wy ko naw cy na le żą, w szcze -
gól no ści: ter min wy ko na nia za da nia, ce na, wa run ki gwa -
ran cji i rę koj mi.

2. Przy war to ści za da nia po wy żej 30.000 zł wy bór ofe -
ren ta na stę pu je na pod sta wie prze tar gu pi sem ne go.

2.1 W ogło sze niu o prze tar gu lub za pro sze niu do uczest -
nic twa w prze tar gu za ma wia ją cy wi nien okre ślić co naj -
mniej: przed miot za mó wie nia – w tym rów nież przed-
mia ry i wa run ki tech nicz ne, miej sce i czas re ali za cji oraz
wa run ki prze tar gu,

2.2 Ogło sze nie do dat ko wo win no być wy wie szo ne 
w miej scu ogól nie do stęp nym na te re nie ogro du,

2.3 Or ga ni za tor prze tar gu mo że za mknąć prze targ bez
wy bra nia któ rej kol wiek z ofert, w przy pad ku zło że nia ta -
kie go za strze że nia w ogło sze niu,

2.4 W przy pad ku zło że nia ofer ty przez jed ne go ofe ren -
ta prze targ unie waż nia się. 

3. Kon kurs ofert lub prze targ prze pro wa dza mi ni mum
trzy oso bo wa ko mi sja po wo ła na przez in we sto ra.

3.1. W skład ko mi sji mu si wcho dzić przy naj mniej je den
przed sta wi ciel ko mi sji re wi zyj nej.

4. Z kon kur su ofert lub prze tar gu spo rzą dza się pro to kół,
któ ry pod le ga za twier dze niu przez:

a) za rząd POD, gdy jest in we sto rem,
b) pre zy dium okrę go we go za rzą du, gdy jest in we sto rem.
5. Or ga ni zu ją cy prze targ lub kon kurs ofert ma obo wią -

zek po wia do mie nia uczest ni ków prze tar gu o je go wy ni ku
lub za mknię ciu prze tar gu bez do ko na nia wy bo ru.

6. W każ dym przy pad ku re ali za cji za da nia in we sty cyj -
ne go lub re mon to we go sys te mem zle co nym mu si być za -
war ta przez in we sto ra umo wa z wy ko naw cą.

6.1 Umo wa po win na okre ślać: przed miot umo wy, je go
za kres i war tość wy ni ka ją cą z ce ny zło żo nej w wy bra nej
ofer cie z wy szcze gól nie niem po szcze gól nych skład ni ków,
ter min roz po czę cia i za koń cze nia ro bót, for mę płat no ści,
wa run ki gwa ran cji i rę koj mi oraz ka ry umow ne.

6.2 Umo wę w imie niu in we sto ra pod pi su ją każ do ra zo -
wo dwie upo waż nio ne oso by,

7. In we sty cje i re mon ty fi nan so wa ne w ca ło ści lub czę -
ści ze środ ków pu blicz nych na kła da ją na in we sto ra obo -
wiąz ki okre ślo ne w usta wie o za mó wie niach pu blicz nych
oraz wy da nych do niej ak tów wy ko naw czych.

VI. Roz po czę cie i re ali za cja in we sty cji i re mon tów
1. Za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we mo że być roz -

po czę te w przy pad ku:
a) uzy ska nia zgo dy pre zy dium okrę go we go za rzą du

PZD, o któ rej mo wa w rozdz. I pkt 2,
b) uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę dla obiek tów bu -

dow la nych, do któ rych re ali za cji jest ona wy ma ga na (roz -
dział III pkt 2),

c) peł ne go za bez pie cze nia fi nan so we go.
2. Pod czas re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -

to we go przez wy ko naw cę in we stor mo że po wo łać in spek -
to ra nad zo ru, któ ry w imie niu in we sto ra do ko nu je
sys te ma tycz nych kon tro li, spraw dza jąc zgod ność wy ko -
ny wa nych ro bót z do ku men ta cją pro jek to wą i sztu ką bu -
dow la ną.

3. Re ali za cja za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
win na od by wać się w ca ło ści w opar ciu o prze pi sy usta wy
pra wo bu dow la ne.

4. Ko mi sję od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon -
to we go i prze ka za nia go eks plo ata cji zwo łu je in we stor na
pod sta wie zgło sze nia wy ko naw cy.

4.l. Z od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go spo rzą dza ny jest pro to kół.

4.2. Pro to kół od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go wi nien okre śla ro dzaj za da nia, za kres ro bót,
ja kość ich wy ko na nia, uster ki i ter min ich usu nię cia oraz
okres gwa ran cji (przy za da niach zle co nych).

5. Do od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we -
go wy ko naw ca, zo bo wią za ny jest do przy go to wa nia od po -
wied nich do ku men tów, a w szcze gól no ści:

a) do ku men ta cji pro jek to wej po wy ko naw czej z na nie sio -
ny mi zmia na mi do ko na ny mi w trak cie re ali za cji za da nia,

b) roz li cze nia ilo ścio we go i war to ścio we go zu ży tych
ma te ria łów,

c) kosz to ry su po wy ko naw cze go zgod ne go z umo wą
wraz z ob mia rem ro bót,

d) po wy ko naw czej in wen ta ry za cji geo de zyj nej w przy -
pad ku in sta la cji sie ci pod ziem nej,

e) oświad cze nia kie row ni ka bu do wy lub ro bót o wy ko -
na niu za da nia zgod nie ze sztu ką bu dow la ną.

6. W ko mi sji od bio ru za da nia in we sty cyj ne go lub re -
mon to we go uczest ni czą:

a) przed sta wi cie le in we sto ra,
b) przed sta wi ciel wy ko naw cy, kie row nik bu do wy lub

ro bót.
7. Użyt ko wa nie obiek tu, w przy pad ku któ re go wy ma -

ga ne by ło po zwo le nie na bu do wę, moż li we jest po za wia -
do mie niu wła ści we go or ga nu mia sta lub gmi ny o za-
koń cze niu bu do wy i je śli or gan ten w ter mi nie 14 dni od
za wia do mie nia nie zgło sił sprze ci wu.

8. In we stor obo wią za ny jest do uzy ska nia po zwo le nia
na użyt ko wa nie obiek tu, gdy wła ści wy or gan:

a) na ło żył ta ki obo wią zek w po zwo le niu na bu do wę,
b) stwier dził wy ko na nie obiek tu nie zgod nie z wa run ka -

mi po zwo le nia na bu do wę,
c) wy dał de cy zję o ko niecz no ści do ko na nia zmian lub

prze ró bek.
VII. Wy ce na za koń czo nych za dań in we sty cyj nych

lub re mon to wych
1. Każ de za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we win no

być osta tecz nie wy ce nio ne i roz li czo ne fi nan so wo i ma te -
ria ło wo w cią gu jed ne go mie sią ca od da ty pro to kó łu prze -
ka za nia za da nia do eks plo ata cji.
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1.1. Wy ce na za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go
mu si uwzględ niać wszyst kie po nie sio ne kosz ty.

2. Do wo dy księ go we do ty czą ce za da nia in we sty cyj ne -
go lub re mon to we go mu szą speł niać wy mo gi usta wy o ra -
chun ko wo ści oraz za sa dy sto so wa ne przy opra co wy wa niu
do ku men tów księ go wych zgod nie z Za kła do wym Pla nem
Kont PZD.

3. Za koń czo ne za da nie in we sty cyj ne lub re mon to we
pod le ga wy księ go wa niu z kon ta „in we sty cje w tok” pod
da tą pro to ko lar ne go prze ka za nia za da nia do eks plo ata cji.

3.1. Za da nie in we sty cyj ne po osta tecz nej wy ce nie pod -
le ga wpi so wi na ma ją tek Związ ku, ja ko śro dek trwa ły, na
pod sta wie wy sta wio ne go do ku men tu „OT”.

3.2. Za da nie re mon to we po osta tecz nej wy ce nie na pod -
sta wie wy sta wio ne go do ku men tu „OT” zwięk sza war tość
środ ka trwa łe go wpi sa ne go na ma ją tek Związ ku.

4. Zgod nie z usta wą o ra chun ko wo ści do ku men ty fi nan -
so we do ty czą ce zre ali zo wa ne go za da nia in we sty cyj ne go
i re mon to we go win ny być prze cho wy wa ne przez okres 
5 lat, a w przy pad ku in we sty cji wie lo let niej przez okres 
5 lat li cząc od po cząt ku ro ku na stęp ne go po ro ku ob ra -
chun ko wym, w któ rym za da nie to zo sta ło za koń czo ne.

VIII. Wy kaz ak tów praw nych Prze pi sy ogól ne:
1. Usta wa z dnia 24 paź dzier ni ka 1974 r. – pra wo wod -

ne (Dz. U. Nr 38, póz. 230 z póź niej szy mi zmia na mi).
2. Usta wa z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro -

dach dział ko wych (tekst jed no li ty – Dz. U. Nr 85, póz.
390 z 1996 r.).

3. Usta wa z dnia 10 czerw ca 1994 r. o za mó wie niach

pu blicz nych (tekst jed no li ty – Dz. U. Nr 119, póz. 773 
z 1998 r.).

4. Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. - pra wo bu dow la ne (Dz.
U. Nr  99, póz. 414 z 1994 r., zmia ny: Dz. U. Nr 100 
z 1996 r., póz. 465, Nr 106 póz. 496, Nr 146 póz. 680; 
z 1997 r. Nr 88 póz. 554, Nr 111 póz. 726; z 1998 r. 
– Nr 106 póz. 668; z 1999 r. Nr 41 póz. 412, Nr 49 póz. 483).

5. Usta wa z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści
(Dz. U. Nr 121, póz. 591 z 1994 r.).

6. Za rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu -
dow nic twa z dnia 15 grud nia 1994 r. w spra wie ro dza ju
obiek tów bu dow la nych, przy któ rych re ali za cji wy ma ga -
ne jest usta no wie nie in spek to ra nad zo ru in we stor skie go
(MP Nr 2 z 1995 r.).

7. Usta wa z dnia 10 kwiet nia 1997 r. – pra wo ener ge tycz -
ne (Dz. U. Nr 54, póz. 348 z póź niej szy mi zmia na mi).

Prze pi sy związ ko we:
1. Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
2. Za kła do wy Plan Kont PZD.
3. Uchwa ła nr 11/96 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 25 kwiet nia 1996 r. w spra wie za sad i try bu li kwi -
da cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych oraz cza so -
we go za ję cia te re nu. (Biu le tyn PZD nr 5/65/96 z 1996 r.,
str. 9–11).

4. Uchwa ła nr 24/97 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 18 czerw ca 1997 r. w spra wie prze zna cze nia i roz -
li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji
pra cow ni czych ogro dów dział ko wych. (Biu le tyn In for ma -
cyj ny nr 4/71/97 z 1997 r., str. 11–12).

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r.

UCHWA ŁA NR 2/XVII/ 2005KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 16 li sto pa da 2005 r.w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Na pod sta wie art. 36 ust. l usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r.

o ro dzin nych ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 169, póz. 1419) po sta na wia:

§ 1 
1. Utwo rzyć Fun dusz Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów

Dział ko wych, zwa ny da lej „Fun du szem”,
2. Fun dusz ma cha rak ter wy dzie lo ny.

§ 2
Fun dusz dzie li się na: 
1. Fun dusz kra jo wy,

2. Fun du sze te re no we,
3. Fun du sze ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

§ 3
1. Do cho dy Fun du szu okre śla art. 36 usta wy o ro dzin -

nych ogro dach dział ko wych,
2. Do dat ko wo na Fun dusz prze zna cza się:
1. we wszyst kich jed nost kach or ga ni za cyj nych:
a) środ ki sta no wią ce nad wyż ką na dzia łal no ści sta tu to -

wo-pro gra mo wej w wy so ko ści usta lo nej przez or gan, któ -
ry ją wy pra co wał,
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b) wpły wy z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku.
2) w ro dzin nych ogro dach dział ko wych rów nież:
a) do ta cje na re ali za cje in we sty cji lub re mon tów przy -

zna ne przez or ga ny wyż sze,
b) opła ty in we sty cyj ne, opła ty na pro wa dzo ną in we sty -

cję lub re mont i ekwi wa len ty za nie prze pra co wa ne go dzi -
ny przy pro wa dzo nych w ogro dach in we sty cjach.

§ 4
Środ ki Fun du szu prze zna czo ne są na za kła da nie i za go -

spo da ro wy wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, 
w tym fi nan so wa nie bu do wy, mo der ni za cji i re mon tów
bu dyn ków, bu dow li i in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne -
go użyt ko wa nia przez dział kow ców oraz od twa rza nie li -
kwi do wa nych ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

§ 5
1. Środ ki zgro ma dzo ne w jed nost kach or ga ni za cyj nych

PZD na do tych czas ist nie ją cym Fun du szu Roz wo ju Pra -
cow ni czych Ogro dów Dział ko wych sta ją się środ ka mi
Fun du szu utwo rzo ne go ni niej szą uchwa łą,

2. Utwo rzo ny Fun dusz przej mu je na leż no ści i zo bo wią -
za nia do tych czas funk cjo nu ją ce go Fun du szu Roz wo ju
POD.

§ 6
Wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD go spo da ru ją ce

Fun du szem zo bo wią za ne są do oszczęd nej go spo dar ki po -
sia da ny mi środ ka mi i po dej mo wa nia lub wspie ra nia w
pierw szej ko lej no ści za dań, któ re przy ra cjo nal nych wy -

dat kach przy no szą wy mier ne efek ty dla spo łecz no ści
dział kow ców.

Prze pi sy przej ścio we i koń co we
§ 7 

Wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD zo bo wią za ne
są do spo rzą dze nia spra woz da nia fi nan so we go ze środ -
ków Fun du szu Roz wo ju POD wg sta nu na dzień 31.12.
2005 r. na dru kach sta no wią cych za łącz ni ki nr l i nr 2 do
ni niej szej uchwa ły oraz prze ka za nia, na ich pod sta wie,
środ ków na Fun dusz Roz wo ju ROD.

§ 8
1. Za sa dy funk cjo no wa nia Fun du szu, szcze gó ło we ce le,

wa run ki je go wy ko rzy sta nia, spo sób za rzą dza nia Fun du -
szem oraz je go kon tro li okre śli sta tut Pol skie go Związ ku
Dział kow ców,

2. Do chwi li uchwa le nia no we go sta tu tu przez Kra jo wy
Zjazd De le ga tów i przy ję cia no wych ure gu lo wań dot. za -
sad okre ślo nych w ust. l , w za kre sie funk cjo no wa nia i go -
spo da ro wa nia Fun du szem sto su je się do tych cza so we
za sa dy okre ślo ne w:

1) sta tu cie PZD uchwa lo nym w dniu 6 wrze śnia 1997 r.
2) uchwa le Kra jo we go Zjaz du De le ga tów Pra cow ni -

czych Ogro dów Dział ko wych z dnia 28 czerw ca 1981 r. 
w spra wie za sad go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju
Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko wych oraz wy tycz nych
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w tej spra wie, za twier -
dzo nych uchwa łą z dnia 28.10.81 r.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 1/2006)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 16 li sto pa da 2005 r.
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PRE ZES
......................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY
......................................

......................................, dnia ......................................

Za łącz nik nr 1 do Uchwa ły Nr 2/XVII/2005
KR PZD z dnia 16.11.2005 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDUSZU ROZWOJU POD/ROD OZ PZD

w......................................................
za 2005 rok

..........................
pieczątka

Treść Wykonanie na Wykonanie na
31.12.2004 r. 31.12.2005 r.

1 2 3 4
A. STAN NA POCZĄTEK OKRESU
B. WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)
C. WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3+4+5)
1. Wpłaty i świadczenia zakładów pracy
2. Dotacje udzielone z budżetu terenowego
3. Odszkodowania otrzymane wskutek likwidacji ROD za

składniki majątkowe stanowiące własność Związku
4. Środki otrzymane na usuwanie skutków powodzi
5. Inne
D. WPŁATY Z TYT. WYKORZYSTYWANIA MAJĄTKU PZD
E. DOTACJE OTRZYMANE Z KR PZD
F. Z PODZIAŁU ZYSKU
G. Z PODZIAŁU NADWYŻKI
H. ODSETKI BANKOWE
I. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4+5)
1. Budowa nowej infrastruktury
2. Remonty i modernizacja urządzeń
3. Wykorzystanie środków na usuwanie skutków powodzi
4. Dotacje dla ROD na budowę i remonty
5. Inne

STAN FUNDUSZU (A+B-I)
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PRE ZES
......................................

SKARBNIK
......................................

KSIĘGOWY
......................................

Za łącz nik nr 2 do Uchwa ły Nr 2/XVII/2005
KR PZD z dnia 16.11.2005 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
FUNDUSZU ROZWOJU 

POD/ROD .....................................................................................
w......................................................

za 2005 rok

..........................
pieczątka

Treść Wykonanie na Wykonanie na
31.12.2004 r. 31.12.2005 r.

1 2 3 4
A. STAN NA POCZĄTEK OKRESU
B. WPŁYWY RAZEM (C+D+E+F+G+H)
C. WPŁYWY Z ZEWNĄTRZ (1+2+3+4)
1. Wpłaty i świadczenia zakładów pracy
2. Dotacje udzielone z budżetu terenowego
3. Odszkodowania otrzymane wskutek likwidacji ROD za

składniki majątkowe stanowiące własność Związku
4. Inne
D. WPŁYWY Z WPŁAT OD UŻYTKOWNIKÓW DZIAŁEK

(1+2+3+4)
1. Opłata inwestycyjna (§ 25 Statutu)
2. Opłaty na inwestycje i remonty (§ 49 ust. 1 p 9 Statutu PZD

i § 149 ust. 1 p3 Regulaminu POD)
3. Ekwiwalent za niwyk. prace społ. użyteczne ((§ 49 ust. 1 p 9

Statutu PZd i § 149 ust. 1 p 3 Regulaminu POD)
4. Inne
E. WPŁYWY Z WYKORZYSTANIA MAJ. TRWAŁEGO PZD
F. Z PODZIAŁU NADWYŻKI
G. DOTACJE Z JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ (1+2)
1. z KR PZD
2. z OZ PZD
H. ODSETKI BANKOWE
I. WYKORZYSTANIE FUNDUSZU (1+2+3+4)
1. Budowa nowej infrastruktury w ROD
2. Remonty i modernizacja urządzeń ROD
3. Zwrot opłat inwestycyjnych
4. Inne

STAN FUNDUSZU (A+B-I)

......................................, dnia ......................................
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD uzna je, że ge ne ral ną za -
sa dą, wy dat ko wa nia środ ków z Fun du szu Roz wo ju win -
no być zwięk sza nie war to ści ma jąt ku w ogro dach.
Kon se kwent nie do przy ję tej za sa dy, dzia ła jąc na pod sta -
wie art. 36 usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.
1519) oraz zgod nie z § 150 ust. 2 pkt 17, § 150 ust. 2 pkt
19 i § 151 ust. 3 sta tu tu PZD Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa la, co na stę pu je:

§ 1
1. Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -

wych, utwo rzo nym uchwa łą nr 2/XVII/05 z dnia 16 li sto -
pa da 2005 r., za rzą dza ją:

1) fun du szem kra jo wym – Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców,

2) fun du szem okrę go wym – Pre zy dium Okrę go we go
Za rzą du,

3) fun du szem ROD – Za rząd Ro dzin ne go Ogro du
Dział ko we go.

2. Wy dat ko wa nie środ ków od by wać się mo że w opar ciu
o przy ję ty do re ali za cji plan fi nan so wy.

§ 2
Do cho dy Fun du szu Roz wo ju sta no wią środ ki okre ślo ne

w art. 36 usta wy o ro dzin nych ogro dach oraz do dat ko wo:
1) na szcze blu kra jo wym:
a) środ ki po cho dzą ce z oszczęd no ści na dzia łal no ści sta -

tu to wo -pro gra mo wej,
b) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne przez człon ka wspie -

ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju,
c) od pi sy z fun du szy ce lo we,
d) od pi sy z dzia łal no ści sta tu to wej,
e) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku, 
f) in ne środ ki.
2) na szcze blu te re no wym:
a) środ ki sta no wią ce oszczęd no ści na dzia łal no ści sta -

tu to wo- pro gra mo wej,
b) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne przez człon ka wspie -

ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju, 
c) od pi sy z fun du szy ce lo wych,
d) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku, 
e) in ne środ ki. 
3) w ro dzin nych ogro dach dział ko wych:
a) do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub re -

mon tów przy zna wa ne przez or ga ny wyż sze,
b) opła ty in we sty cyj ne, opła ty na pro wa dzo ną in we sty -

cję lub re mont i ekwi wa len ty pie nięż ny za nie wy ko na nie
prac prze wi dzia nych na ten cel,

c) środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne przez człon ka wspie -
ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju,

d) środ ki sta no wią ce oszczęd no ści na dzia łal no ści sta tu -
to wo-pro gra mo wej,

e) od pi sy z fun du szy ce lo wych,
f) środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku Związ ku,
g) in ne środ ki.

§ 3
Środ ki Fun du szu Roz wo ju ROD mo gą być wy ko rzy sta -

ne na:
1. na by cie grun tów:
1) pod bu do wę no wych ROD, 
2) za ję tych przez ROD, a sta no wią cych wła sność osób

trze cich, z wy jąt kiem Skar bu Pań stwa lub gmi ny, 
2. od twa rza nie li kwi do wa nych ro dzin nych ogro dów

dział ko wych,
3. za go spo da ro wa nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych,

w tym: bu do wę, mo der ni za cję i re mon ty bu dyn ków bu -
dow li i in fra struk tu ry słu żą cej do wspól ne go użyt ko wa -
nia przez dział kow ców, 

4. po kry cie kosz tów za trud nie nia in spek to ra do spraw
in we sty cji zgod nie z prze pi sa mi obo wią zu ją cy mi w PZD.

§ 4
1. Za prio ry te to we z za kre su za go spo da ro wa nia i mo -

der ni za cji ROD Pre zy dium KR PZD uzna je bu do wę i re -
mon ty w ROD pod sta wo wych ele men tów in fra struk tu ry,
do któ rych na le żą:

1) ogro dze nia, bra my i ta bli ce – ja ko ele ment nie zbęd -
ny dla bez pie czeń stwa ogro du, dział kow ców i ich mie nia
oraz po pra wie nia wi ze run ku ogro dów,

2) dro gi i ale je ogro do we, umoż li wia ją ce wła ści we
funk cjo no wa nie i swo bod ny do stęp do dzia łek,

3) sie ci wo do cią go we i ener ge tycz ne,
4) bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne umoż li wia ją ce za bez pie cze -

nie do ku men ta cji ROD i re ali zo wa nie pod sta wo wych za -
dań za rzą du ROD. 

2. Ogro dy bu du ją ce ele men ty in fra struk tu ry uzna ne za
prio ry te to we ma ją pierw szeń stwo w ko rzy sta niu z po mo -
cy fi nan so wej okrę go wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy.

§ 5
1. Pre zy dium okrę go we go za rzą du zobo wią za ny jest

przy jąć, w dro dze uchwa ły, wła sne kry te ria udzie la nia do -
ta cji ro dzin nym ogro dom dział ko wym, któ re sta no wić bę -
dą pod sta wę do roz pa try wa nia wnio sków i przy zna wa nia
środ ków ROD,

2. W przy ję tej w uchwa le na le ży uwzględ nić:
1) obo wią zek speł nie nia przez ogród wa run ków umoż -

li wia ją cych roz po czę cie za da nia, w tym: usta le nie war to -
ści in we sty cji, uzy ska nie uchwa ły wal ne go ze bra nia 
i przy ję cia za da nia do pla nu in we sty cji i re mon tów okrę -
go we go za rzą du,

UCHWA ŁA 33/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 21 mar ca 2007 r.w spra wie za sad go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
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2) ro dzaj i wiel kość za da nia, 
3) spo sób wy ko ny wa nia za da nia, przede wszyst kim 

z do ta cji win ny ko rzy stać ogro dy re ali zu ją ce więk szość
prac sys te mem go spo dar czym,

4) wiel kość ogro du i moż li wo ści fi nan so we dział kow ców,
5) wiel kość środ ków zgro ma dzo nych na re ali za cję za da -

nia, par ty cy pa cję fi nan so wą i udział dział kow ców w pra -
cach na rzecz in we sty cji i re mon tu. 

§ 6
1. Do ta cje udzie la ne przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy 

i Pre zy dium okrę go we go za rzą du, są 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 i jed nost ka do to wa na zo bo wią za na jest do jej wy-
ko rzy sta nia, zgod nie z ce lem na ja ki zo sta ła udzie lo na. 

2. Jed nost ka or ga ni za cyj na PZD win na roz li czyć otrzy -
ma ną do ta cję, a w przy pad ku jej nie wy ko rzy sta nia lub wy -
ko rzy sta nia nie zgod nie z prze zna cze niem do ko nać zwro tu
do ta cji do jed nost ki do tu ją cej. 

3. Nad zór nad re ali za cją in we sty cji, na któ rą udzie lo na
zo sta ła do ta cja, nad jej wy ko na niem i roz li cze niem spra -
wu je okrę go wy za rząd. 

§ 7
1. Od po wie dzial ność za pra wi dło wą or ga ni za cję, go spo -

da ro wa nie Fun du szem Roz wo ju i roz li cze nie środ ków po -
no si:

1) na szcze blu kra jo wym – Pre zy dium Kra jo wej Ra dy,
2) na szcze blu okrę go wym – Pre zy dium okrę go we go

za rzą du,
3) na szcze blu ROD- za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go.
2. Nad zór nad pra wi dło wym wy ko rzy sta niem fun du szy

spra wu ją od po wied nie ko mi sje re wi zyj ne.
3. Jed nost ki or ga ni za cyj ne PZD pro wa dzą wy od ręb nio -

ną ewi den cję fi nan so wą na za sa dach okre ślo nych w prze -
pi sach po wszech nie obo wią zu ją cych oraz przez Za kła-
do wy Plan Kont PZD. 

4. Jed nost ki spo rzą dza ją wy od ręb nio ne spra woz da nie
rocz ne, któ re go stan wi nien być ujaw nio ny w pa sy wach,
a środ ki fi nan so we w ak ty wach bi lan su. 

§ 8
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2007)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 21 mar ca 2007 r.

UCHWA ŁA NR 135/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 15 lip ca 2010 r.w spra wie ra chun ku ban ko we go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie

art. 36 ust. 5 usta wy o ro dzin nych ogro dach oraz na pod -
sta wie § 150 ust. 2 pkt 17 i 19 w związ ku z § 151 ust. 3 sta -
tu tu PZD, z uwzględ nie niem uchwa ły nr 120/2006 Pre-
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 5 wrze śnia 2006 r. 
w spra wie ra chun ków ban ko wych ro dzin nych ogro dów
dział ko wych, po sta na wia co na stę pu je:

§ 1
1. Wpro wa dzić dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych

od 1 stycz nia 2011 ro ku, obo wią zek pro wa dze nia ra chun -
ku ban ko we go w za kre sie przyj mo wa nia, prze cho wy wa -
nia i ob ro tu środ ka mi fi nan so wy mi prze zna czo ny mi
wy łącz nie dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD.

2. Pro wa dze nie wy dzie lo ne go ra chun ku ban ko we go dla
Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych jest ce lo we i za sad ne, gdyż wy ni ka ze szcze gól -
nej ochro ny te go Fun du szu na pod sta wie art. 36 ust. 5
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych, któ ry sta no -
wi: „Środ ki Fun du szu nie pod le ga ją eg ze ku cji, z wy jąt -
kiem przy pad ków gdy eg ze ku cja jest pro wa dzo na 
w związ ku z zo bo wią za nia mi Fun du szu”.

§ 2
Ra chu nek ban ko wy mu si no sić do pre cy zo wa ną na zwę, 

z któ rej jed no znacz nie wy ni kać bę dzie, iż środ ki zgro ma -
dzo ne na tym kon cie są środ ka mi Fun du szu Roz wo ju ROD,
np. „Fun dusz Roz wo ju ROD, zgod nie z art. 36 usta wy 
z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych”.

§ 3
Obo wią zek pro wa dze nia wy dzie lo ne go kon ta ban ko we -

go dla środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD do ty czy ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych, w któ rych kwo ta te go Fun -
du szu prze kra cza 10.000,00 zło tych ( słow nie: dzie sięć ty -
się cy zło tych). 

§ 4
Przy cho dy Fun du szu Roz wo ju w ro dzin nych ogro dach

dział ko wych sta no wić mo gą środ ki okre ślo ne w art. 36
usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych oraz:

a. do ta cje i in ne środ ki na re ali za cję in we sty cji lub re -
mon tów przy zna wa ne przez or ga ny wyż sze zgod nie 
z uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 21 mar ca 2007 r. w spra wie za sad go spo da ro wa nia
Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
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– opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj nym nr 4/2007,
b. opła ty in we sty cyj ne – zgod nie z § 91 ust. 2 pkt. 15

sta tu tu PZD,
c. opła ty na pro wa dzo ną in we sty cję lub re mont – zgod -

nie z § 149 ust. 1 pkt 2 re gu la mi nu ROD,
d. ekwi wa lent za nie prze pra co wa ne go dzi ny przy pro -

wa dzo nej w ogro dzie in we sty cji- zgod nie z § 149 ust. 1
pkt 3 re gu la mi nu ROD,

e. środ ki fi nan so we prze ka zy wa ne po przez człon ka
wspie ra ją ce go na Fun dusz Roz wo ju – zgod nie z § 20 pkt.
5 sta tu tu PZD oraz z uchwa łą nr 33/2007 Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD z dnia 21 mar ca 2007 r. w spra wie za sad
go spo da ro wa nia Fun du szem Roz wo ju Ro dzin nych Ogro -
dów Dział ko wych – opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma -
cyj nym nr 4/2007,

f. środ ki z wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia łal no -
ści sta tu to wo – pro gra mo wej zgod nie z uchwa łą nr
3/XVII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 16 li sto pa da
2005 r. w spra wie wy ko rzy sta nia nad wyż ki rocz nej z dzia -
łal no ści sta tu to wo -pro gra mo wej w jed nost kach or ga ni za -
cyj nych PZD oraz jej no we lą na pod sta wie uchwa ły 
nr 10/VI/2009 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 lu te go 2009 r.
– opu bli ko wa ne od po wied nio w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym KR PZD nr 1/2006 i 4/2009,

g. od pi sy z fun du szy ce lo wych zgod nie z uchwa łą 
nr 7/V/2008 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 26 li sto pa da 2008 r.

w spra wie Fun du szu sta tu to we go Pol skie go Związ ku
Dział kow ców – opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj -
nym KR PZD nr 12/08,

h. środ ki z wy ko rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku 
i bę dą ce go w je go wła da niu – zgod nie z uchwa łą nr 52/2001
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 6 czerw ca 2001 r.
w spra wie prze zna cze nia środ ków uzy ska nych z wy ko -
rzy sta nia ma jąt ku trwa łe go Związ ku i bę dą ce go w je go
wła da niu – opu bli ko wa na w Biu le ty nie In for ma cyj nym
KR PZD nr 4/2001.

i. in ne środ ki.
§ 5

1. Okrę go wy za rząd PZD zo bo wią za ny jest do nad zo ru
wy ko na nia po wyż szej uchwa ły przez za rzą dy ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. 

2. Okrę go we za rzą dy PZD pro wa dzą wy kaz ra chun ków
ban ko wych Fun du szu Roz wo ju ROD w ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych, któ ry za wie ra :

a. na zwę ban ku/od dział,
b. nu mer ra chun ku ban ko we go,
c. na zwa ra chun ku ban ko we go,
d. oso by upo waż nio ne z ra mie nia za rzą du ro dzin ne go

ogro du dział ko we go PZD do dys po no wa nia środ ka mi
zgro ma dzo ny mi na ra chun ku.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie w dniem 1 stycz nia 2011 r. 

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2010)

SKARB NIK 
/-/ Ma rian PA SIŃ SKI 

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI 

War sza wa, dnia 15 lip ca 2010 ro ku.

UCHWA ŁA NR 4/XXIII/2002KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r.w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu Sa mo po mo co we go
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re a-

li zu jąc swo ją uchwa łę nr 6/XIX/2002 z dnia 14 ma ja 
2002 r. w spra wie Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD,
dzia ła jąc na pod sta wie § 109 sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Utwo rzyć Fun dusz Sa mo po mo co wy Pol skie go Związ -

ku Dział kow ców.
§ 2

Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD two rzy się ze skład ki
człon kow skiej przy na leż nej Kra jo wej Ra dzie i okrę go -
wym za rzą dom PZD w wy so ko ści okre śla nej co rocz nie
przez Krajową Ra dę PZD w uchwa le do ty czą cej skład ki
człon kow skiej w PZD na da ny rok,

§ 3
Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD mo że być za si la ny z:

1) do ta cji uzy ska nych przez Krajową Ra dę PZD,
2) da ro wizn w ro zu mie niu usta wy o po dat ku do cho do -

wym od osób fi zycz nych i praw nych,
3) do bro wol nych wpłat Kra jo wej Ra dy i okrę go wych

za rzą dów PZD,
4) do wol nych wpłat pra cow ni czych ogro dów dział ko -

wych,
5) in nych źró deł.

§ 4
Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD two rzo ny jest na udzie -

la nie po ży czek zwrot nych z prze zna cze niem na:
1) bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry w pra cow ni -

czych ogro dach dział ko wych,
2) wy ko ny wa nie re mon tów in fra struk tu ry ogro do wej,
3) usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po wsta -
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łych w wy ni ku nie prze wi dzia nych zda rzeń lo so wych, 
a prze kra cza ją cych moż li wo ści fi nan so we, pra cow ni cze -
go ogro du dział ko we go.

§ 5
1. Fun du szem Sa mo po mo co wym PZD za rzą dza Kra jo -

wa Ra da PZD po przez swo je Pre zy dium.
2. Środ ki fi nan so we Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD

gro ma dzo ne są na od dziel nym kon cie ban ko wym i pro -
wa dzo na jest do nie go wy od ręb nio na ewi den cja fi nan so -
wo -księ go wa.

§ 6
1. Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD funk cjo nu je w opar -

ciu o rocz ne pla ny i spra woz da nia.
2. Pre li mi narz fi nan so wy Fun du szu, a tak że spra woz da -

nie fi nan so we wraz z bi lan sem za twier dza co rocz nie Kra -
jo wa Ra da PZD.

3. Pre li mi narz i spra woz da nie fi nan so we Fun du szu Sa -
mo po mo co we go PZD pod le ga ją kon tro li Kra jo wej Ko mi -
sji Re wi zyj nej PZD.

§ 7
1. Po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD udzie -

la ne są pra cow ni czym ogro dom dział ko wym.
2. Po życz ki udzie la ne z Fun du szu Sa mo po mo co we go

PZD są opro cen to wa ne we dług wskaź ni ka in fla cji pro -
gno zo wa ne go w Bu dże cie Pań stwa na da ny rok.

§ 8
1. De cy zję o przy zna niu po życz ki po dej mu je Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy PZD.
2. Zo bo wią zu je się Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD do

opra co wa nia szcze gó ło wych za sad funk cjo no wa nia Fun -
du szu.

§ 9
1. Spła ta za cią gnię tej po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo -

co we go PZD roz po czy na się od ro ku na stęp ne go po ro ku,
w któ rym po życz ka zo sta ła udzie lo na.

2. Okres spła ty po życz ki nie mo że prze kra czać 5 lat.
3. Ilość i wy so kość rat okre śla Pre zy dium Kra jo wej Ra -

dy PZD.
§ 10

Nad zór nad pra wi dło wym i zgod nym z prze zna cze niem
wy dat ko wa niem środ ków udzie lo nej po życz ki, a na stęp -
nie nad jej spła tą spra wu je okrę go wy za rząd PZD, na te -
re nie dzia ła nia któ re go po ło żo ny jest pra cow ni czy ogród
dział ko wy.

§ 11
Kosz ty ob słu gi Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD ob -

cią ża ją ten Fun dusz.
§ 12

Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD za czy na funk cjo no wać
z dniem l stycz nia 2003 r.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 9/2002)

SE KRE TARZ
/-/ Zbi gniew KIE LAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r.

UCHWA ŁA NR 80/2003PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 2 lip ca 2003 r.w spra wie za sad funk cjo no wa nia Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 8 ust. 2 uchwa ły 
nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku
Dział kow ców z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie
utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu
Sa mo po mo co we go (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 9
(120) z 2002 r.), po sta na wia:

§ 1
Ni niej sza uchwa ła usta na wia za sa dy funk cjo no wa nia

Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców oraz udzie la nia i zwro tu po ży czek z Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD, zwa ne go da lej „Fun du szem”.

§ 2
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD:

1) przyj mu je co rocz nie pre li mi narz i spra woz da nie fi -
nan so we Fun du szu oraz usta la nie zbęd ną wy so kość re zer -
wy Fun du szu,

2) usta la wy so kość opro cen to wa nia po ży czek na da ny
rok ka len da rzo wy uwzględ nia ją cą pro gno zo wa ną in fla cję,

3) roz pa tru je wnio ski i udzie la po ży czek z Fun du szu
pra cow ni czym ogro dom dział ko wym,

4) do ko nu je okre so wej oce ny wpły wów, wy dat ków oraz
sta nu po sia da nych środ ków fi nan so wych na kon cie Fun -
du szu, a tak że ter mi no wo ści spłat udzie lo nych po ży czek,

5) usta na wia oso by upo waż nio ne do dys po no wa nia kon -
tem ban ko wym Fun du szu,

§ 3 
Re zer wa Fun du szu, o któ rej mo wa w § 2 pkt l, prze zna -
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czo na jest na nie prze wi dzia ne sy tu acje, przy pad ki lo so -
we, za pew nie nie płyn no ści funk cjo no wa nia Fun du szu.

§ 4 
Kosz ty ad mi ni stra cyj ne zwią za ne z funk cjo no wa niem

Fun du szu po no szo ne są z Fun du szu.
§ 5

1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD ogła sza w for mie ko -
mu ni ka tu w Biu le ty nie In for ma cyj nym PZD wy so kość
opro cen to wa nia po ży czek obo wią zu ją ce go w da nym ro ku
ka len da rzo wym.

2. Opro cen to wa nie udzie la nych po ży czek jest zmien ne
i ob li cza ne od kwo ty po zo sta ją cej do spła ce nia.

§ 6
l. Przy zna wa ne po życz ki prze ka zy wa ne bę dą wy łącz nie

na ra chu nek ban ko wy pra cow ni cze go ogro du dział ko we go.
2. Spła ta udzie lo nej po życz ki na stę pu je na ra chu nek

Fun du szu.
3. Spła ta po życz ki na stę pu je w ra tach pół rocz nych pła co -

nych w ter mi nie do 30 czerw ca i 30 li sto pa da każ de go ro ku.
§ 7

1. De cy zję upo waż nia ją cą za rząd POD do za cią gnię cia
po życz ki z Fun du szu po dej mu je wal ne ze bra nie człon ków
/kon fe ren cja de le ga tów/ POD w for mie uchwa ły wraz 
z uza sad nie niem, któ rej wzór sta no wi za łącz nik do ni niej -
szej uchwa ły.

2. Uchwa ła win na okre ślić kwo tę po życz ki, źró dła jej
spła ty, a tak że pro po zy cję okre su cza su na ja ki ma być za -
cią gnię ta.

§ 8
1. Wnio sek o przy zna nie po życz ki z Fun du szu za rząd

pra cow ni cze go ogro du dział ko we go skła da do Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD za po śred nic twem wła ści we go okrę -
go we go za rzą du PZD na dru ku we dług wzo ru sta no wią -
ce go za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

2. Wnio sek wy ma ga za opi nio wa nia przez pre zy dium
wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD.

3. Do wnio sku na le ży za łą czyć uchwa łę wal ne go ze bra -
nia człon ków /kon fe ren cji de le ga tów/ POD upo waż nia ją cą
za rząd POD do wy stą pie nia do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z wnio skiem o przy zna nie po życz ki z Fun du szu.

4. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa tru je wnio ski
pra wi dło wo spo rzą dzo ne i za opi nio wa ne.

§ 9
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de cy zję

o udzie le niu po życz ki w for mie uchwa ły.
2. Uchwa ła okre śla cel (ro dzaj za da nia in we sty cyj ne go

lub re mon to we go), na ja ki po życz ka zo sta ła udzie lo na,
wy so kość udzie lo nej po życz ki, ilość rat i ich wy so kość.

3. Ko pie Uchwa ły otrzy mu ją:
1) wnio sko daw ca – za rząd POD,
2) wła ści wy te ry to rial nie okrę go wy za rząd PZD.

§ 10
Do obo wiąz ków pre zy diów okrę go wych za rzą dów PZD

na le ży.
1) do ko na nie ana li zy wnio sku za rzą du POD o udzie le -

nie po życz ki,
2) zba da nie re al no ści spła ty po życz ki na wa run kach

okre ślo nych przez wal ne ze bra nie człon ków/kon fe ren cję
de le ga tów/POD,

3) za opi nio wa nie wnio sku za rzą du POD o udzie le nie
po życz ki z Fun du szu,

4) prze sła nie wnio sku wraz z do ku men ta cją do Kra jo wej
Ra dy PZD,

5) nad zo ro wa nie wy dat ko wa nia środ ków na cel, na któ -
ry po życz ka zo sta ła udzie lo na,

6) nad zo ro wa nie ter mi no wo ści spła ty po życz ki przez
za rząd POD.

§ 11
1. W przy pad ku uchy bie nia ter mi no wi spła ty po życz ki na -

li cza ne są od set ki usta wo we od su my po zo sta ją ce do spła ty.
2. W przy pad ku, gdy po życz ko bior ca za le ga ze spła tą

co naj mniej dwóch ko lej nych rat, na stę pu je po bra nie nie -
spła co nej kwo ty po życz ki wraz z od set ka mi usta wo wy mi
z ra chun ku ban ko we go za rzą du POD.

3. Po bra nia nie spła co nej kwo ty po życz ki z ra chun ku do -
ko nu je okrę go wy za rząd PZD.

4. W przy pad ku:
1) łą cze nia ogro dów dział ko wych – spła ta za cią gnię tej

po życz ki przez je den z łą czo nych ogro dów jest wa run -
kiem prze pro wa dze nia pro ce su łą cze nio we go,

2) po dzia łu ogro du dział ko we go, któ ry za cią gnął po -
życz kę z Fun du szu – po dział ogro du bę dzie moż li wy wy -
łącz nie po spła cie po życz ki lub usta le niu spo so bu jej
spła ty w uchwa le wo le go ze bra nia lub uchwa le pre zy dium
okrę go we go za rzą du PZD o po dzia le,

3) li kwi da cji ogro du dział ko we go - spła ta po życz ki na -
stę pu je ze środ ków uzy ska nych przez okrę go wy za rząd
PZD z ty tu łu od szko do wań za ma ją tek Związ ku w pra cow -
ni czym ogro dzie dział ko wym pod le ga ją cym li kwi da cji.

§ 12
1. Po rę czy cie lem udzie la nej po życz ki z Fun du szu jest

pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, na te re nie któ re go
po ło żo ny jest pra cow ni czy ogród dział ko wy ko rzy sta ją cy
z Fun du szu.

2. Po rę cze nie obej mu je:
a) nad zór nad wy dat ko wa niem po życz ki zgod nie z jej

prze zna cze niem,
b) wy eg ze kwo wa nie od za rzą du POD spła ty po życz ki,

a w sy tu acjach nie zbęd nych sko rzy sta nie z upraw nień wy -
ni ka ją cych ze sta tu tu PZD i oświad cze nia pod pi sa ne go
przez za rząd POD.

§ 13 
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem 1 sierp nia 2003 r.

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI
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UCHWA ŁA NR... / 200...
Wal ne go Ze bra nia Człon ków (Kon fe ren cji De le ga tów)* 

POD im.................................................... w ........................................... w dniu .............. 200... r.
w spra wie za cią gnię cia po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go

W związ ku z uchwa łą nr ... /200... Wal ne go Ze bra nia Człon ków (Kon fe ren cji De le ga tów) POD im. ............................w ...................................................................... z dnia .............. 200... ro ku w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go(re mon to we go), po sta na wia się co na stę pu je:
1. Upo waż nia się Za rząd POD im. ............................ w ..................... do wy stą pie nia z wnio skiem o udzie le nie po życz -ki z Fun du szu  Sa mo po mo co we go na po wyż szą in we sty cję w wy so ko ści .... zł. Pro po no wa ny okres spła ty okre śla sięna .... lat od dnia wy pła ce nia kwo ty po życz ki. Uza sad nie nie:
2. Wal ne Ze bra nie Człon ków (Kon fe ren cja De le ga tów) POD im. ...................................................................................w .......................................... uchwa la opła tę na spła tę po życz ki w wy so ko ści  ..........  zł/rocz nie od dział kow ca, płat nąprzez okres spła ty po życz ki. Po wyż sza opła ta sta no wi par ty cy pa cję fi nan so wą człon ków ogro du w kosz tach in we sty cji.
3. Zo bo wią zu je się Za rząd POD im. ................................................. do spła ty za cią gnię tej po życz ki w ter mi nach i ra -tach usta lo nych w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie udzie le nia po życz ki.
4. Upo waż nia się Za rząd POD im. ................................................................ do zło że nia oświad cze nia umoż li wia ją ce -go okrę go we mu za rzą do wi po bra nie nie spła co nej kwo ty po życz ki z ra chun ku ban ko we go ogro du w ra zie za le ga nia zespła tą co naj mniej dwóch ko lej nych rat po życz ki.
5. Ni niej sza uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

………………........................,dnia.............. 200... r.

*Zgod nie z § 49 sta tu tu PZD uchwa lę mo że pod jąć wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów) spra woz daw cze lub spra -woz daw czo -wy bor cze oraz zgod nie z § 51 sta tu tu PZD nad zwy czaj ne wal ne ze bra nie (kon fe ren cja de le ga tów), o ile zo -sta ło zwo ła ne do roz pa trze nia tej spra wy.

WZÓR...................................
(pie częć POD)

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
UCHWAŁ I WNIOSKÓW

...............................................................
PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

(KONFEDERACJI DELEGATÓW)
...............................................................
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WNIO SEKo przy zna nie po życz ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go Pol skie go Związ ku Dział kow ców
Za rząd Pra cow ni cze go Ogro du Dział ko we go im. .............................................. w..........................................................

dzia ła jąc na pod sta wie uchwa ły nr............. wal ne go ze bra nia człon ków POD z dnia ................................. zwra ca się do
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie po życz ki w kwo cie ..............    zł., słownie:..................................................
....................................................................................................................zło tych na re ali za cję za da nia in we sty cyj ne -
go/remon to we go*:...................................................................................................................................................................I. Da ne do ty czą ce POD:

1. Ad res.................................................................................................................................................................................
2. Nr Re je stru POD Kra jo wej Ra dy PZD............................................................................................................................
3. RE GON............................................................................................................................................................................
4. NIP ...................................................................................................................................................................................
5. Na zwa ban ku / nr r -ku POD.............................................................................................................................................
6. Po wierzch nia ….................ha, w tym licz ba dzia łek pra cow ni czych ..................szt.,
7. Stan praw ny grun tu – użyt ko wa nie/ użyt ko wa nie wie czy ste, *
8. Stan za go spo da ro wa nia POD w urzą dze nia in fra struk tu ry ogro do wej:
1) ogro dze nie ze wnętrz ne: jest/nie ma*
2) dro gi we wnętrz ne, ale je stan do bry / stan zły*
3) sieć ener ge tycz na /jest/nie ma*
4) sieć wo do cią go wa jest/nie ma*
5) po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne, so cjal ne i go spo dar cze są/ nie ma*
6) par kin gi i miej sca po sto jo we są/ nie ma*
7) sa ni ta ria ty są/nie ma*
II. Da ne do ty czą ce in we sty cji lub re mon tu1. Opis ro bót (za kres rze czo wy i ilo ścio wy za dania)**...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Sys tem wy ko naw stwa: zle co ny, go spo dar czy, mie sza ny*3. Uchwa ła wal ne go ze bra nia z dnia .............................w spra wie re ali za cji za da nia in we sty cyj ne go lub re mon to we go4. Pla no wa ny koszt wy ko na nia za da nia ..................................................zł. do ko na ny w opar ciu o .................................................................................................................................................................................................................................5. Pla no wa ny ter min roz po czę cia ..................................... za koń cze nia ............................................................................
III. Źró dła fi nan so wa nia za da nia:1. Środ ki zgro ma dzo ne na Fun du szu Roz wo ju POD i prze zna czo ne na re ali za cję za da nia .........................................zł.2. Par ty cy pa cja fi nan so wa człon ków w kosz tach za da nia, uchwa la na zgod nie z § 49 ust. 1 pkt 9 sta tu tu PZD wy no si....................................................................zł.Wy so kość par ty cy pa cji usta lo na zo sta ła w na stę pu ją cy spo sób :kwo ta ......... zł.(uchwa lo na przez wal ne ze bra nie) x ........(licz ba człon ków w da nym POD), x ......(ilość lat w ja kich zbie -ra na bę dzie opła ta)3. War tość prac spo łecz nie uży tecz nych, uchwa lo na zgod nie z § 49 ust. 1 pkt 9 sta tu tu PZD, wy no si........................zł.Kwo ta ta jest wy ni kiem na stę pu ją cych ob li czeń:.................(licz ba go dzin  przy pa da ją ca  na człon ka) x  .......................  (opła ta w wy so ko ści uchwa lo nej przez wal neze bra nie, zgod nie z § 110 ust.1 re gu la mi nu POD) x .......(licz ba człon ków w POD) x......(licz ba lat prze wi dzia nych na re -ali za cje te go za da nia)4. In ne (wy mie nić ja kie)......................................................................................................................................................

………………..,da ta……………..

...................................
(pie częć POD)

SEKRETARZ ZARZĄDU POD
...............................................................

SKARBNIK ZARZĄDU POD
...............................................................

PREZES
......................................
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Oświad cze nie Za rzą du POD:
Za rząd POD im.................................................................................................. w .............................................................
zo bo wią zu je się do spła ty peł nej kwo ty po życz ki z za cho wa niem ter mi nów i wy so ko ści rat okre ślo nych w uchwa le

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD. W przy pad kach nie do trzy ma nia w/w zo bo wią za nia, na mo cy uchwa ły wal ne go za bra -
nia /kon fe ren cji de le ga tów/ upo waż nia Pre zy dium OZ...................................  PZD w..........................................do po bra -
nia z ra chun ku ban ko we go POD im................................................................na leż nych kwot w try bie bez ak cep to wym.

………………………………………miej sco wość, da ta
IV. OPI NIA PRE ZY DIUM OZ ..........................................PZD w ................................................................................
w spra wie wnio sku Za rzą du POD im. ............................................ w....................................o udzie le nie przez Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po życz ki w kwo cie...............................zł. na re ali za cję za da nia......................................1. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD po zy tyw nie / ne ga tyw nie* opi niu je wnio sek o udzie le nie po życz ki w kwo -cie .................................. zł, słow nie................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł. na re ali za cję za da nia.Uza sad nie nie***
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD de cy zją z dnia ........................włą czy ło za da nie do pla nu na rok .............................Pre zy dium Okrę go we go Za rzą d po twier dza  da ne  za war te we wnio sku  Za rzą u POD im. ................................................m.p.

………………,…………..miej sco wość, da ta
V. STA NO WI SKO PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY PZD1. Wnio sek wpły nął do Kra jo wej Ra dy PZD w dniu ..........................2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy na po sie dze niu w dniu .........................po sta no wi ło ..........................................................w tej spra wie Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD pod ję to uchwa łę Nr……………
War sza wa, dnia………………………

*nie po trzeb ne skre ślić**przy kła do wy opis ro bót za da nia pn. re mont ogro dze nia.Za da nie obej mu je re mont ogro dze nia na dłu go ści 3000 m. W ra mach re mon tu ko niecz na jest cał ko wi ta wy mia na 24szt słup ków o wy so ko ści 2,5m i śred ni cy 0,07 m Re ge ne ra cji pod da ne bę dą 84 słup ki me ta lo we w po zo sta łej czę ściogro dze nia. Nie za leż nie od do ko ny wa nych kon ser wa cji ko niecz na jest wy mia na 240 mb. siat ki o wys. 2m. w naj star -szej czę ści ogro du. Do dat ko wo na ca łej dłu go ści ogro dze nie za bez pie czo ne zo sta nie środ kiem an ty ko ro zyj nym.***uza sad nie nie win no za wie rać po twier dze nie ko niecz no ści re ali za cji in we sty cji bio rąc pod uwa gę stan za go spo da -ro wa nia i po trze by ogro du oraz re al ne moż li wo ści spła ty po życz ki.
(Biu le tyn In for ma cyj ny 5/2003)

SEKRETARZ ZARZĄDU POD
...............................................................

SKARBNIK ZARZĄDU POD
...............................................................

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

WICEPREZES/SEKRETARZ OZ
...............................................................

PREZES OZ
......................................
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Ro dzin ne ogro dy dział ko we win ny speł niać funk cje 
i za da nia wy ni ka ją ce z usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych dla użyt kow ni ków dzia łek, ich ro dzin, a tak -
że spo łecz no ści lo kal nych. Dla te go waż nym za da niem jest
no wo cze sne za go spo da ro wa nie prze strzen ne ogro dów, 
a tak że ich wy po sa ża nie w in fra struk tu rę de cy du ją ca 
o funk cjo nal no ści ogro dów.

Ma jąc po wyż sze na uwa dze Kra jo wa Ra da Pol skie go
Związ ku Dział kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 93 pkt 3
sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
1. Wpro wa dzić Otwar ty i Dłu go fa lo wy Pro gram Roz -

wo ju i Mo der ni za cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych.
2. Re ali za cję Pro gra mu po wie rza się za rzą dom ROD, 

a or ga ni za cję i nad zór Kra jo wej Ra dzie i okrę go wym za -
rzą dom PZD.

§ 2 
Ce lem Pro gra mu jest sta łe uno wo cze śnia nie ro dzin nych

ogro dów dział ko wych, ich wy po sa ża nie w no wo cze sne
urzą dze nia, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ele men tów
in fra struk tu ry ma ją cych wpływ na funk cjo nal ność ogro -
dów, ochro nę śro do wi ska, a tak że wy peł nia nie przez ogro -
dy funk cji wy ni ka ją cych z po trzeb dział kow ców i spo łecz -
no ści lo kal nych.

§ 3 
Pro gram wi nien być re ali zo wa ny przede wszyst kim

sys te mem go spo dar czym, ja ko eko no micz nym i spraw -
dzo nym w dzia ła niu przy za an ga żo wa niu dział kow ców,
we wszyst kich pra cach, w tym spe cja li stycz nych i fa cho -
wych.

§ 4 
Okrę go we za rzą dy PZD wdro żą Pro gram w ta kim cza -

sie, aby wal ne ze bra nia (kon fe ren cje de le ga tów) człon -
ków ROD mo gły uchwa lić przy go to wa ne przez ich
za rzą dy pro gra my do 30 kwiet nia przy szłe go ro ku i pod -
jąć ich re ali za cję w 2006 ro ku.

§ 5
W swo ich pro gra mach okrę go we za rzą dy PZD okre -

ślą kwo ty z Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun du szu Oświa -
to we go PZD oraz in nych źró deł, któ re od ro ku 2006
prze zna cza na re ali za cję Pro gra mu na te re nie swo je go
dzia ła nia.

§ 6
Wszyst kie jed nost ki or ga ni za cyj ne Związ ku wy stą pią

do władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych o wspar cie re -
ali za cji Pro gra mu.

§ 7
Otwar ty i Dłu go fa lo wy Pro gram Roz wo ju i Mo der ni za -

cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych sta no wi za łącz nik
do ni niej szej uchwa ły.

§ 8
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

UCHWA ŁA NR 1/XVIII/2005 KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 8 grud nia 2005 r.w spra wie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji Ro dzin nychOgro dów Dział ko wych

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 8 grud nia 2005 r.

Otwar ty I Dłu go fa lo wy Pro gram Roz wo ju I Mo der ni za cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

I. WPRO WA DZE NIE
Pro gram uj mu je dzia ła nia z za kre su za go spo da ro wa nia

ogro dów i dzia łek, re mon tów i mo der ni za cji ist nie ją cej in -
fra struk tu ry oraz wy po sa ża nia ogro dów w no we urzą dze -
nia. Dla te go w pro gra mie uję te zo sta ły wszyst kie za da nia
we dług ich waż no ści i ro dza ju, któ re zda niem Kra jo wej
Ra dy zwięk sza ją zna cze nie i ran gę ro dzin nych ogro dów
dział ko wych oraz uwzględ nia ją moż li wo ści, po trze by
dział kow ców, ich ro dzin i spo łecz no ści lo kal nych. O je go
ran dze i za się gu mo że świad czyć to, że w przy pad ku przy -

stą pie nia do je go re ali za cji przez wszyst kie ro dzin ne ogro -
dy dział ko we re ali zo wa ło by wła sne pro gra my 5184 ogro -
dy roz lo ko wa ne na po wierzch ni 43646,71 ha, na któ rych
ist nie je 968779 dzia łek ro dzin nych. (zał. ta be la nr. l stan
or ga ni za cyj ny POD na 2004 r.)

Ce lem Pro gra mu jest sze ro ko ro zu mia ny roz wój ogrod -
nic twa dział ko we go po le ga ją cy na bu do wie no wych ogro -
dów i in fra struk tu ry ma ją cej słu żyć spo łecz no ści dział-
kow ców i ich ro dzin, ale rów nież na mo der ni za cji za go -
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spo da ro wa nia prze strzen ne go ist nie ją cych ogro dów i dzia -
łek. Wy ni kiem re ali za cji przy ję te go Pro gra mu win no być
utwo rze nie te re nów zie le ni, ochro na śro do wi ska przy rod -
ni cze go, kształ to wa nie zdro we go oto cze nia czło wie ka
oraz po pra wa wa run ków by to wych spo łecz no ści lo kal -
nych. Za da nia te zo sta ły okre ślo ne w art. 4 ustawy z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych. Dzię -
ki re ali za cji Pro gra mu Zwią zek osią gnie rów nież znacz ną
po pra wę wi ze run ku ogro dów oraz za gwa ran tu je za spo ko -
je nie po trzeb pro duk cyj nych, wy po czyn ko wych, re kre -
acyj nych i so cjal nych swo ich człon ków.

Otwar ty cha rak ter pro gra mu wy ni ka z te go, że two rzy on
wy łącz nie za ło że nia, umoż li wia jąc tym sa mym przy go to -
wa nie pro gra mów wła snych przez po szcze gól ne jed nost ki
or ga ni za cyj ne Związ ku. Każ da z jed no stek przy go to wu jąc
ta ki pro gram win na uwzględ niać po trze by i moż li wo ści fi -
nan so we da nej spo łecz no ści ogro do wej – w przy pad ku
ROD, ro dzin nych ogro dów dział ko wych i okrę go wych za -

rzą dów – w przy pad ku pro gra mów okrę go wych. Dłu go fa -
lo wy przy ję te do pro gra mu za ło że nia uwzględ nia ją ce po -
trze by w in fra struk tu rze ja kie wy stę pu ją na da nym te re nie,
wiel kość i licz bę za dań, za po trze bo wa nie na po szcze gól -
ne ele men ty in fra struk tu ry, sto pień trud no ści w ich wy ko -
na niu, ale przede wszyst kim za an ga żo wa nie dział kow ców
i moż li wo ści fi nan so we jed nost ki re ali zu ją cej pro gram
wska zu ją na to, że je go re ali za cja wy ma ga roz ło że nia 
w cza sie. Bę dzie to za tem pro gram wie lo let ni.

Roz wój. Roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych to
przede wszyst kim bu do wa no wych ogro dów wy po sa żo -
nych w in fra struk tu rę oraz od twa rza nie ogro dów zli kwi -
do wa nych.

Mo der ni za cja. W przy pad ku ro dzin nych ogro dów
dział ko wych po le ga na po dej mo wa niu prac in we sty cyj -
nych ma ją cych na ce lu uno wo cze śnie nie ist nie ją cej w nich
in fra struk tu ry, a tak że do sko na le niu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go ogro dów i dzia łek.

II. POD STA WY PRAW NE
Ni niej szy pro gram zo stał zbu do wa ny w opar ciu o na -

stę pu ją ce pod sta wy praw ne:
1. Usta wa z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach

dział ko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, póz. 1419)
2. Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny

na V Kra jo wym Zjeź dzie De le ga tów PZD dnia 6 wrze -
śnia 1997 r.,

3. Uchwa ła NR 6 /XVI/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
6 paź dzier ni ka 2005 r. w spra wie in ter pre ta cji sta tu tu PZD
w związ ku z wej ściem w ży cie usta wy o ro dzin nych 
ogro dach dział ko wych (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD 
Nr 12 /150/2005)

4. Re gu la min POD uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę
PZD w dniu 7 kwiet nia 2004 r.

5. Uchwa ła Nr 1/XVI/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
6 paź dzier ni ka 2005 r. w spra wie za stą pie nia po ję cia 
„ pra cow ni czy ogród dział ko wy” przez po je cie „ro dzin ny
ogród dział ko wy” (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD 
nr 12 /150/2005)

6. Uchwa ła 1/XVIII/2002 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
22 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia pra cow ni -
czych ogro dów dział ko wych (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD
nr 2 /l13/2002),

7. Uchwa ła nr 1/XX/2002 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
20 czerw ca 2002 r. w spra wie za go spo da ro wa nia, mo der -
ni za cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych (Biu le tyn
In for ma cyj ny PZD nr 5/116/2002),

8. Uchwa ła nr 3/VI/2004 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 18
lu te go  2004 r. w spra wie prze glą dów za go spo da ro wa nia
pra cow ni czych ogro dów dział ko wych prze pro wa dzo nych
w ro ku 2003 (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 2/131/2004),

9. Uchwa ła nr 69/1999 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r, w spra wie in we sty cji 
i re mon tów w POD (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr
10/92/1999),

10. Uchwa ła nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 r. w spra wie utwo rze nia w
Pol skim Związ ku Dział kow ców Fun du szu Sa mo po mo co -
we go (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 9/120/2002)

11. Uchwa ła nr 80/2003 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 2 lip ca 2003 r. w spra wie funk cjo no wa nia Fun du -
szu Sa mo po mo co we go PZD (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD
nr 5/127/2003),

12. Uchwa ła nr 5/XVII/2001 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
6 grud nia 2001 r. w spra wie Fun du szu Oświa to we go PZD
(Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr 1/112/2002),

13. Uchwa ła nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 6 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia,
za si la nia i wy ko rzy sty wa nia Fun du szu Oświa to we go PZD
(Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr l/112/2002).

14. Uchwa ła nr 2/XVII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia
16 li sto pa da 2005 r. w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz -
wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

III. ZA DA NIA PRO GRA MO WE
Pod sta wą do opra co wa nia pro gra mu są ma te ria ły i ana -

li zy z prze pro wa dzo nych w la tach 2003-2004 prze glą dów
za go spo da ro wa nia ogro dów dział ko wych i dzia łek, a tak -
że oce ny sta nu in fra struk tu ry oraz po trzeb in we sty cyj nych
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i re mon to wych w ogro dach. Ana li za tych prze glą dów wy -
ka za ła du że po trze by w ogro dach, któ re oce nia ne są na
łącz ną kwo tę oko ło 250 min zło tych. (zał. nr 2 stan in fra -
struk tu ry POD w 2003 ro ku). Pod sta wo wy mi za ło że nia mi
Pro gra mu są:

1. Roz wój ro dzin nych ogro dów dział ko wych:
1) za kła da nie no wych ogro dów dział ko wych za pro jek -

to wa nych i wy po sa żo nych w no wą i no wo cze sną pod
wzglę dem ja ko ścio wym i funk cjo nal nym in fra struk tu rę,

2) od twa rza nie ro dzin nych ogro dów dział ko wych, za
zli kwi do wa ne czę ścio wo i cał ko wi cie ogro dy, wy po sa żo -
nych w no wą in fra struk tu rę.

2. Mo der ni za cja ro dzin nych ogro dów dział ko wych
1) bu do wa no wych ele men tów in fra struk tu ry, któ re nie

ist nia ły do tych czas w ogro dach,
2) uno wo cze śnie niu bu dyn ków i ele men tów in fra struk -

tu ry. Ta kim przy kła dem mo że być wy mia na na po wietrz -
nej sie ci ener ge tycz nej na ka blo wą,

3) roz bu do wa – np. roz pro wa dze nie do pro wa dzo nej do
do mu dział kow ca sie ci ener ge tycz nej po ogro dzie,

4) re mon ty ma ją ce na ce lu od twa rza nie sta nu pier wot ne -
go ist nie ją cych bu dyn ków i in fra struk tu ry.

3. Za da nia in we sty cyj ne i re mon to we ob ję te pro gra -
mem

Z przy ję tej przez Pre zy dium KR oce ny sta nu in fra struk -
tu ry wy ni ka, że opra co wa ny pro gram roz wo ju i mo der ni -
za cji w Związ ku wi nien uwzględ niać, ja ko prio ry te to we,
na stę pu ją ce ele men ty in fra struk tu ry ogro do wej:

A. Ogro dze nia ogro dów, w tym:
1) bu do wę no wych ogro dzeń,
2) wy mia nę w ca ło ści lub ele men tów ogro dzeń,
3) re mon ty i bie żą cą kon ser wa cję ogro dzeń.
B. Na wod nie nie ogro dów, w tym:
1) bu do wę no wych urzą dzeń i sie ci na wod nie nio wych,
2) wy mia nę urzą dzeń lub czę ści sie ci na wod nie nio -

wych,
3) re mon ty urzą dzeń i sie ci na wod nie nio wych,
4) kon ser wa cję ist nie ją cych urzą dzeń i sie ci na wod nie -

nio wych,
5) za gęsz cze nie sie ci stud ni ko pa nych i abi sy nek w

ogro dach po ło żo nych na te re nach o płyt ko za le ga ją cych
wo dach grun to wych.

C. Sie ci elek tro ener ge tycz ne, w tym:
1) bu do wę no wych urzą dzeń i sie ci elek tro ener ge tycz -

nych,
2) wy mia nę urzą dzeń i sie ci w czę ści lub ca ło ści,
3) re mon ty urzą dzeń i sie ci elek tro ener ge tycz nych,
4) bie żą ca kon ser wa cję urzą dzeń i sie ci elek tro ener ge -

tycz nych.
D. Dro gi i ale je ogro do we, w tym:
1) bu do wę no wych dróg i alei ogro do wych,
2) utwar dza nie ist nie ją cych dróg i alei ogro do wych oraz

ich okra węż ni ko wy wa nie,

3) bie żą cą kon ser wa cję i re mon ty dróg i alei ogro do wych
4) udroż nie nia sie ci ko mu ni ka cyj nych w ogro dach w ta -

ki spo sób, aby za pew nić swo bod ny do jazd do każ dej
dział ki po jaz dów me cha nicz nych, w tym po jaz dów służb
ra tow ni czych,

5) do sto so wa nie do po trzeb ilość miejsc po sto jo wych
we wnątrz ogro du.

E. Do my Dział kow ca i bu dyn ki go spo dar cze, w tym:
1) bu do wę no wych Do mów Dział kow ca, ja ko obiek tów

ty po wych o po wierzch ni od 25 do 30 m2 w ogro dach nie
po sia da ją cych żad nych wła snych bu dyn ków,

2) mo der ni za cję ist nie ją cych Do mów Dział kow ca pod
ką tem ich wy ko rzy sty wa nia na po trze by dział kow ców 
i za rzą dów ROD.

3) re mon ty ka pi tal ne ist nie ją cych Do mów Dział kow ca
4) bie żą cą kon ser wa cję i re mon ty ist nie ją cych Do mów

Dział kow ca.
5) wy po sa ża nie ogro dów w ma ga zy ny lub wia ty go spo -

dar cze oraz re mon ty i kon ser wa cję ist nie ją cych.
F. Ochro na śro do wi ska, w tym:
1) bu do wę ka na li za cji w ogro dzie,
2) za kła da nie pa sów izo la cyj nych wszę dzie tam, gdzie

jest to po trzeb ne,
3) bu do wę sa ni ta ria tów od po wied nio od izo lo wa nych od

dzia łek i na od po wied nim po zio mie tj. z bie żą cą wo dą,
4) za kła da nie pla ców na po jem ni ki do gro ma dze nia

śmie ci.
G. Te re ny i urzą dze nia wy po czyn ko we. Na szym ce -

lem jest rów nież za pew nie nie wy po czyn ku i re kre acji
dla dział kow ców. Dla te go na le ży brać pod uwa gę moż -
li wo ści za kła da nia:

1) pla ców wy po czyn ko wych wy po sa żo nych w zie leń i
ław ki,

2) pla ców i bo isk spor to wych z pod sta wo wym wy po sa -
że niem,

3) ogród ków jor da now skich wy po sa żo nych w sprzęt
bez piecz ny dla dzie ci,

H. Pro mo cja ogro dów, w tym:
1) bra my wjaz do we do ogro dów – ich re mon ty, kon ser -

wa cje i wy mia ny,
2) ta bli ce z peł ną na zwą ogro dów – ich wy mia ny w

związ ku ze zmia ną na zwy na ro dzin ny ogród dział ko wy,
3) ta bli ce in for ma cyj ne prze wej ściach do ogro dów 

– ich wy mia ny, re mon ty i bie żą ce kon ser wa cje
4) masz ty na fla gi związ ko we i uchwy ty na fla gi na bu -

dyn kach związ ko wych i bra mach.
I. Część ogrod ni cza pro gra mu, w tym:
1) mo der ni za cja za go spo da ro wa nia prze strzen ne go

ogro dów i po pra wa ich es te ty ki,
2) mo der ni za cja dzia łek, w tym trwa łych urzą dzeń na

dział kach, a tak że trwa łych na sa dzeń jak drze wa i krze wy
w za kre sie ich pro wa dze nia, cię cia i prze świe tla nia oraz
po pra wa es te ty ki dzia łek,
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Pro gram, je śli cho dzi o je go re ali za cję, jest ad re so wa ny
do wszyst kich struk tur Związ ku w ro dzin nych ogro dach
dział ko wych i okrę go wych za rzą dach PZD. Jest w nim
tak że miej sce dla Kra jo wej Ra dy.

Za rzą dy ROD są re ali za to rem pro gra mu na szcze blu
pod sta wo wym. Za rząd ROD wi nien przy go to wać pro -
gram roz wo ju i mo der ni za cji ogro du uwzględ nia ją cy stan
tech nicz ny in fra struk tu ry, sto pień waż no ści ele men tów in -
fra struk tu ry oraz za ło że nia fi nan so we do je go re ali za cji.
Przy go to wa ny pro gram wy ma ga za twier dze nia w for mie
uchwa ły przez wal ne ze bra nie (kon fe ren cję de le ga tów)
człon ków ROD, a na stęp nie prze ka za nia do okrę go we go
za rzą du PZD ce lem ak cep ta cji.

Okrę go we za rzą dy PZD win ny do ko nać wni kli wej
ana li zy prze sła nych pro gra mów, zbi lan so wać po trze by i
moż li wo ści fi nan so we, a na stęp nie w opar ciu o prze sła ne
ma te ria ły i po sia da ną wie dzę przy jąć wła sne pro gra my dla
okrę gów. W trak cie re ali za cji pro gra mów przez za rzą dy

ROD okrę go we za rzą dy PZD win ny za pew nić ogro dom
po moc me ry to rycz ną i fa cho wą, w tym nad zór in we stor -
ski nad re ali za cją przy ję tych do pro gra mu za dań oraz po -
moc fi nan so wą w ra mach środ ków prze zna czo nych na
wy ko na nie pro gra mu. Do za dań okrę gów na le ży tak że
udzie le nie po mo cy w za kre sie po zy ski wa nia środ ków 
z po za Związ ku.

Kra jo wa Ra da PZD do ko na zbi lan so wa nia po trzeb
fi nan so wych Związ ku na re ali za cję pro gra mu, za pew ni
nad zór ogól ny oraz stwo rzy wa run ki do wy ko na nia pro -
gra mu w za kre sie do radz twa, szko le nia itp. W ra mach
zgro ma dzo nych na re ali za cję pro gra mu środ ków Kra jo -
wa Ra da PZD udzie lać bę dzie po mo cy fi nan so wej, ale
po dej mie rów nież dzia ła nia ma ją ce, na ce lu zdo by wa nie
środ ków z ze wnątrz. Kra jo wa Ra da po dej mie rów nież
sze ro ką ak cję pro mo cyj ną pro gra mu roz wo ju i mo der ni -
za cji ROD wśród za rzą dów ogro dów i dział kow ców.

IV. RE ALI ZA CJA PRO GRA MU

V. FI NAN SO WA NIE PRO GRA MU

Kra jo wa Ra da PZD na re ali za cję pro gra mu prze -
zna czy środ ki: 

– zgro ma dzo ne na Fun du szu Roz wo ju ROD Kra jo wej
Ra dy PZD,

– prze zna czo ne z Fun du szu Oświa to we go Kra jo wej Ra dy
PZD na re ali za cję za dań zwią za nych z pro mo cją ogro dów,

– Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD,
– in ne po zy ska ne przez Krajową Ra dę na ten cel.
Okrę go we za rzą dy PZD prze zna czą środ ki:
– Fun du szu Roz wo ju ROD znaj du ją ce się na kon tach

okrę go wych za rzą dów PZD,
– prze zna czo ne z Fun du szu Oświa to we go PZD na re -

ali za cję za dań zwią za nych z pro mo cją ogro dów,
– in ne po zy ski wa ne z ze wnątrz na ten cel.
Za rzą dy ROD wy ko rzy sta ją;

– środ ki zgro ma dzo ne przez ogro dy na roz po czę te i re -
ali zo wa ne za da nia in we sty cyj ne i re mon to we,

– środ ki w ra mach par ty cy pa cji in dy wi du al nej dział kow -
ców uchwa la ne przez wal ne ze bra nia na za da nia in we sty -
cyj ne i re mon to we zgod nie z § 49 ust. l pkt 9 sta tu tu PZD,

– war tość prac spo łecz nie uży tecz nych dział kow ców 
w re ali zo wa nych za da niach in we sty cyj nych lub re mon to -
wych, zgod nie z § 49 ust. l pkt 9 sta tu tu PZD,

– środ ki po cho dzą ce z opła ty in we sty cyj nej od no wych
człon ków Związ ku, zgod nie z § 25 sta tu tu PZD,

– środ ki Fun du szu Oświa to we go PZD na za da nia zwią -
za ne z pro mo cją ogro dów,

– do ta cje z okrę go wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy PZD,
– in ne po zy ska ne środ ki, szcze gól nie od jed no stek sa -

mo rzą du te ry to rial ne go.
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców

(Biu le tyn In for ma cyj ny 2/2006)
War sza wa, dnia 8 grud nia 2005 r.

UCHWA ŁA NR 2/XVIII/2005 KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 8 grud nia 2005 r.w spra wie za sad fi nan so wa nia Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo ju i Mo der ni za cji Ro dzin -nych Ogro dów Dział ko wych ze środ ków PZD
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców re ali -

zu jąc uchwa łę nr /XVIII/2005 z dnia 8 grud nia 2005 r. 
w spra wie Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu Roz wo -
ju i Mo der ni za cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych,
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dzia ła jąc na pod sta wie § 93 pkt 3, 16, 18 i § 108 ust. 2, 3
i 4 sta tu tu PZD po sta na wia przy jąć na stę pu ją ce za sa dy fi -
nan so wa nia re ali za cji Pro gra mu:

I. Pod sta wy praw ne
1. Sta tut PZD
2. Uchwa ła nr 2/XVII/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia

16 li sto pa da 2005 r. w spra wie utwo rze nia Fun du szu Roz -
wo ju Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych Pol skie go
Związ ku Dział kow ców.

3. Uchwa la nr 80/2003 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 2 lip ca 2003 r. w spra wie fi nan so wa nia Fun du szu
Sa mo po mo co we go PZD (Biu le tyn In for ma cyj ny PZD nr
5/127/2003).

4. Uchwa la nr 18/2002 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 6 lu te go 2002 r. w spra wie funk cjo no wa nia, za si la -
nia i wy ko rzy sty wa nia Fun du szu Oświa to we go PZD (Biu -
le tyn In for ma cyj ny PZD nr l /112/2002).

5. Uchwa la nr 69/1999 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 28 paź dzier ni ka 1999 r. w spra wie in we sty cji i re -
mon tów w POD (Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/82/1999).

II. Po sta no wie nia ogól ne
l Środ ki wszyst kich jed no stek or ga ni za cyj nych Związ -

ku zgro ma dzo ne na Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun du szu
Oświa to wym PZD, a tak że na Fun du szu Sa mo po mo co -
wym PZD w Kra jo wej Ra dzie PZD sta no wią za bez pie -
cze nie re ali za cji Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu
Roz wo ju i Mo der ni za cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko -
wych

2. Każ dy z pro gra mów po wi nien uwzględ niać mię dzy
in ny mi: ro dzaj i licz bę za dań re ali zo wa nych w ra mach
pro gra mu oraz wiel kość środ ków prze wi dzia nych na j ego
re ali za cję z po szcze gól nych fun du szy.

3. Środ ki z Fun du szu Roz wo ju ROD i Fun du szu Oświa -
to we go PZD znaj du ją ce się w dys po zy cji okrę go wych za -
rzą dów i Kra jo wej Ra dy PZD prze ka zy wa ne bę dą bez-
po śred nio do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w for mie
do ta cji,

4. Środ ki z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD znaj du -
ją ce się w Kra jo wej Ra dzie PZD bę dą prze ka zy wa ne bez -
po śred nio do ro dzin nych ogro dów dział ko wych w for mie
po ży czek.

5. Z do ta cji lub po ży czek na re ali za cję za dań in we sty -
cyj nych i re mon to wych mo gą ko rzy stać ro dzin ne ogro dy
dział ko we, któ re opra co wa ły Pro gram uchwa lo ny przez
wal ne ze bra nia (kon fe ren cje de le ga tów) człon ków ROD 
i któ re zo sta ły uję te w Pro gra mie okrę go wym.

III. Fi nan so wa nie Pro gra mu 
A. Fun dusz Roz wo ju ROD
1. Do ta cja ze środ ków okrę go we go za rzą du lub Kra jo -

wej Ra dy PZD mo że być udzie lo na, je śli w re ali za cji da -
ne go za da nia za rzą dy ROD uj mą na stę pu ją ce źró dła
fi nan so wa nia na któ re skła da ją się:

1) par ty cy pa cja in dy wi du al na dział kow ców uchwa la na
przez wal ne ze bra nie na za da nie in we sty cyj ne lub re mon -
to we oraz środ ki zgro ma dzo ne na re ali za cje in we sty cji,

2) pra ca spo łecz nie uży tecz na dział kow ców w re ali zo -
wa nym za da niu in we sty cyj nym lub re mon to wym,

2. Do ta cje przy zna wa ne bę dą ze środ ków okrę go wych
za rzą dów lub Kra jo wej Ra dy PZD w szcze gól no ści na:

1) uzu peł nie nie bra ku ją cych środ ków wła snych przy za -
da niach, o krót kim cy klu ich re ali za cji,

2) 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 sprzę tu spe -
cja li stycz ne go.

3. Za rzą dy ROD ubie ga ją ce się o do ta cje ze środ ków
okrę go we go za rzą du lub Kra jo wej Ra dy PZD na re ali za -
cję za da nia uję te go w Pro gra mie skła da ją wnio ski do wła -
ści we go okrę go we go za rzą du PZD.

4. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa try wać bę dzie
wy łącz nie wnio ski za rzą dów ROD o po moc w re ali za cji
za da nia, któ re zo sta ły uję te w Pro gra mie i po zy tyw nie za -
opi nio wa ne przez pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

B. Fun dusz Oświa to wy PZD
1. Do za dań uję tych w Pro gra mie, któ re mo gą być re ali -

zo wa ne z Fun du szu, Oświa to we go PZD na le ży pro mo cja
ogro dów w szcze gól no ści wy mia na i re mon ty:

1) bram wjaz do wych i fur tek do ogro dów,
2) ta blic z na zwą ogro dów,
3) ta blic in for ma cyj nych,
2. Na re ali za cję za dań, o któ rych mo wa w ust. l, każ da

jed nost ka or ga ni za cyj na Związ ku mo że prze zna czyć do
50% środ ków zgro ma dzo nych na Fun du szu, wy ka za nych
w bi lan sie na dzień 31 grud nia 2005 r.

C. Fun dusz Sa mo po mo co wy PZD
1. Po życz ki na re ali za cję za dań uję tych w Pro gra mie

udzie la ne bę dą we dług za sad okre ślo nych w uchwa le 
nr 80/2003 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 2 lip ca
2003 r.

2. Wnio ski o po życz ki na re ali za cję za dań uję tych 
w Pro gra mie bę dą roz pa try wa ne w pierw szej ko lej no ści.

IV. Roz li cze nia
1. Roz li cza nie do ta cji lub po ży czek spo czy wa na za rzą -

dach ROD, a nad zór nad pra wi dło wo ścią wy dat ko wa nia
środ ków i ce lo wo ścią ich wy ko rzy sty wa nia na pre zy diach
okrę go wych za rzą dów PZD.

2. Roz li cza nie przy zna nej do ta cji lub po życz ki na stę pu -
je na pod sta wie fak tur oraz pro to ko łu koń co we go od bio -
ru ro bót.

V. Po sta no wie nia koń co we
1. Przy re ali za cji za dań ob ję tych Pro gra mem ma ją moc

obo wią zu ją cą prze pi sy za war te w In struk cji pro wa dze nia
in we sty cji i re mon tów wpro wa dzo nej uchwa łą nr
69/1999.

2. Przy re ali za cji za dań ob ję tych Pro gra mem na le ży ko -
rzy stać z bez po śred nich, naj tań szych źró deł za opa trze nia.

3. Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je swo je Pre zy dium
do za pew nie nia wa run ków wy ko na nia Pro gra mu, a okrę -
go we za rzą dy PZD do udzie la nia wszech stron nej po mo cy
me ry to rycz nej i fa cho wej za rzą dom ROD przy opra co wy -
wa niu pro gra mów i ich re ali za cji.

150



4. Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je okrę go we za rzą dy
PZD do zor ga ni zo wa nia służb in we sty cyj nych i udzie la -
nia po mo cy za rzą dom ROD w za kre sie przy go to wy wa nia
in we sty cji i re mon tów, ich re ali za cji, nad zo ru in we stor -

skie go, a tak że od bio ru i roz li czeń za koń czo nych za dań.
5. Kra jo wa Ra da PZD upo waż nia swo je Pre zy dium do

wy da nia wy tycz nych w spra wach nie ure gu lo wa nych ni -
niej szą uchwa łą.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 2/2006)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 8 grud nia 2005 r.

UCHWA ŁA NR 15/2006PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 9 lu te go 2006 r.w spra wie kry te riów udzie la nia do ta cji i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to wych ob -ję tych otwar tym i dłu go fa lo wym pro gra mem roz wo ju i mo der ni za cji ROD

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 2/XVIII/2005
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 8 grud nia 2005 r. w spra wie
za sad fi nan so wa nia Otwar te go i Dłu go fa lo we go Pro gra mu
Roz wo ju i Mo der ni za cji ROD ze środ ków PZD oraz
uwzględ nia jąc ko niecz ność ra cjo nal ne go i efek tyw ne go
dys po no wa nia ogra ni czo ną wiel ko ścią środ ków fi nan so -
wych bę dą cych w dys po zy cji KR PZD po sta na wia: 

§ 1
Wpro wa dzić kry te ria udzie la nia do ta cji i po ży czek na

re ali za cję za dań in we sty cyj nych i re mon to wych przez
ROD, ze środ ków fi nan so wych Kra jo wej Ra dy PZD, usta -
lo ne w za łącz ni ku do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
Z do ta cji i po ży czek na re ali za cję za dań mo gą ko rzy stać

ROD, któ re opra co wa ły Pro gram uchwa lo ny przez wal ne
ze bra nie (kon fe ren cję de le ga tów), człon ków ROD i któ re
zo sta ły uję te w Pro gra mie okrę go wym. In fra struk tu ra re -
ali zo wa na w ra mach Pro gra mu po win na być tak że uję ta
w pla nie za go spo da ro wa nia ogro dów.

§ 3
Pod sta wą do przy zna wa nia po ży czek lub do ta cji, bę dą

wnio ski za rzą dów ROD, speł nia ją ce wa run ki wy mie nio -
ne w § 2 oraz kry te ria usta lo ne w za łącz ni ku do uchwa ły.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 9 lu te go 2006 r.

Za łącz nik do uchwa ły nr 15/2006 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 9 lu te go 2006 r.

Kry te ria udzie la nia do ta cji i po ży czek na re ali za cję za dań in we sty cyj no -re mon to wych ob ję tychotwar tym i dłu go fa lo wym pro gra mem roz wo ju i mo der ni za cji ROD ze środ ków Kra jo wej Ra dy PZD

A. DO TA CJE UDZIE LA NE Z FUN DU SZU ROZ WO JU ROD Kra jo wej Ra dy PZD
I. Wa run ki ogól ne, ja kie po win ny speł niać wnio ski
1. Do ta cja ze środ ków Kra jo wej Ra dy PZD mo że być

udzie la na, je śli do re ali za cji za da nia za rzą dy ROD uj mą
na stę pu ją ce źró dła fi nan so wa nia, na któ re skła daj ą się:
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1) par ty cy pa cja in dy wi du al na dział kow ców uchwa lo na
przez wal ne ze bra nie na za da nie in we sty cyj ne lub re mon -
to we,

2) środ ki ROD zgro ma dzo ne na re ali za cję in we sty cji,
3) pra ca spo łecz nie uży tecz na dział kow ców w re ali zo -

wa nym za da niu.
2. Do ta cje przy zna wa ne mo gą być w szcze gól no ści na:
1) uzu peł nie nie bra ku ją cych środ ków przy za da niach 

o krót kim cy klu re ali za cji,
2) 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.
3. wnio ski za rzą dów ROD o do ta cje ze środ ków Kra jo wej

Ra dy PZD po win ny być skła da ne we wła ści wym OZ PZD.
4. Pre zy dium KR PZD roz pa try wać bę dzie wy łącz nie

wnio ski za rzą dów ROD, któ re zo sta ły po zy tyw nie za opi -
nio wa ne przez Pre zy dium OZ PZD. Opi nia po win na
uwzględ niać wy ma ga nia od no śnie re ali za cji ro bót okre -
ślo ne w prze pi sach pra wa bu dow la ne go oraz in struk cji 
o pla no wa niu i re ali za cji in we sty cji i re mon tów w ROD.

II. Kry te ria pod mio to we
l. Prio ry te tem w udzie la niu do ta cji ob ję te bę dą ROD:
1) no wo za kła da ne o pro jek to wa nej no wo cze snej i  funk -

cjo nal nej in fra struk tu rze,
2) za li czo ne do ogro dów o stan dar dzie po ni żej pod sta -

wo we go i pod sta wo wym,

3) re ali zu ją ce obiek ty, któ re słu żyć bę dą rów nież in nym
ogro dom z da nej miej sco wo ści, jak np. uję cia wo dy, tra -
fo sta cje, od wod nie nie itp.,

4) udo stęp nia ją ce obiek ty na rzecz dzia łal no ści szko le -
nio wej i sta tu to wej in nych ROD (np. świe tli ce, tra fo sta cje,
itp.)

5) re ali zu ją ce za da nia w sys te mie go spo dar czym.
2. Do ta cje mo gą uzy skać ROD po upły wie mi ni mum

trzy let nie go okre su od da ty otrzy ma nia po przed niej 
do ta cji.

III. Kry te ria przed mio to we
1. W pierw szej ko lej no ści do ta cje udzie la ne bę dą na:
1) bu do wę i wy mia nę ogro dzeń, ja ko pod sta wo we go

ele men tu in fra struk tu ry, ma ją ce go wpływ na bez pie czeń -
stwo funk cjo no wa nia ogro du i je go wy gląd,

2) na wod nie nie ogro dów po ło żo nych na te re nach o nie -
do sta tecz nych za so bach wo dy,

3) bu do wę bu dyn ków ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych
i świe tlic o po wierzch ni do 30 m2, przy za sto so wa niu ty -
po wych kon struk cji i ele men tów ła twych w mon ta żu,

4) bu do wę i mo der ni za cję sie ci elek tro ener ge tycz nych.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD mo że tak że przy znać

do ta cję na in ne za da nie niż wy mie nio ne w pkt l, w przy -
pad ku uzna nia go przez wal ne ze bra nie ja ko szcze gól nie
waż ne dla ogro du.

B. PO ŻYCZ KI Z FUN DU SZU SA MO PO MO CO WE GO PZD
1. Po życz ki na re ali za cję za dań uję tych w Pro gra mie udzie -

la ne bę dą wg za sad okre ślo nych w Uchwa le nr 80/2003 Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 2 lip ca 2003 r.

2. Wnio ski o po życz ki na re ali za cję za dań uję tych 
w pro gra mie bę dą roz pa try wa ne w pierw szej ko lej no ści.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 6/2006)

UCHWA ŁA NR 32/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 21 mar ca 2007 r.w spra wie utwo rze nia w jed nost kach te re no wych PZD sta no wisk in spek to rów do spraw in we sty cjioraz źró deł ich fi nan so wa nia
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców wi dząc ko niecz ność pod no sze nia sta nu tech nicz -
ne go in fra struk tu ry w ro dzin nych ogro dach dział ko wych
oraz po trze bę re ali za cji za dań in we sty cyj nych i re mon to -
wych, zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem i sztu ką bu dow -
la ną, a tak że uwzględ nia jąc kie run ki dzia ła nia, przy ję te w
Pro gra mie Związ ku uchwa lo nym na VI Kra jo wym Zjeź -
dzie De le ga tów w dniu 7 grud nia 2002 r., dzia ła jąc na pod -
sta wie § 150 ust. 2 pkt 21 oraz § 151 ust. 3 sta tu tu PZD
po sta na wia;

§ 1
1. Zo bo wią zać jed nost ki te re no we PZD do uwzględ nie -

nia w struk tu rze biur sta no wisk in spek to rów do spraw in -
we sty cji.

2. Oso by za trud nio ne na tych sta no wi skach win ny po -
sia dać śred nie lub wyż sze wy kształ ce nie tech nicz ne 
w bran ży bu dow la nej, upraw nie nia bu dow la ne i prak ty kę
za wo do wą.

§ 2
Do naj waż niej szych za dań in spek to rów do spraw in we -

sty cji na le ży:
1. Or ga ni zo wa nie, pro wa dze nie i nad zór ogól ny in we -

sty cji w ro dzin nych ogro dach dział ko wych.
2. Przy go to wy wa nie w okrę go wych za rzą dach pro jek -
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tów pla nów w za kre sie in we sty cji i re mon tów w ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych.

3. Ko or dy no wa nie i nad zór ogól ny in we sty cji od twa -
rza nia ca ło ści lub czę ści ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych przez in we sto rów ob cych.

4. Współ pra ca z jed nost ka mi sa mo rzą du te ry to rial ne go
i za rzą da mi ROD w ce lu po zy ski wa nia środ ków na re ali -
za cję in we sty cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych.

5. Nad zór nad pra wi dło wym i ter mi no wym roz li cze nie
środ ków fi nan so wych prze ka zy wa nych na in we sty cje i re -
mon ty w ROD, w tym do ta cji po zy ski wa nych na ten cel 
z ze wnątrz.

6. Pro wa dze nie i roz li cza nie in we sty cji po le ga ją cych na
za kła da niu i od twa rza niu ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych przez okrę go we za rzą dy PZD.

7. Pro wa dze nie i nad zo ro wa nie fi zycz nych li kwi da cji
ogro dów lub cza so we go za ję cia te re nu.

§ 3
1. Kosz ty za trud nie nia in spek to rów do spraw in we sty -

cji po kry wa ne są ze środ ków:
1) sta tu to wych w ra mach uchwa lo ne go w pre li mi na rzu

fi nan so wym jed nost ki te re no wej PZD fun du szu płac na
da ny rok.

2) uzy ska nych od in we sto ra kosz tów ad mi ni stra cyj nych
z ty tu łu li kwi da cji i cza so we go za ję cia te re nu, w wy so ko -
ści okre ślo nej każ do ra zo wo przez Pre zy dium okrę go we -
go za rzą du.

3) zgro ma dzo nych na Fun du szu Roz wo ju jed no stek te -
re no wych, jed nak nie wię cej niż:

a) do 30% war to ści do ta cji udzie lo nych ROD przez
okrę go wy za rząd z Fun du szu Roz wo ju w ska li ro ku,

b) do 4% war to ści in we sty cji, z ty tu łu ob słu gi in we sty -
cyj nej – w przy pad ku przy ję cia przez okrę go wy za rząd od
wnio sko daw cy obo wiąz ku od two rze nia ogro du na te re nie
za stęp czym,

4) in nych.
2. Kosz ty za trud nie nia in spek to rów do spraw in we sty -

cji po kry wa ne z Fun du szu Roz wo ju jed no stek te re no wych
nie mo gą obej mo wać do dat ko wych ob cią żeń wy ni ka ją -
cych z ich funk cjo no wa nia np. naj mu po miesz czeń, roz -
mów te le fo nicz nych i in nych kosz tów zwią za nych z dzia-
łal no ścią pra cow ni ka.

§ 4
In spek to rzy do spraw in we sty cji nie mo gą wy ko ny wać

czyn no ści: pla no wa nia, wy ko naw stwa, nad zo ru in we sty -
cji i re mon tów w ro dzin nych ogro dach dział ko wych, na
zle ce nie za rzą dów ROD.

§ 5
Jed no cze śnie tra ci moc uchwa ła nr 22/2003 Pre zy dium

Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 12 mar ca 2003 r. w spra wie
utwo rze nia w od dzia łach te re no wych PZD sta no wisk in -
spek to rów ds. in we sty cji oraz źró deł ich fi nan so wa nia.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2007)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 21 mar ca 2007 r.

Po wódź ja ka wy stą pi ła w ma ju i czerw cu 2010 r. na te -
re nie Pol ski, ob ję ła rów nież ro dzin ne ogro dy dział ko we.
We dług in for ma cji prze ka za nych przez okrę go we za rzą dy
PZD po wódź ob ję ła 400 ROD, 2029 hek ta rów po wierzch -
ni, na któ rej użyt ku je dział ki 52439 ro dzin. Po wyż sze da -
ne ule ga ją na dal zmia nom, gdyż do cie ra ją ko lej ne
in for ma cje o stra tach do zna nych przez ROD na sku tek po -

wo dzi. Ze skut ka mi po wo dzi bo ry ka ją się ogro dy z osiem -
na stu okrę go wych za rzą dów PZD: w Byd gosz czy, w Czę -
sto cho wie, w Gdań sku, Ma ło pol skie go, Ma zo wiec kie go,
w Le gni cy, w Lu bli nie, Łódz kie go, Opol skie go, w Pi le,
Pod kar pac kie go, w Po zna niu, Ślą skie go, Świę to krzy skie -
go, w Ka li szu, To ruń sko -Wło cław skie go, we Wro cła wiu,
w Zie lo nej Gó rze.

XII. UCHWAŁY DOTYCZÑCE USUWANIA SKUTKÓW
POWODZI z 2010 ROKU

UCHWA ŁA NR 2/XVI/2010KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 24 czerw ca 2010 r.w spra wie dzia łań w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dziw Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
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4. Zak ty wi zo wa ły dzia ła nia ma ją ce na ce lu uzy ska nie
po mo cy fi nan so wej i rze czo wej od jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go na od bu do wę in fra struk tu ry tech nicz nej
ogro dów i re kul ty wa cji gle by.

5. Zak ty wi zo wa ły dzia ła nia w za kre sie uzy ska nia po -
mo cy od wła ści wych miej sco wo urzę dów mar szał kow -
skich w za kre sie do staw wap na i po kry cia kosz tów ba -
da nia gle by i wo dy.

6. Wy stą pi ły do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, ce -
lem ob ję cia za la nych i pod to pio nych ogro dów w pla nach
od ko ma rza nia tych te re nów.

7. Zak ty wi zo wa ły za rzą dy ROD do sa mo dziel ne go wy -
stę po wa nia do władz lo kal nych w ce lu uzy ska nia po mo -
cy rze czo wej i fi nan so wej na usu wa nie skut ków po wo dzi.

8. Zak ty wi zo wa ły dzia ła nia Spo łecz nej Służ by In struk -
tor skiej w ce lu udzie la nia fa cho wej i me ry to rycz nej po -
mo cy w za kre sie spo so bu przy wra ca nia wa run ków agro-
tech nicz nych gle by i wy eli mi no wa nia skut ków ska że nia
gle by i wo dy.

9. Przy ję ły przez OZ pla ny dzia łań nie zbęd nych do re -
ali za cji w ce lu przy wró ce nia do sta nu uży wal no ści dzia -
łek, po przez osza co wa nie strat w ogro dach, usta le nie
kosz tów usu wa nia skut ków po wo dzi, ter mi nów re ali za cji
za dań, z uwzględ nie niem: usu nię cia wszel kie go ro dza ju
za nie czysz czeń i od pa dów, usu nię cia mu łu, od ka że nia gle -
by i wo dy, przy wró ce nia wa run ków agro tech nicz nych, re -
kul ty wa cji grun tów, od bu do wy in fra struk tu ry ogro do wej
słu żą cej do wspól ne go użyt ku.

10. Roz po wszech ni ły we wszyst kich ogro dach do tknię -
tych po wo dzią, bez płat ną bro szu rę wy da ną przez Kra jo wą
Ra dę PZD pt. „Jak po móc dział kow com po po wo dzi”.

11. Nad zo ro wa ły i kon tro lo wa ły na bie żą co dzia ła nia zmie -
rza ją ce do przy wró ce nia ogro dów spo łecz no ści dział ko wej.

12. Ko or dy no wa ły dzia ła nia w za kre sie ko rzy sta nia
przez ro dzin ne ogro dy dział ko we, ze środ ków zgro ma -
dzo nych na kon cie „Po wódź 2010”.

13. In for mo wa ły sys te ma tycz nie Kra jo wą Ra dę PZD 
o ak tu al nej sy tu acji po wo dzio wej i po dej mo wa nych dzia -
ła niach, ma ją cych na ce lu usu wa nie skut ków po wo dzi.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 9/2010)

We wszyst kich ro dzin nych ogro dach dział ko wych,
przez któ re prze szła po wódź wy stą pi ły stra ty w upra wach,
za go spo da ro wa niu dzia łek, in fra struk tu rze ogro dów oraz
do szło do ska że nia bio lo gicz ne go i che micz ne go gle by
oraz wo dy. Aby przy wró cić ogro dy po now nie do ży cia i
umoż li wić dział kow com nor mal ne ko rzy sta nie z dzia łek,
ko niecz ne jest pod ję cie sze re gu kom plek so wych dzia łań.

Naj waż niej szy mi za da nia mi sys te mo wy mi wszyst kich
struk tur Pol skie go Związ ku Dział kow ców (KR PZD, OZ
PZD i za rzą dów ROD) jest:

I. Pod ję cie dzia łań w za kre sie oczysz cze nia i od ka że -
nia te re nów po wo dzio wych.

II. Usta le nie strat w in fra struk tu rze ogro dów w wy -
mia rze ro dza jo wym, ilo ścio wym i war to ścio wym.

III. Usta le nie strat na dział kach.
IV. Opra co wa nie pla nów przy wra ca nia do ży cia

ogro dów i dzia łek po przez ich od bu do wę.
V. Udzie le nie po mo cy fi nan so wej w usu wa niu skut -

ków po wo dzi po przez uru cho mie nie środ ków wła snych
przez za rzą dy ROD, środ ków okrę go wych za rzą dów
PZD i przy zna nych przez Kra jo wą Ra dę PZD.

VI. Udzie le nie po mo cy or ga ni za cyj nej i fa cho wej
przez okrę go we za rzą dy PZD.

Po nad to Kra jo wa Ra da PZD uzna je za ko niecz ne, aby
wszyst kie jed nost ki te re no we PZD:

1. Pod ję ły uchwa ły, w któ rych zo sta nie okre ślo na pu la
środ ków fi nan so wych z Fun du szu Roz wo ju ROD, Fun -
du szu Oświa to we go oraz środ ków bu dże to wych bę dą cych
w dys po zy cji OZ, z prze zna cze niem na po moc dla ogro -
dów po wo dzio wych z te re nu okrę gu.

2. Roz po wszech ni ły we wszyst kich ogro dach, Apel Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD skie ro wa ny do OZ PZD, za -
rzą dów ROD i dział kow ców o po moc i prze ka zy wa nie
środ ków na kon to „Po wódź 2010” w ce lu po mo cy ogro -
dom i dział kow com do tknię tych po wo dzią.

3. Wy stą pi ły do ogro dów, zwłasz cza tych, któ re nie
ucier pia ły wsku tek po wo dzi, o udzie le nie wspar cia fi nan -
so we go po szko do wa nym, po przez do ko ny wa nie wpłat na
kon to „Po wódź 2010”.

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 24 czerw ca 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 92/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 ma ja 2010 r.w spra wie kon ta ban ko we go „Po wódź 2010”
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 2 i 17 sta -
tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Utwo rzyć od ręb ne kon to ban ko we pod na zwą „Po wódź

2010”.
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§ 2
Pre zy dium KR PZD upo wszech ni nu mer kon ta ban ko we -

go, aby umoż li wić jed nost kom or ga ni za cyj nym PZD wpła -
ca nie na kon to środ ków prze zna czo nych na po moc dział -
kow com i ogro dom po szko do wa nym w po wo dzi 2010 r.

§ 3
1. Środ ka mi zgro ma dzo ny mi na kon cie dys po nu je Pre -

zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
2. Środ ki z kon ta prze zna czo ne są na bez zwrot ną po -

moc dla ro dzin nych ogro dów dział ko wych na:
1) od two rze nie znisz czo nej przez po wódź in fra struk tu -

ry ogro dów,

2) po moc dla dział kow ców i ogro dów w za kre sie re kul -
ty wa cji grun tów, na sa dzeń i za sie wów oraz ochro ny che -
micz nej,

3) edu ka cji w za kre sie wie dzy ogrod ni czej zwią za nej 
z usu wa niem skut ków po wo dzi.

§ 4
Środ ki gro ma dzo ne na kon cie, o któ rym mo wa w § l

oraz ich roz dy spo no wa nie przez Pre zy dium KR PZD pod -
le ga kon tro li przez Kraj ową Ko mi sję Re wi zyj ną PZD.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2010)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.

UCHWA ŁA Nr 167/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 sierp nia 2010 ro ku.w spra wie upo waż nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych do prze ka zy wa nia środ ków Fun du szu Roz wo ju ROD na spe cjal nie utwo rzo ne kon to „Po wódź 2010”
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie

Art. 36 ust. 3–4 Usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych oraz zgod nie z § 150 ust. 2
pkt 17 w związ ku z § 151 ust. 3 Sta tu tu PZD i § 174 
ust. 2 Sta tu tu PZD, po sta na wia:

§ 1
Upo waż nić Za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych

PZD do prze ka zy wa nia środ ków z Fun du szu Roz wo ju
ROD na wy dzie lo ne kon to ban ko we w BPS SA nr. 43 1930
1523 2310 0310 2039 0005 pod na zwą „Po wódź 2010”

utwo rzo ne zgod nie z Uchwa łą nr 92/2010 Pre zy dium KR
PZD z dnia 26 ma ja 2010 r. Za rzą dy ROD de cy zje w tej
spra wie bę dą po dej mo wa ły zgod nie ze Sta tu tem PZD.

§ 2
Środ ki zgro ma dzo ne na wy dzie lo nym kon cie ban ko -

wym „Po wódź 2010” zgod nie z de cy zją Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD bę dą prze zna cza ne na usu wa nie skut ków
po wo dzi w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2010)

SKARB NIK 
/-/ Ma rian Pa siń ski 

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

War sza wa, dnia 17 sierp nia 2010 r. 

UCHWA ŁA Nr 168/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 sierp nia 2010 ro ku.w spra wie upo waż nie nia Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych do prze ka zy wa nia środ ków Fun du szuOświa to we go ROD na spe cjal nie utwo rzo ne kon to „Po wódź 2010”
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie

§ 150 ust. 2 pkt 17 w związ ku z § 151 ust. 3 Sta tu tu PZD,
po sta na wia:

§ 1
Upo waż nić Za rzą dy ro dzin nych ogro dów dział ko wych

PZD do prze ka zy wa nia środ ków z Fun du szu Oświa to we -
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go ROD na wy dzie lo ne kon to ban ko we w BPS SA nr. 43
1930 1523 2310 0310 2039 0005 pod na zwą „Po wódź
2010” utwo rzo ne zgod nie z Uchwa łą nr 92/2010 Pre zy -
dium KR PZD z dnia 26 ma ja 2010 r.

Za rzą dy ROD de cy zje w tej spra wie bę dą po dej mo wa -
ły zgod nie ze Sta tu tem PZD.

§ 2
Środ ki zgro ma dzo ne na wy dzie lo nym kon cie ban ko -

wym „Po wódź 2010” zgod nie z de cy zją Pre zy dium Kra -
jo wej Ra dy PZD bę dą prze zna cza ne na usu wa nie skut ków
po wo dzi w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2010)

SKARB NIK 
/-/ Ma rian Pa siń ski 

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz Kon drac ki 

War sza wa, dnia 17 sierp nia 2010 r. 

UCHWA ŁA NR 134/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 15 lip ca 2010 r.w spra wie dys po no wa nia, wy ko rzy sta nia, nad zo ru i roz li cza nia środ ków fi nan so wych prze ka zy wa nychRo dzin nym Ogro dom Dział ko wym z kon ta „Po wódź 2010” w ce lu usu wa nia skut ków wy rzą dzo nychprzez po wódź w 2010 r.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt. 17 sta tu -
tu PZD oraz w związ ku z uchwa ła mi Pre zy dium KR PZD
z dnia 26 ma ja 2010 r:

• nr 92/2010 w spra wie utwo rze nia kon ta ban ko we go
„Po wódź 2010”

• nr 100/2010 w spra wie szcze gól nych kry te riów udzie -
la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w
2010 r.

oraz uchwa łą nr 2/XVI/2010 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 24 czerw ca 2010 r. w spra -
wie dzia łań w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych, po sta na wia usta lić
na stę pu ją ce za sa dy:

§ 1
Przy zna wa nie do ta cji
1. Dys po nen tem środ ków fi nan so wych zgro ma dzo nych na

kon cie „Po wódź 2010” jest Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.
2. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD udzie la po mo cy

ROD na usu wa nie skut ków po wo dzi w for mie do ta cji na
pod sta wie wnio sku za rzą du ROD skła da ne go za po śred -
nic twem wła ści we go okrę go we go za rzą du PZD.

3. Za rząd ROD mo że ubie gać się o do ta cje na in we sty -
cje w ce lu usu wa nia skut ków po wo dzi od jed nej jed nost -
ki nad rzęd nej PZD.

4. Okrę go wy Za rząd po wy czer pa niu pu li wła snych
środ ków prze zna czo nych dla ogro dów po wo dzio wych 
z wła sne go te re nu, któ rych wy so kość zo sta ła okre ślo na 
w uchwa le Pre zy dium OZ, pod ję tej zgod nie z uchwa łą 
nr 2/XVI/2010 Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców z dnia 24 czerw ca 2010 r. w spra wie dzia łań 

w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi w ROD (pkt 1),
kie ru je po zo sta łe wnio ski do Kra jo wej Ra dy PZD.

5. Do udzie la nia do ta cji ROD na re ali za cję za dań w za -
kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi nie ma za sto so wa nia
cza so wa ka ren cja, któ ra obo wią zu je ROD w przy pad ku
ubie ga nia się o do ta cję na za da nia in we sty cyj no-remon to -
we re ali zo wa ne w nor mal nym try bie. 

6. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD roz pa try wać bę dzie
wy łącz nie wnio ski za rzą dów ROD, któ re zo sta ły po zy -
tyw nie za opi nio wa ne przez Pre zy dium okrę go we go za -
rzą du PZD w for mie uchwa ły.

7. Przy zna nie do ta cji na rzecz ROD na stę pu je na pod sta -
wie uchwa ły Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po przez
wpła tę środ ków wy łącz nie na wska za ne we wnio sku kon -
to ban ko we ROD.

8. Uchwa ła okre śla kwo tę i naj waż niej sze za da nia oraz
wska zu je ter min roz li cze nia do ta cji.

9. Po pod ję ciu de cy zji przez Pre zy dium KR PZD ko pie
uchwa ły w tej spra wie otrzy mu je wy dział fi nan so wy KR
PZD oraz w for mie pi sem nej za wia da mia ny jest wnio sko -
daw ca i wła ści wy okrę go wy za rząd.

10. Uchwa ły o przy zna niu do ta cji dla ROD na usu wa nie
skut ków po wo dzi w peł nej tre ści pu bli ko wa ne są w Biu -
le ty nie In for ma cyj nym Kra jo wej Ra dy PZD.

11. Kosz ty ob słu gi biu ro wej w za kre sie roz pa try wa nia
wnio sków i roz li cza nia do ta cji oraz ob słu gi ad mi ni stra -
cyj nej kon ta „ Po wódź 2010” po kry wa ne są ze środ ków
bu dże to wych Kra jo wej Ra dy PZD.

§ 2
Wy ko rzy sta nie do ta cji
1.W związ ku z tym, że środ ki fi nan so we bę dą ce w dys -

po zy cji Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD prze zna czo ne są
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na po kry cie kosz tów zwią za nych z usu wa niem skut ków
po wo dzi, za rzą dy ROD win ny opra co wać wła sne pro gra -
my od bu do wy i re mon tów, z uwzględ nie niem do dat ko -
wych źró deł fi nan so wa nia za dań:

a. do ta cje z jed nost ki nad rzęd nej PZD,
b. udział środ ków wła snych ROD,
c. udział fi nan so wy dział kow ców,
d. środ ki fi nan so we z in nych źró deł.
2. Za prio ry te to we za da nia uzna je się :
a. oczysz cze nie te re nu i re kul ty wa cję,
b. od bu do wę dróg,
c. od bu do wę ogro dzeń,
d. od bu do wę in sta la cji wo do cią go wych,
e. od bu do wę in sta la cji elek tro ener ge tycz nych,
f. bu do wa i re mon ty bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych, go -

spo dar czych, świe tlic, Do mów Dział kow ca,
g. in nych ele men tów in fra struk tu ry ogro du.
3. Wy so kość do ta cji jest uza leż nio na od środ ków, ja ki -

mi dys po nu je Pre zy dium KR PZD oraz wie lo ści i war to -
ści za dań.

4. Do ta cje mo gą być wy ko rzy sta ne wy łącz nie na usu -
wa nie skut ków po wo dzi w in fra struk tu rze ROD. 

§ 3
Nad zór nad re ali za cją za dań i wy dat ko wa niem do ta cji.
1. Re ali za cja za dań w za kre sie usu wa nia skut ków po -

wo dzi na stę pu je z za cho wa niem po wszech nie obo wią zu -
ją ce go pra wa oraz pra wa we wnątrz  związ ko we go.

2. Nad zór nad re ali za cją za dań w za kre sie usu wa nia
skut ków po wo dzi w ROD i wy dat ko wa nia na ten cel środ -
ków spra wu je Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD.

§ 4
Roz li cza nie do ta cji
1. Roz li cza nie do ta cji na stę pu je przez za rząd ro dzin ne -

go ogro du dział ko we go za po śred nic twem wła ści we go
okrę go we go za rzą du PZD.

2. Pod sta wą do roz li cze nia do ta cji jest pro to kół wy ko na -
nia za dań oraz kse ro ko pie ra chun ków i fak tur po świad -
czo nych za zgod ność z ory gi na łem, wła ści wie opi sa ne pod
wzglę dem me ry to rycz nym i ra chun ko wym i pod pi sa ne
przez oso by upo waż nio ne:

• w ROD – pre ze sa, skarb ni ka, księ go we go ROD,
• w OZ – pre ze sa, skarb ni ka, głów ne go księ go we go, in -

spek tor ds. in we sty cji.
3. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je do wy so ko ści udzie lo -

nej do ta cji. W roz li cze niu na le ży wska zać war tość wy ko -
na nych za dań.

4. Roz li cze nie do ta cji na stę pu je w ter mi nie 12 mie się cy
od da ty pod ję cia przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
uchwa ły o jej przy zna niu.

5. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD, na wnio sek Pre zy dium OZ, mo że prze dłu żyć
ter min roz li cze nia do ta cji.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie w dniem pod ję cia. 

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2010)

WI CE PRE ZES 
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 15 lip ca 2010 r.

UCHWA ŁA NR 98/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY PZDz dnia 26 ma ja 2010 r.w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZD w związ ku z po wo dzią 2010 r.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 2 sta tu tu
PZD, w związ ku z po wo dzią, ja ka wy stą pi ła na te re nie
wie lu wo je wództw w Pol sce, uzna je za ko niecz ne wpro -
wa dze nie dla okrę go wych za rzą dów PZD wy tycz nych
okre śla ją cych nie zbęd ne czyn no ści ma ją ce na ce lu oce nę
sy tu acji w po szcze gól nych ROD, a tak że pod ję cie dzia łań
w ce lu usu wa nia skut ków po wo dzi.

I. Dzia ła nia w za kre sie oce ny sy tu acji po wo dzio wej
na te re nie okrę gu przez Pre zy dia OZ PZD.

1. Po wo ła nie ze spo łów ds. oce ny skut ków po wo dzi.
2. Peł na in for ma cja na te mat ro dzin nych ogro dów dział -

ko wych ob ję tych skut ka mi po wo dzi, w tym: a. ilość ROD,
b. po wierzch nia ROD, c. ilość dzia łek ro dzin nych.

3. Okre śle nie ro dza ju in fra struk tu ry tech nicz nej słu żą cej
do wspól ne go użyt ku, któ ra wy ma ga na pra wy bądź od -
two rze nia od pod staw, a tak że osza co wa nie wstęp nych
kosz tów re ali za cji tych za dań, z uwzględ nie niem na stę pu -
ją cej in fra struk tu ry tech nicz nej:

a. ogro dze nia ogro du,
b. sieć wo do cią go wa,
c. sieć ener ge tycz na,
d. dro gi,
e. do my dział kow ca, świe tli ce, bu dyn ki go spo dar cze,
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f. in ne ele men ty in fra struk tu ry.
4. Okre śle nie po trzeb w za kre sie re kul ty wa cji grun tów

i wap no wa nia, w ce lu przy wró ce nia ich do po now ne go
użyt ko wa nia.

5. W przy pad ku, gdy ogro dy usy tu owa ne są na po ten cjal -
nych te re nach za le wo wych, oce na skut ków po wo dzi w od -
nie sie niu do in dy wi du al nych ROD win na tak że uwzględ nić
sta no wi sko, co do za sad no ści dal sze go ist nie nia ogro du 
i ewen tu al ne go sen su je go po now ne go od two rze nia. Oce na
skut ków i ewen tu al nie przy szłych prze wi dy wań w tym za -
kre sie, mo że spo wo do wać za sad ność pod ję cia de cy zji 
o ewen tu al nej fi zycz nej li kwi da cji czę ści lub ca ło ści ogro -
du i prze nie sie nia dział kow ców do in nych, nie za gro żo nych
po wo dzią ogro dów, w któ rych wy stę pu ją wol ne dział ki.

6. Okre śle nie znisz czeń w za kre sie do ku men ta cji for -
mal no -praw nej ROD oraz do ku men ta cji człon ków PZD.

II. Dzia ła nia Pre zy diów OZ PZD w za kre sie usu wa -
nia skut ków po wo dzi na te re nie okrę gu.

1. Na le ży usta lić prio ry te to we dzia ła nia dla udzie la nia
po mo cy ro dzin nym ogro dom dzia ło wym, uwzględ nia jąc
w pierw szej ko lej no ści:

a. wy eli mi no wa nie skut ków ska że nia wo dy i gle by, 
b. przy wró ce nie wa run ków agro tech nicz nych gle by,
c. na pra wa i od bu do wa in fra struk tu ry słu żą cej do wspól -

ne go użyt ku,
d. wy stą pie nie do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go o

po moc rze czo wą i fi nan so wa na od bu do wę in fra struk tu ry
tech nicz nej, 

e. wy stą pie nie do jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go o
po moc w re kul ty wa cji gle by, 

f. wy stą pie nie do wła ści wie miej sco we go urzę du mar -
szał kow skie go, o sfi nan so wa nie do staw wap na i po kry cie
kosz tów ba dań gle by,

g. wy stą pie nie do wo je wo dów, o udzie le nie po mo cy so -
cjal nej dla dział kow ców,

h. wy stą pie nie do miej sco wych firm i przed się biorstw
o udzie le nie po mo cy rze czo wej i fi nan so wej ogro dom i
dział kow com,

i. opra co wa nie wła sne go pla nu re mon tów i od bu do wy
in fra struk tu ry tech nicz nej w ROD, 

j. opra co wa nie pla nu wspar cia fi nan so we go dla ROD,
wraz ze wska za niem źró deł fi nan so wa nia w ce lu usu wa -
nia skut ków po wo dzi, 

k. udzie le nie wspar cia tech nicz ne go oraz nad zo ru ze
stro ny in spek to ra ds. in we sty cji dla za rzą dów ROD re ali -
zu ją cych za da nia w za kre sie usu wa nia skut ków po wo dzi,

1. udzie le nie wspar cia me ry to rycz ne go i fa cho we go do -
radz twa ze stro ny in spek to ra ds. ogrod nic twa dla za rzą -
dów ROD i dział kow ców w za kre sie re kul ty wa cji gle by,
za po bie ga nia skut kom ska że nia oraz na sa dzeń,

m. wy ko rzy sta nie Spo łecz nej Służ by In struk tor skiej 
w za kre sie po mo cy fa cho wej i me ry to rycz nej oraz szko -
leń dla Za rzą dów ROD i dział kow ców, w ce lu przy wró ce -
nia wa run ków agro tech nicz nych gle by i wy eli mi no wa nia
skut ków ska że nia wo dy i gle by,

n. prze zna cza nie środ ków fi nan so wych, bę dą cych 
w dys po zy cji OZ PZD: bu dże to wych, Fun du szu Roz wo -
ju ROD, Fun du szu Oświa to we go oraz uzy ska nych na usu -
wa nie skut ków po wo dzi, przede wszyst kim na za kup
nie zbęd nych ma te ria łów do wy ko na nia in we sty cji (od bu -
do wy lub re mon tu), pra cę spe cja li stów, pra cę cięż kie go
sprzę tu spe cja li stycz ne go,

o. ko or dy no wa nie dzia łań w za kre sie ko rzy sta nia przez
ro dzin ne ogro dy dział ko we, ze środ ków zgro ma dzo nych
na kon cie „Po wódź 2010”,

p. pod ję cie dzia łań, w ce lu od two rze nia do ku men ta cji
for mal no-praw nej ROD i do ku men ta cji człon ków PZD.

III. Dzia ła nia in for ma cyj ne Pre zy diów OZ.
1. in for mo wa nie za po śred nic twem wła snych me diów

(Biu le tyn In for ma cyj ny KR PZD, stro na in ter ne to wa OZ
PZD, stro na in ter ne to wa KR PZD itd.) i ob cych me diów,
o ak tu al nej sy tu acji po wo dzio wej, po dej mo wa nych dzia -
ła niach, w ce lu usu wa nia skut ków i uzy ska nym wspar ciu
rze czo wo-fi nan so wym.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2010)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.

UCHWA ŁA NR 99/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 ma ja 2010 r.w spra wie od stą pie nia od opro cen to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa mo po mo co we go PZD udzie la nychdla Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro du po wsta łychw 2010 ro ku w wy ni ku po wo dzi
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, dzia ła jąc na pod sta wie

§ 150 ust. 2 pkt 17 sta tu tu PZD w związ ku z § 5 ust. 1
uchwa ły nr 4/XXIII/2002 Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 10 paź dzier ni ka 2002 ro ku
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w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Sa mo po mo co we go po sta na wia:

§ 1
Od stą pić od opro cen to wa nia po ży czek z Fun du szu Sa -

mo po mo co we go PZD udzie la nych dla ro dzin nych ogro -

dów dział ko wych na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu -
rze ogro du po wsta łych w 2010 ro ku w wy ni ku po wo dzi.

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2010)

SKARB NIK
/-/ Ma rian PA SIŃ SKI

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.

UCHWA ŁA NR 100/ 2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DYPOL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 ma ja 2010 r.w spra wie szcze gól nych kry te riów udzie la nia do ta cji przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych do tknię tych po wo dzią w 2010 r.
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 17 sta tu -
tu PZD po sta na wia:

§ 1 
Wpro wa dzić szcze gól ne kry te ria udzie la nia do ta cji

przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dla ro dzin nych
ogro dów dział ko wych do tknię tych po wo dzią w 2010 r.

§ 2
Do ta cje na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ogro -

du, któ re po wsta ły w 2010 ro ku na sku tek po wo dzi udzie -
la ne są na pod sta wie uprosz czo nych wnio sków za rzą dów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych o do ta cję, we dług wzo -
ru sta no wią ce go za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 3
1. Wnio sek o do ta cję za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko -

we go skła da się do Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD za po -
śred nic twem wła ści we go Okrę go we go Za rzą du PZD,
któ ry wy da je opi nię w for mie uchwa ły

2. Do wnio sku o udzie le nie do ta cji na le ży do łą czyć pro -
to kół Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD z oce ny skut -
ków po wo dzi.

3. Do udzie le nia do ta cji dla za dań in we sty cyj no -re mon -
to wych ob ję tych ni niej szą uchwa łą, nie jest bez względ nie
wy ma ga na uchwa ła wal ne go ze bra nia człon ków/ kon fe -
ren cji de le ga tów ROD w spra wie re ali za cji za da nia in we -
sty cyj ne go lub re mon to we go.

4. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go mo że ubie -
gać się o do ta cję wy łącz nie od jed nej nad rzęd nej jed nost -
ki or ga ni za cyj nej PZD (Pre zy dium Kra jo wej Ra dy al bo
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du).

§ 4
1. Za rząd ro dzin ne go ogro du dział ko we go zo bo wią za -

ny jest do wy ko rzy sta nia do ta cji zgod nie z ce lem okre ślo -
nym w uchwa le Pre zy dium Kra jo wej PZD, a na stęp nie
roz li cze nia przy zna nych środ ków fi nan so wych.

2. Nad zór nad re ali za cją za dań in we sty cyj no -re mon to -
wych, ma ją cych na ce lu usu nię cie skut ków po wo dzi, na
któ re zo sta ła udzie lo na do ta cja oraz jej roz li cze nie spra -
wu je Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w żu cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 7/2010)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 26 ma ja 2010 r.
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WNIO SEK 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 po wo dzi w 2010 ro ku

Za rząd Ro dzin ne go Ogro du Dział ko we go im. .......................................w .............................................................. pro si
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie do ta cji w kwo cie......................................zł (słow nie zło tych:......................

...............................................................................) na usu nię cie na stę pu ją cych znisz czeń w in fra struk tu rze ROD po -
wsta łych na sku tek po wo dzi ma ją cej miej sce w 2010 roku:..................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
Da ne do ty czą ce ROD:
1) Ad res ................................................................................................................................................................................
2) Nr re je stru ROD w Kra jo wej Ra dzie PZD ...........................................................................................................................
3) RE GON       .............................................................................................................................................................................
4) NIP .............................................................................................................................................................................
5) na zwa ban ku i nu mer ra chun ku  ROD................................................................................................................................
6) Po wierzch nia ROD .................ha, licz ba dzia łek .....................................
Da ne do ty czą ce za dań, ma ją cych na ce lu usu nię cie skut ków po wo dzi:
l) Krót ka cha rak te ry sty ka za dań................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2) Sys tem wy ko naw stwa: go spo dar czy, zle co ny, mie sza ny*
3) Pla no wa ny Koszt za dań…………………. zł usta lo ny w opar ciu o .............................................................................
4) Pla no wa ny ter min roz po czę cia: ........................................................za koń cze nia .........................................................
Źró dła fi nan so wa nia za da nia:
1) Środ ki ROD, któ re moż na prze zna czyć na usu nię cie znisz czeń w in fra struk tu rze ROD spo wo do wa nych po wo -

dzią...........................................................................................................................................................................................
2) in ne (wy mie nić ja kie)............................................................................................................................................................

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

WICEPRE ZES ZARZĄDU ROD
..........................................

PRE ZES ZARZĄDU ROD
..........................................

SKARBNIK ZARZĄDU ROD
..........................................

Za łącz nik do uchwa ły nr 100/2010 
Pre zy dium KR PZD 

z dnia 26 ma ja 2010 r.

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

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

za po śred nic twem Okrę go we go Za rzą du
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, póz. 1519) oraz § 150
ust. 2 pkt 22, § 151 ust. 3 i § 54 pkt l, sta tu tu PZD wpro -
wa dza jed no li te za sa dy i tryb po stę po wa nia or ga nów
Związ ku przy li kwi da cji ca ło ści lub czę ści sta łe go ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go oraz cza so we go za ję cia te re nu.

I. Li kwi da cja ca ło ści lub czę ści ROD
1. Li kwi da cja od by wa się na wa run kach przy wo ła nej na

wstę pie usta wy o ROD i mo że na stą pić wy łącz nie na
wnio sek wła ści cie la grun tu lub in nej wska za nej przez nie -
go oso by praw nej (in we sto ra), któ ra po no si skut ki i kosz -
ty li kwi da cji.

2. Li kwi da cja sta łe go ro dzin ne go ogro du dział ko we go
mo że na stą pić zgod nie z art. 18 usta wy o ROD, za zgo dą
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

3. Or ga nem Związ ku upraw nio nym do wy ra że nia zgo -
dy na li kwi da cję ca ło ści lub czę ści ROD jest Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD.

4. De cy zje w spra wach li kwi da cji po dej mo wa ne przez
in ne niż Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD or ga ny Związ ku
są z mo cy pra wa nie waż ne.

5. Pre zy dium OZ:
1) przyj mu je wnio ski o li kwi da cję ca ło ści lub czę ści

ROD,
2) w ter mi nie 14 dni od dnia otrzy ma nia wnio sku o li -

kwi da cję prze ka zu je wnio sek do Kra jo wej Ra dy PZD,
3) po wia da mia w for mie pi sem nej o tre ści wnio sku za -

rząd ROD i zwra ca się o pi sem ną opi nię w spra wie li kwi -
da cji,

4) do ko nu je ba da nia i oce ny zło żo ne go wnio sku pod ką -
tem je go zgod no ści z usta wą o ROD.

– w przy pad ku po zy tyw nej oce ny po dej mu je dal sze
dzia ła nia,

– w przy pad ku ne ga tyw nej opi nii prze ka zu je spra wę do
roz strzy gnię cia Kra jo wej Ra dy.

5) przy stę pu je do ne go cja cji, któ rych wy ni kiem jest
pod pi sa nie po ro zu mie nia, okre śla ją ce go wa run ki li kwi da -
cji ROD.

6) do ko nu je osta tecz nej oce ny do ku men ta cji i wa run -
ków li kwi da cji i prze ka zu je swo ją opi nię w for mie uchwa -
ły do Pre zy dium KR PZD

6. Wa run ki li kwi da cji, okre ślo ne w umo wie lub po ro zu -
mie niu win ny:

a) za pew niać od szko do wa nie dla człon ków Związ ku za
skład ni ki ma jąt ko we, sta no wią ce ich wła sność, we dług
wy ce ny rze czo znaw cy ma jąt ko we go,

b) za pew niać od szko do wa nie dla PZD za skład ni ki ma -
jąt ko we sta no wią ce je go wła sność, a nie pod le ga ją ce od -
two rze niu, usta lo ne przez rze czo znaw cę ma jąt ko we go wg
kosz tów od two rze nia,

c) za pew niać te ren za stęp czy (nie mniej szy od te re nu li -
kwi do wa ne go),

d) okre ślić wa run ki i ter min od two rze niu ogro du,
e) usta lić ter min li kwi da cji ogro du,
f) zo bo wią zy wać wnio sko daw cę do za pew nie nia bez -

piecz ne go funk cjo no wa nia po zo sta łej czę ści ROD, 
w przy pad ku czę ścio wej li kwi da cji,

g) okre ślać kosz ty ad mi ni stra cyj ne, któ re po no si PZD
w związ ku z li kwi da cją, usta lo ne w dro dze ne go cja cji, (np.
kon sul ta cje, wy jaz dy, uczest nic two w od bio rach ro bót
przy do sto so wa niu in fra struk tu ry do peł nej war to ści użyt -
ko wej),

h) za wie rać klau zu lę o wej ściu w ży cie po ro zu mie nia
po przy ję ciu go przez Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD.

7. Pre zy dium OZ w za war tym po ro zu mie niu mo że za -
pro po no wać re zy gna cję z te re nu za stęp cze go.

8. Pre zy dium OZ w za war tym po ro zu mie niu mo że za -
pro po no wać prze ję cie od wnio sko daw cy (in we sto ra),
zgod nie z art. 19 ust. 2 usta wy o ROD, obo wiąz ki od two -
rze nia ogro du, w za mian za wy pła ce nie na rzecz PZD
środ ków na po kry cie kosz tów re ali za cji tych obo wiąz ków.

9. Okrę go wy za rząd PZD prze sy ła do Kra jo wej Ra dy
PZD wnio sek wła ści cie la grun tu lub in nej wska za nej
przez nie go oso by praw nej wraz z do ku men ta cją ko niecz -
ną do pod ję cia de cy zji o li kwi da cji, w tym:

a) de cy zję do ty czą cą przy szłej in we sty cji,
b) umo wę lub po ro zu mie nie okre śla ją ce wa run ki li kwi -

da cji,
c) ak tu al ny wy pis z ewi den cji grun tów i wy rys z ma py

ewi den cyj nej oraz wy pis z księ gi wie czy stej pro wa dzo nej
dla da nej nie ru cho mo ści, za wie ra ją cy nu me ry i po wierz-
ch nię dzia łek geo de zyj nych ule ga ją cych li kwi da cji,

d) opi nię za rzą du ROD,
e) uchwa łę pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD, o któ -

rej mo wa w pkt 5.6
f) in for ma cję o ROD, a w niej:
– da ne do ty czą ce za go spo da ro wa nia i wy po sa że nia

ROD,
– za po trze bo wa nie dział kow ców na dział ki za stęp cze
10. W opar ciu o wy mie nio ne w pkt 9 do ku men ty Pre zy -

dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de cy zję w spra wie
li kwi da cji i prze ka zu je ją do wy ko na nia Pre zy dium OZ
PZD.

XIII. UCHWAŁY DOTYCZÑCE LIKWIDACJI ROD
UCHWA ŁA NR 92/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 16 ma ja 2007 r.w spra wie za sad i try bu li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych oraz cza so we go za ję cia te re nu
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11. Za li kwi da cję uzna je się tak że przy pad ki prze pro -
wa dze nia przez te ren ogro du in we sty cji po le ga ją cej na
trwa łym za ję ciu czę ści ROD pod sieć: cie płow ni czą, ka -
na li za cyj ną, wod ną, itp. in we sty cje, któ re w spo sób sku -
tecz ny unie moż li wia ją za go spo da ro wa nie te go te re nu
przez dział kow ców.

12. Do spraw przed sta wio nych w pkt 11 sto su je się od -
po wied nio prze pi sy sta tu tu PZD oraz ni niej szej uchwa ły.

II. Obo wiąz ki za rzą du li kwi do wa ne go ROD
1. Za rząd li kwi do wa ne go ROD zo bo wią za ny jest do

roz wią za nia wszel kich umów z kon tra hen ta mi ze wnętrz -
ny mi, za wie ra ny mi przez ten za rząd.

2. Za rząd li kwi do wa ne go ROD spo rzą dza na dzień za -
koń cze nia li kwi da cji ogro du spra woz da nie fi nan so we,
któ re za twier dza pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.
Okrę go wy za rząd PZD przej mu je rów nież ak ty wa i pa sy -
wa zli kwi do wa ne go ogro du dział ko we go oraz peł ną do ku -
men ta cję, w tym ar chi wal ną.

3. Za rząd li kwi do wa ne go ROD przed za koń cze niem li -
kwi da cji po wi nien ure gu lo wać wszel kie zo bo wią za nia
wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy w sto sun ku do za trud nio nych
osób.

4. Zo bo wią za nia z ty tu łu sto sun ku pra cy po za koń cze -
niu li kwi da cji przej mu je okrę go wy za rząd PZD.

5. Po za koń cze niu li kwi da cji na stę pu je za koń cze nie
praw ne go ist nie nia ROD oraz wy ga sa ją man da ty człon -
ków or ga nów sa mo rzą do wych ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go.

III. For mal na li kwi da cja ROD
1. Okrę go wy za rząd PZD skła da do Kra jo wej Ra dy

PZD spra woz da nie z pro ce su li kwi da cji ROD (w ca ło ści
lub czę ści) wraz ze spra woz da niem fi nan so wym. Do ku -
men ty te sta no wią pod sta wę do wy stą pie nia przez pre zy -

dium OZ o peł no moc nic two do prze ka za nia pra wa do te -
re nu.

2. Za koń cze niem pro ce su li kwi da cji jest prze ka za nie
pra wa do li kwi do wa ne go te re nu, w opar ciu o peł no moc -
nic two udzie lo ne przez oso by wy mie nio ne w § 152 ust. 3
sta tu tu PZD.

3. Po za koń cze niu li kwi da cji ca łe go ROD na stę pu je je -
go wy kre śle nie z Re je stru ROD, za koń cze nie je go by tu
praw ne go oraz wy kre śle nie ROD z Kra jo we go Re je stru
Urzę do we go Pod mio tów Go spo dar ki Na ro do wej – RE -
GON

IV. Cza so we za ję cie te re nu ro dzin ne go ogro du dział -
ko we go

1. Przez cza so we za ję cie te re nu ro zu mie się wy łą cze nie
czę ści ogro du na okre ślo ny czas na wnio sek in we sto ra, 
w opar ciu o de cy zję sa mo rzą du te ry to rial ne go, ce lem wy -
ko na nia okre ślo nych in we sty cji ogól nych nie prze wi du ją -
cych li kwi da cji czę ści ogro du w ro zu mie niu usta wy z dnia
8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

2. Zgo dę na cza so we za ję cie te re nu wy ra ża w for mie
uchwa ły pre zy dium OZ.

3. Wszyst kie kosz ty zwią za ne z cza so wym za ję ciem te -
re nu po no si in we stor. W skład kosz tów wcho dzi mię dzy
in ny mi:

a) od szko do wa nie dla dział kow ców za znisz czo ne mie -
nie,

b) od szko do wa nie dla dział kow ców za utra co ne plo ny,
c) od szko do wa nie dla PZD za znisz czo ne mie nie 

Związ ku,
d) re kom pen sa ta dla Związ ku za udo stęp nie nie te re nu.

Wy so kość od szko do wa nia usta la pre zy dium OZ PZD bio -
rąc pod uwa gę ob szar i czas za ję cia te re nu. 

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

(Biu le tyn In for ma cyj ny 6/2007)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 16 ma ja 2007 r.

UCHWA ŁA 132/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 22 sierp nia 2007 r.w spra wie za sad i try bu li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie

§ 151 ust. 1 w związ ku z § 150 ust. 2 pkt 14 po sta na wia:
§ 1

Wpro wa dzić In struk cję w spra wie za sad i try bu li kwi da -

cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych, sta no wią cą za łącz -
nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2
In struk cja wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia uchwa ły.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/2007)

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 22 sierp nia 2007 r.
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Pod sta wy praw ne
1. usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 

8 lip ca 2005 r.
2. sta tut PZD uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De -

le ga tów PZD
3. uchwa ła nr 92/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 16 ma ja 2007 r. w spra wie za sad i try bu li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz cza so we go za ję -
cia te re nu.

Pod mio ty uczest ni czą ce w pro ce sie li kwi da cji
1. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD, zgod nie z § 150 

pkt 22, § 151 ust. 3 sta tu tu w opar ciu o prze ka za ne przez
OZ do ku men ty, po dej mu je de cy zję o li kwi da cji ca ło ści
lub czę ści ROD.

2. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du, zgod nie z § 123 
pkt 21 i § 124 ust. 3 sta tu tu PZD opi niu je wnio ski o li kwi -
da cję, a na stęp nie prze pro wa dza pro ces li kwi da cji do je -
go za koń cze nia.

3. Za rząd li kwi do wa ne go ROD, któ ry roz wią zu je wszel -
kie umo wy z kon tra hen ta mi ze wnętrz ny mi, spo rzą dza
spra woz da nia fi nan so we i re gu lu je zo bo wią za nia.

Za łącz nik do uchwa ły nr 132/2007
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

z dnia 22 sierp nia 2007 r.

IN STRUK CJAw spra wie za sad i try bu li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
I. Prze pi sy obo wią zu ją ce 

II. Ko lej ność po dej mo wa nych dzia łań 
Pro ces przy go to waw czy
1. Wnio sek o li kwi da cję kie ro wa ny przez wnio sko daw -

cę do Pol skie go Związ ku Dział kow ców, za po śred nic -
twem każ de go z or ga nów PZD, wi nien w ter mi nie 14 dni
od dnia otrzy ma nia być prze ka za ny do Kra jo wej Ra dy
Pol skie go Związ ku Dział kow ców.

2. W opar ciu o ko pię wnio sku Pre zy dium OZ do ko nu je
oce ny pra wi dło wo ści i za sad no ści zło żo ne go wnio sku 
o li kwi da cję ca ło ści lub czę ści ROD w za kre sie:

1) wła ści wej re pre zen ta cji wnio sko daw cy,
2) pra wi dło wo ści i kom plet no ści do ku men tów nie zbęd -

nych do pod ję cia de cy zji(de cy zja okre śla ją ca cel li kwi da -
cji mu si być ak tu al na i osta tecz na, wy pi sy z ewi den cji
grun tów wska zu ją ce nu me ry dzia łek geo de zyj nych i ich
po wierzch nie ak tu al ne i zgod ne z da ny mi uję ty mi we
wnio sku, itp)

3) ce lu li kwi da cji pod in we sty cję,
4) zgod no ści ce lu li kwi da cji z usta wą i pla nem miej sco -

wym,
5) skut ków dla ogro du i dział kow ców.
3. W przy pad ku ne ga tyw nej opi nii Pre zy dium okrę go -

we go za rzą du prze ka zu je spra wę do roz strzy gnię cia Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców

4. W przy pad ku po zy tyw nej opi nii Pre zy dium okrę go -
we go za rzą du po dej mu je na stę pu ją ce dzia ła nia praw ne:

1) po wia da mia za rząd ROD o wnio sko wa nej li kwi da cji i
zwra ca się do ogro du o pi sem ną opi nię w spra wie li kwi da cji.

2) Do pro wa dze nia roz mów i usta le nia wa run ków li kwi -
da cji, zgod nie z § 125 ust. 4 pkt 2 sta tu tu PZD, upo waż -
nio ny jest pre zes okrę go we go za rzą du wraz z in nym
człon kiem Pre zy dium okrę go we go za rzą du lub upo waż -
nio ny przez nie go wi ce pre zes wraz z in nym człon kiem

Pre zy dium okrę go we go za rzą du. Wy ni ka z te go, że w każ -
dym przy pad ku do ku ment ten pod pi su ją w imie niu Związ -
ku 2 oso by,

3) Pre zy dium okrę go we go za rzą du po prze ana li zo wa -
niu sy tu acji po wsta łej w związ ku z li kwi da cją mo że za -
pro po no wać:

a) re zy gna cję z te re nu za mien ne go,
b) prze ję cie przez Zwią zek od wnio sko daw cy obo wiąz -

ków od two rze nia ogro du, w za mian za wy pła ce nie na
rzecz PZD środ ków na po kry cie kosz tów re ali za cji tych
obo wiąz ków.

W każ dym z wy mie nio nych przy pad ków nie zbęd ne jest,
przed sta wie nie w for mie pi sem nej me ry to rycz ne go uza -
sad nie nia ta kiej de cy zji.

4) Do ku men ta cja dot. li kwi da cji ca ło ści lub czę ści ROD
wy ma ga oce ny rad cy praw ne go okrę go we go za rzą du.

Pro ces de cy zyj ny
1. Po pod pi sa niu po ro zu mie nia lub umo wy okre śla ją cej

wa run ki li kwi da cji ca ło ści lub czę ści ro dzin ne go ogro du
dział ko we go okrę go wy za rząd prze ka zu je ją wraz z do -
ku men ta cją do Kra jo wej Ra dy PZD.

2. W opar ciu o do ku men ty, prze sła ne przez okrę go wy
za rząd, a wy mie nio ne w roz dzia le I pkt 9 uchwa ły 
nr 92/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 16 ma -
ja 2007 r. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mu je de -
cy zję o li kwi da cji.

3. De cy zja Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD o li kwi da cji
przyj mo wa na jest każ do ra zo wo w for mie uchwa ły. 

Re ali za cja li kwi da cji
1. Okrę go wy za rząd mo że przy stą pić do re ali za cji pro -

ce su li kwi da cji do pie ro po otrzy ma niu uchwa ły Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD.
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2. W ce lu usta le nia wy so ko ści od szko do wa nia okrę go -
wy za rząd PZD wraz z in we sto rem do ko nu je wy bo ru rze -
czo znaw cy, któ ry przy stą pi do wy ce ny in fra struk tu ry
ro dzin ne go ogro du dział ko we go oraz ma jąt ku dział kow -
ców i przed sta wi spo rzą dzo ną wy ce nę do ak cep ta cji każ -
de mu z za in te re so wa nych.

3. Od szko do wa nia dla dział kow ców i Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców wnio sko daw ca wy pła ca przed roz po czę -
ciem fi zycz nej li kwi da cji

4. W przy pad ku wy pła ca nia od szko do wań bez po śred -
nio przez pod miot, na rzecz któ re go pro wa dzo na jest li -
kwi da cja:

1) wy pła ta od szko do wań dział kow com przez wnio sko -
daw cę, od by wa się pod nad zo rem okrę go we go za rzą du
PZD,

2) okrę go wy za rząd PZD, przed przy stą pie niem przez
wnio sko daw cę do wy pła ce nia od szko do wań, wi nien wy -
eg ze kwo wać od dział kow ców za le gło ści w sto sun ku do
Związ ku.

5. W przy pad ku, gdy okrę go wy za rząd PZD wy pła ca
od szko do wa nia dział kow com:

1) wnio sko daw ca wpła ca od szko do wa nie, zgod nie z
przy ję ty mi w po ro zu mie niu i uchwa le Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD usta le nia mi, w peł nej wy so ko ści na kon to
okrę go we go za rzą du PZD, przed roz po czę ciem fi zycz nej
li kwi da cji za wszyst kie skład ni ki wy mie nio ne w po ro zu -
mie niu oraz kosz ty zwią za ne z pro wa dze niem li kwi da cji.

2) okrę go wy za rząd z prze ka zy wa nej dział kow com
kwo ty, po trą ca ich za le gło ści w sto sun ku do Związ ku. Ze
wzglę du na bez pie czeń stwo za le ca się do ko ny wa nie wy -
płat w dro dze ob ro tu bez go tów ko we go (kon ta oso bi ste,
cze ki imien ne).

6. Dział kow cy ze zli kwi do wa ne go ogro du (lub je go czę -
ści), zgod nie z § 156 sta tu tu PZD mo gą otrzy mać dział ki:

1) w no wym ROD od two rzo nym na te re nie za stęp czym,
2) w in nych ist nie ją cych ogro dach dział ko wych,
3) w ogro dzie ma cie rzy stym (w przy pad ku li kwi da cji

czę ści ROD).
7. Dział ki, przy pad kach o któ rych mo wa w pkt 6, przy -

zna je:
– w no wym ogro dzie (pkt 6 ppkt l) okrę go wy za rząd PZD,
– w ist nie ją cych ogro dach i ogro dzie ma cie rzy stym

(pkt.6 ppkt 2 i 3) wła ści wy za rząd ROD.
8. Dział ko wiec, któ ry otrzy mał dział kę za stęp czą nie

wno si wpi so we go w żad nym z wy mie nio nych w pkt 6
przy pad ków.

9. Obo wią zek za bez pie cze nia i za pro po no wa nia dział -
kow com z li kwi do wa nych w ca ło ści lub czę ści ROD dzia -
łek za stęp czych cią ży na okrę go wym za rzą dzie.

10. Człon ko stwo Związ ku wy ga sa po upły wie 3 mie się -
cy od dnia ode bra nia przez dział kow ca od szko do wa nia za

zli kwi do wa ną dział kę lub re zy gna cji z ob ję cia dział ki za -
stęp czej. Ter min 3 mie się cy ule ga za wie sze niu w okre sie
od l li sto pa da do 31 mar ca.

11. Okrę go wy za rząd PZD usta la wy so kość opła ty in -
we sty cyj nej dla no wych człon ków od two rzo ne go ogro du.

1) dział ko wiec ze zli kwi do wa ne go ogro du (lub czę ści)
nie wno si opła ty in we sty cyj nej, w przy pad ku:

a) otrzy ma nia dział ki w ogro dzie od two rzo nym
b) otrzy ma nia dział ki w ogro dzie ma cie rzy stym (przy

li kwi da cji czę ści ROD),
c) otrzy ma nia dział ki w in nym ist nie ją cym ogro dzie,

gdy Zwią zek zre zy gnu je z te re nu za stęp cze go i uzy ska 
z te go ty tu łu od po wied nie od szko do wa nie. Opła tę in we -
sty cyj ną za dział kow ca wno si okrę go wy za rząd PZD, 
z wy jąt kiem ppkt l lit d,

d) dział ko wiec ze zli kwi do wa ne go ogro du (lub czę ści),
któ ry otrzy mał dział kę w in nym ogro dzie o wyż szym stan -
dar dzie wno si opła tę in we sty cyj ną w wy so ko ści wy ni ka -
ją cej z róż ni cy sta nu za go spo da ro wa nia te re nu zli kwi-
do wa ne go, a ogro du w któ rym dział kę otrzy mał.

2) Za rząd li kwi do wa ne go ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go spo rzą dza na dzień za koń cze nia li kwi da cji ogro du
bi lans, któ ry za twier dza pre zy dium okrę go we go za rzą du
PZD. Okrę go wy za rząd PZD przej mu je rów nież ak ty wa 
i pa sy wa zli kwi do wa ne go ogro du dział ko we go oraz peł -
ną do ku men ta cję, w tym ar chi wal ną.

3) Za rząd li kwi do wa ne go ro dzin ne go ogro du dział ko -
we go przed za koń cze niem li kwi da cji po wi nien ure gu lo -
wać wszel kie zo bo wią za nia wy ni ka ją ce z ko dek su pra cy
w sto sun ku do za trud nio nych osób.

4) Zo bo wią za nia z ty tu łu sto sun ku pra cy po za koń cze -
niu li kwi da cji przej mu je okrę go wy za rząd PZD.

5) Po za koń cze niu li kwi da cji na stę pu je za koń cze nie
praw ne go ist nie nia ro dzin ne go ogro du dział ko we go oraz
za prze sta ją funk cjo no wa nia or ga na sa mo rząd ne go ro dzin -
ne go ogro du dział ko we go.

6) Okrę go wy za rząd PZD skła da do Kra jo wej Ra dy
PZD spra woz da nie z pro ce su li kwi da cji ogro du ( ca ło ści
lub czę ści) wraz ze spra woz da niem fi nan so wym. Do ku -
men ty te sta no wią pod sta wę do wy stą pie nia przez Pre zy -
dium okrę go we go za rzą du o peł no moc nic two do wy ga -
sze nia lub prze ka za nia pra wa do te re nu.

7) Za koń cze niem pro ce su li kwi da cji jest wy ga sze nie lub
prze ka za nie pra wa do li kwi do wa ne go te re nu, w opar ciu o
peł no moc nic two udzie lo ne przez oso by wy mie nio ne 
w § 152 ust. 3 sta tu tu PZD oraz for mal ne wy da nie te re nu.

8) Po za koń cze niu li kwi da cji ca łe go ROD na stę pu je je -
go wy kre śle nie z Re je stru ROD, za koń cze nie je go by tu
praw ne go (§ 158 re gu la mi nu ROD) oraz wy kre śle nie ROD
z Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio tów Go spo -
dar ki Na ro do wej – RE GON.

PRE ZY DIUM
KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU

DZIAŁ KOW CÓWWar sza wa, dnia 22 sierp nia 2007 r.
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
§ 151 ust. 1, w związ ku z § 150 ust. 2 pkt 14 po sta na wia: 

§ 1
Wpro wa dzić In struk cję w spra wie za sad i try bu li kwi da -

cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych re ali zo wa nych na

pod sta wie zmia ny usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. 
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych.

§ 2
In struk cja wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia uchwa ły.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 1/2009)

UCHWA ŁA NR 215/ 2008PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 30 grud nia 2008 r.w spra wie wpro wa dze nia in struk cji w spra wie za sad i try bu li kwi da cji Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych re ali zo wa nych na pod sta wie zmia ny usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych.

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 30 grud nia 2008 r.

Za łącz nik do uchwa ły nr 215/2008
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 30 grud nia 2008 r.

IN STRUK CJAw spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro dzin nych ogro dów dział ko wych re ali zo wa nych na pod sta wie zmia ny usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych
I. Prze pi sy obo wią zu ją ce 

1. Usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 
2. Usta wa z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za -

sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych
w za kre sie dróg pu blicz nych.

3. Usta wa z dnia 25 lip ca 2008 r. o zmia nie usta wy 
o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych oraz zmia nie nie któ -
rych in nych ustaw.

4. Sta tut PZD uchwa lo ny na VII Kra jo wym Zjeź dzie
De le ga tów PZD.

5. Uchwa ła nr 92/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 16 ma ja 2007 r. w spra wie za sad i try bu li kwi da cji
ro dzin nych ogro dów dział ko wych oraz cza so we go za ję -
cia te re nu. 

6. Uchwa ła nr 132/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia  22 sierp nia 2007 r. w spra wie za sad i try bu li -
kwi da cji ROD.

II ko lej ność po dej mo wa nych dzia łań
II. 1 Po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne obo wią zu ją ce 

w przy pad ku wy da nych do dnia 10 wrze śnia 2008 r.
de cy zji o lo ka li za cji in we sty cji.

1. W świe tle za pi sów art. 43 ust. 1 usta wy o szcze gól -
nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za -
kre sie dróg pu blicz nych, de cy zje ad mi ni stra cyj ne wy da ne
przed wej ściem w ży cie art. 11 j usta wy o zmia nie usta wy

o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych -za koń czo ne i nie za -
koń czo ne de cy zją osta tecz ną re ali zo wa ne są na pod sta wie
do tych cza so wych prze pi sów. Za tem w tym przy pad ku li -
kwi da cja ca ło ści lub czę ści ROD pod re ali za cję dro gi win -
na od by wać się z uwzględ nie niem usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych i art. 17 do 22 tej usta wy. W związ-
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ku z tym sto so wa nie przez in we sto ra re gu la cji ma ją cych
na ce lu po mi nię cie za pi sów usta wy o ROD w ce lu pro -
wa dze nie li kwi da cji, bez zgo dy PZD, jest sprzecz ne z
pra wem i win ny być eg ze kwo wa ne przez okrę go we za -
rzą dy.  

2. Wy ją tek sta no wi usta la nie wy so kość wy pła ty od szko -
do wań, bo wiem zgod nie z art. 6 ust 3 usta wy zno we li zo -
wa nej spec usta wy o dro gach, w po stę po wa niu o usta le nie
wy so ko ści i wy pła ty od szko do wań za nie ru cho mo ści
prze ję te pod dro gi pu blicz ne sto su je się prze pi sy zno we -
li zo wa nej usta wy. Zgod nie z tym do usta le nia wy so ko ści
od szko do wa nia sto su je się prze pi sy ko rzyst niej sze dla wy -
własz cza ne go. 

3. W przy pad ku na ru sze nia obo wią zu ją ce go po rząd ku
praw ne go za sad ne jest zło że nie przez OZ:

1) wnio sku o stwier dze nie nie waż no ści de cy zji o usta -
le niu wy so ko ści od szko do wa nia – przy po mi nię ciu pro -
ce dur usta wo wych,

2) wnio sku o stwier dze nie nie waż no ści de cy zji o usta -
le niu lo ka li za cji dro gi w czę ści do ty czą cej usta leń sprzecz -
nych z obo wią zu ją cym po rząd kiem praw nym, za tem
wy da nej z ra żą cym na ru sze niem pra wa ma te rial ne go, 

3) skar gi o uchy le nie ta kiej de cy zji w czę ści do ty czą cej
te re nów ROD, 

4) pod ję cie in nych dzia łań praw nych wy ni ka ją cych 
z kpa. 

4. Li kwi da cja ro dzin ne go ogro du dział ko we go pod cel
pu blicz ny od by wa się zgod nie z uchwa łą 92/2007 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 16 ma ja 2007 r. i wy -
tycz ny mi w tej spra wie.

II. 2 Po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne w przed mio cie
wy da nia de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji
dro go wej wy da nych po dniu 10 wrze śnia 2008 r. 

1. Od dnia 10 wrze śnia 2008 r. na mo cy usta wy z dnia
25 lip ca 2008 r. o zmia nie usta wy o szcze gól nych za sa -
dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg
pu blicz nych oraz zmia nie nie któ rych in nych ustaw, zwa -
nej da lej „ spec usta wą” – pro ce du ry ule ga ją zde cy do wa -
nym zmia nom. Pod sta wo wą ne ga tyw ną zmia ną jest za pis
art. 11j spec -usta wy, któ ry zwal nia wnio sko daw cę z obo -
wiąz ku uzy ska nia zgo dy PZD na li kwi da cję oraz zwal nia
go z obo wiąz ku po zy ska nia te re nu i od two rze nia na nim
ogro du lub po nie sie nia kosz tów na by cia grun tu i od two -
rze nia ogro du przez wła dze PZD. Zmie nia się też pro ce -
du ra uzgad nia nia prze bie gu in we sty cji. Z chwi lą wej ścia
w ży cie art. 11j in we stor nie mu si za cho wy wać art. 17 do
22 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych 

2. Zgod nie z art. 11d ust. 5 spec usta wy za wia do mie nia
o wsz czę ciu po stę po wa nia w spra wie wy da nia de cy zji 
o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji wy sy ła się PZD 
w sy tu acji, gdy Zwią zek po sia da pra wo wła sno ści lub
użyt ko wa nia wie czy ste go. W po zo sta łych przy pad kach
stro ny, w tym PZD, są po wia da mia ne w dro dze ob wiesz -
czeń, od po wied nio w urzę dzie wo je wódz kim lub sta ro -
stwie po wia to wym oraz wła ści wych urzę dach gmin, na

stro nach in ter ne to wych i w pra sie lo kal nej. W związ ku 
z tym to na okrę go wych za rzą dach oraz pra cow ni kach 
w OZ od po wie dzial nych za li kwi da cję ROD, cią ży obo -
wią zek kon tro lo wa nia tych in for ma cji. 

3. Za wia do mie nia do rę cza ne są na ad res wła ści cie la lub
użyt kow ni ka wie czy ste go wska za ny w ewi den cji grun -
tów. Do rę cze nie za wia do mie nia na ta ki ad res jest sku tecz -
ne i bez zna cze nia jest fakt, że ad re sy są nie ak tu al ne.
Dla te go waż ne jest aby okrę go we za rzą dy uak tu al ni ły da -
ne w tej ewi den cji. W przy pad ku bra ku ad re su lub nie
ujaw nie niu PZD w ewi den cji ta kie po wia do mie nia nie są
wy sy ła ne. Nie ste ty wie le okrę go wych za rzą dów, po mi mo
ko niecz no ści do ko na nia zmian w ewi den cji grun tów nie
do peł ni ło te go obo wiąz ku, co w pro wa dzo nym przez or -
ga ny ad mi ni stra cji po stę po wa niu mo że mieć bar dzo po -
waż ne kon se kwen cje. Zwią zek bo wiem tra ci w ta kim
przy pad ku moż li wość udzia łu w po stę po wa niu.

4. Okrę go wy Za rząd wi nien do kład nie za po znać się 
z wa run ka mi de cy zji o re ali za cji in we sty cji dro gi, w sto -
sun ku do li kwi do wa nej czę ści ROD. Bo wiem zgod nie 
z usta wą pod miot re ali zu ją cy in we sty cje po dej mu je dzia -
ła nia wy własz cze nio we i od szko do waw cze w li nii roz gra -
ni cza ją cej te ren, przez któ ry prze bie gać bę dzie in we sty cja.
W kon se kwen cji mo że to spo wo do wać ne ga tyw ne skut ki
dla dział kow ców i ogro du, po le ga ją ce na po cię ciu ogro du
lub dzia łek ro dzin nych w spo sób umoż li wia ją cy dal sze
funk cjo no wa nie. Dla te go okrę go we za rzą dy i za rzą dy
ROD win ny wni kli wie ana li zo wać pro po no wa ny prze bieg
in we sty cji we wnio sku in we sto ra i zło żo nych do nie go za -
łącz ni kach. Ko niecz ne jest zwró ce nie uwa gi na do stęp do
dro gi pu blicz nej, skut ki dla funk cjo no wa nia ROD w za -
kre sie za kłó ceń ha ła sem, za nie czysz cze nia mi, moż li wo -
ści ko rzy sta nia w urzą dzeń in fra struk tu ry pu blicz nej oraz
in fra struk tu ry ro dzin ne go ogro du dział ko we go. Wła śnie
te ele men ty mo gą sta no wić pod sta wę do zmian w pro po -
no wa nym prze bie gu in we sty cji lub znaj dą się w za pi sach
wy da nej de cy zji, ja ko na kaz za bez pie cze nia ROD przed
ne ga tyw ny mi skut ka mi in we sty cji. Prze pro wa dze nie ta -
kiej ana li zy jest wy jąt ko wo istot ne, po nie waż wła śnie 
w trak cie po stę po wa nia or gan da je moż li wość wy po wie -
dze nia się wszyst kim za in te re so wa nym. W ta kim przy -
pad ku ko niecz ne jest pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do
wska za nia w de cy zji o re ali za cji in we sty cji wła ści we go
jej prze bie gu, po nie waż od te go uza leż nio na jest rów nież
wy so kość od szko do wań. Zgod nie z art. 11 f ust. 1 pkt 4
spec usta wy or gan wy da jąc de cy zję wi nien brać pod uwa -
gę wy ma ga nia do ty czą ce uza sad nio nych in te re sów osób
trze cich, ale to od nich za le ży czy ta ki wnio sek zło żą.

5. Po stę po wa nie przed wła ści wym or ga nem koń czy się
wy da niem de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji
dro go wej, któ rej treść prze ka zy wa na jest wy łącz nie wnio -
sko daw cy. O wy da niu de cy zji PZD (wła ści ciel, użyt kow -
nik wie czy sty, użyt kow nik), po wia da mia ny jest, jak in ni
za in te re so wa ni, po przez ob wiesz cze nie w urzę dzie gmi ny
wła ści wym ze wzglę du na prze bieg dro gi oraz w pra sie
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lo kal nej Ta ką for mę do rę cze nia usta wo daw ca uznał za
wła ści wą i sku tecz ną. Po upły wie 14 dni od dnia wy wie -
sze nia de cy zji, je że li nie zgło szo ne są wnio ski  – sta je się
ona osta tecz na. Za tem je że li okrę go wy za rząd uchy bi te -
mu ter mi no wi de cy zja sta nie się osta tecz na, wraz ze
wszyst ki mi skut ka mi z niej wy ni ka ją cy mi. (art. 11 d 
ust. 5 spec usta wy).

6. De cy zja o ze zwo le niu na re ali za cje in we sty cji dro go -
wej łą czy w so bie: de cy zje o lo ka li za cji z po zwo le niem
na bu do wę oraz za twier dza po dzia ły geo de zyj ne dzia łek
ewi den cyj nych. Do dat ko wym skut kiem jest to, że chwi lą,
gdy de cy zja re ali za cyj na sta je się osta tecz na, wy ga sa użyt -
ko wa nie wie czy ste i użyt ko wa nie usta no wio ne na rzecz
PZD . Na to miast nie ru cho mość sta je się wła sno ścią Skar -
bu Pań stwa lub wła ści wej jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial -
ne go (przy dro gach niż szej ka te go rii).

7. De cy zja sta no wi pod sta wę do do ko na nia zmian 
w księ gach wie czy stych. Dla te go ko niecz ne jest bra nie
czyn ne go udzia łu w ca łym po stę po wa niu po prze dza ją cym
wy da nie de cy zji. Za nie cha nie i brak ak tyw no ści ze stro ny
struk tur Związ ku mo że spo wo do wać, że PZD utra ci po sia -
da ne pra wo do grun tu bez wła sne go udzia łu i świa do mo -
ści, bo wiem od wo ła nie się od de cy zji na tym eta pie jest
prak tycz nie nie moż li we.

II. 2.1. Po stę po wa nie w przed mio cie od szko do wa nia
sto so wa ne do de cy zji wy da nych po 10 wrze śnia 
2008 r.

1. Po prze pro wa dze niu po stę po wa nia, za koń czo ne go
osta tecz ną de cy zją o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji
dro go wej, wsz czy na ne jest z urzę du po stę po wa nie od -
szko do waw cze. De cy zję usta la ją ca wy so kość od szko do -
wa nia za nie ru cho mo ści wy da je or gan, któ ry wy dał
de cy zję o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go wej.
Pod sta wą usta le nia wy so ko ści od szko do wa nia są oglę dzi -
ny prze pro wa dzo ne przez upraw nio ne go rze czo znaw cę
ma jąt ko we go. Wła ści wy or gan ma 30 dni na wy da nie de -
cy zji o od szko do wa niu. Jest to jed nak ter min in struk cyj -
ny - je go nie do trzy ma nie nie po wo du je żad nych skut ków.
Stro na mi po stę po wa nia są wszyst kie oso by po zba wio ne
przy słu gu ją cych im praw rze czo wych, a więc wła ści ciel,
użyt kow nik wie czy sty i użyt kow nik. Nie ste ty z do tych -
cza so wych do świad czeń wy ni ka, iż w pro ce sie usta la nia
wy so ko ści od szko do wa nia dział kow cy są po mi ja ni, ja ko
stro na. Okrę go we Za rzą dy nie mo gą zga dzać się na
uczest ni cze nie w po stę po wa niu bez udzia łu dział kow ców.
Dział kow cy są bo wiem zgod nie z art. 15 ust 2 usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych wła ści cie la mi urzą -
dzeń, na sa dzeń i obiek tów znaj du ją cych się na dział kach,
wy ko na nych lub na by tych ze środ ków fi nan so wych użyt -
kow ni ka i ma ją pra wo de cy do wać o za ak cep to wa niu wy -
so ko ści od szko do wa nia. Roz pra wę ad mi ni stra cyj ną prze -
pro wa dza się tyl ko wte dy, gdy ko niecz ne jest wy ja śnie nie
wąt pli wo ści zgła sza nych przez stro ny po stę po wa nia. Ko -

niecz ne jest jej prze pro wa dza nie je dy nie w sy tu acjach
kon flik to wych. 

2. Zgod nie z art. 12 ust 4 spec-usta wy, na by cie nie ru cho -
mo ści w dro dze de cy zji ze zwa la ją cej na re ali za cję in we sty -
cji dro go wej na stę pu je za od szko do wa niem. Do pusz czal ne
jest przy zna nie nie ru cho mo ści za mien nej -, je że li obie stro -
ny się na to zgo dzą. Brak jest też ja kich kol wiek prze szkód
przy do brej wo li stron po stę po wa nia do za war cia ugo dy 
w przed mio cie usta le nia od szko do wa nia. 

Wy so kość od szko do wa nia usta la się (art.18 ust 1 spec
usta wy) we dług sta nu nie ru cho mo ści okre ślo ne go na
dzień wy da nia de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we -
sty cji dro go wej i we dług war to ści nie ru cho mo ści na dzień
wy da nia de cy zji o od szko do wa niu. Usta le nie od szko do -
wa nia na stę pu je wy łącz nie na pod sta wie opi nii rze czo -
znaw cy ma jąt ko we go, w któ rej zo sta je okre ślo na war tość
nie ru cho mo ści. Or gan jest z mo cy pra wa zo bli go wa ny do
uwzględ nie nia war to ści nie ru cho mo ści wy ni ka ją cej z pra -
wi dło wo spo rzą dzo ne go ope ra tu sza cun ko we go. Usta lo ne
w de cy zji ad mi ni stra cyj nej od szko do wa nie po win no -co
do za sa dy -od po wia dać war to ści ryn ko wej nie ru cho mo ści,
czy li prze wi dy wa nej ce nie, któ ra jest moż li wa do uzy ska -
nia na ryn ku. 

W przy pad ku, gdy nie ru cho mość otrzy ma no we prze -
zna cze nie w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, jej war tość usta la się z uwzględ nie niem
no we go prze zna cze nia tyl ko wte dy, gdy zwięk sza to war -
tość nie ru cho mo ści.

3. De cy zja o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty cji dro go -
wej okre śla ter min wy da nia nie ru cho mo ści, któ ry nie mo -
że być krót szy niż 120 dni od dnia, kie dy de cy zja sta ła się
osta tecz na. W przy pad ku nada nia de cy zji klau zu li na tych -
mia sto wej wy ko nal no ści, ter min ten nie obo wią zu je. Art.
18 ust 1e spec –usta wy prze wi du je do dat ko wą bo ni fi ka tę
w po sta ci zwięk sze nia przy zna ne go od szko do wa nia o 5%
w przy pad ku od da nia nie ru cho mo ści w cią gu 30 dni od
chwi li, kie dy de cy zja re ali za cyj na sta ła się osta tecz na. Nie
do ty czy to sy tu acji, w któ rych de cy zja re ali za cyj na za opa -
trzo na zo sta ła w klau zu lę wy ko nal no ści. 

4. Je że li od szko do wa nie zo sta ło usta lo ne w for mie pie -
nięż nej, za pła ta po win na na stą pić w ter mi nie 14 dni od
dnia, w któ rym de cy zja o usta le niu od szko do wa nia sta ła
się osta tecz na. Usta lo na w de cy zji kwo ta od szko do wa nia
pod le ga wa lo ry za cji od dnia wy da nia de cy zji do dnia za -
pła ty, we dług. wskaź ni ków zmian cen nie ru cho mo ści
ogła sza nych przez Pre ze sa GUS w dro dze ob wiesz czeń.
Nie jest do pusz czal ne wa lo ry zo wa nie na pod sta wie in -
nych wskaź ni ków (np. wskaź ni ka in fla cji)

5. Je że li 14 dnio wy ter min do wy pła ty od szko do wa nia
zo sta nie prze kro czo ny, to oso ba upraw nio na mo że do cho -
dzić sto sow nych rosz czeń za opóź nie nie w wy ko na niu
świad cze nia a więc od se tek i od szko do wa nia za wy rzą -
dzo ną szko dę.
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1. Wnio sek o wy da nie de cy zji o ze zwo le niu na re ali za -
cję in we sty cji dro go wej po wi nien być przed mio tem ana -
li zy Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du, któ re oce nia
prze bieg pla no wa nej in we sty cji jej skut ki dla ROD. Spra -
wa po win na zo stać przy go to wa na przez pra cow ni ka OZ
pro wa dzą ce go spra wy li kwi da cji ROD w okrę go wym za -
rzą dzie we współ pra cy z rad cą praw nym OZ 

2. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du usta la kie run ki po -
stę po wa nia oce nia ter mi no wość i pra wi dło wość re ali za cji 

3. Po za koń cze niu li kwi da cji i wy pła ce niu od szko do wań
Pre zy dium OZ przyj mu je uchwa łę stwier dze niu fak tycz nej
li kwi da cji ca ło ści lub czę ści ROD, w związ ku z in we sty cją
re ali zo wa ną na mo cy spec usta wy i prze ka zu je spra wę wraz
z wnio skiem o wy kre śle nie ROD (przy li kwi da cji cał ko wi -
tej), lub wnio sek o ko rek tę po wierzch ni (w przy pad ku li -
kwi da cji czę ścio wej) do Kra jo wej Ra dy PZD.

4. Do ku men ty prze ka za ne do Kra jo wej Ra dy po win ny
za wie rać:

a) Wnio sek OZ o wy kre śle nie ogro du z Re je stru ROD
oraz Kra jo we go Re je stru Urzę do we go Pod mio tów Go spo -

dar ki Na ro do wej lub do ko na nie ko rek ty po wierzch ni
ROD,

b) Uchwa łę Pre zy dium OZ o stwier dze niu fak tycz nej li -
kwi da cji ca ło ści lub czę ści ROD, wraz z uza sad nie niem.

c) Osta tecz ną de cy zję o ze zwo le niu na re ali za cję in we -
sty cji dro go wej.

d) Do ku ment okre śla ją cy na zwy li kwi do wa nych ROD
wraz ze spe cy fi ka cją dzia łek ewi den cyj nych i ich po -
wierzch nią, w tym ak tu al ny wy pis z księ gi wie czy stej

e) De cy zję o przy zna niu od szko do wa nia.
f) Spra woz da nie z li kwi da cji obej mu ją ce: pro wa dzo ne

po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne, prze bieg li kwi da cji, re ali -
za cje od szko do wań, spo sób wy da nia te re nu. 

5. Pre zy dium Kra jo wej Ra dy w opar ciu o prze sła ne do -
ku men ty po dej mu je uchwa łę o do ko na niu zmian w Re je -
strze ROD. 

6. Uchwa ła Pre zy dium Kra jo wej Ra dy o skre śle niu 
z Re je stru ROD ogro du lub zmia nie po wierzch ni ROD
jest pod sta wą do do ko na nia zmian w Re je strze ROD przez
Wy dział Go spo dar ki Grun ta mi.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD

III. Pro ce du ry w Związ ku od no szą ce się do li kwi da cji pod dro gi pro wa dzo nych na pod sta wiede cy zji wy da nych po dniu 10 wrze śnia 2008 r.

War sza wa, dnia 30 grud nia 2008 r.

UCHWA ŁA NR 48/2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 25 mar ca 2010 r.w spra wie czyn ne go udzia łu Okrę go wych Za rzą dów PZD w po stę po wa niach zwią za nychz przy go to wa niem i re ali za cją in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych, do ty czą cych te re nów w Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział -

kow ców, dzia ła jąc na pod sta wie § 151 ust. 1, w związ ku
z § 150 ust. 2 pkt 14 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział-
kow ców i uchwa łą Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
nr 215/2008 z dnia 30 grud nia 2008 r.w spra wie wpro wa -
dze nia in struk cji w spra wie za sad i try bu li kwi da cji ro -
dzin nych ogro dów dział ko wych re ali zo wa nych na pod -
sta wie zmia ny usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze -
gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji
dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych, po sta na wia:

§ 1
1. Zo bo wią zać Okrę go we Za rzą dy PZD do czyn ne go

uczest nic twa i re pre zen to wa nia in te re sów PZD w po stę po -
wa niach ad mi ni stra cyj nych to czą cych się na pod sta wie
usta wy z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o szcze gól nych za sa -
dach przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji dro go wych w
za kre sie dróg pu blicz nych z póź niej szy mi zmia na mi, któ -

rych re ali za cja do ty czy te re nów za ję tych przez ro dzin ne
ogro dy dział ko we.

2. Udział Okrę go wych Za rzą dów PZD w po stę po wa -
niach, o któ rych mo wa w ust. 1, do ty czy po stę po wa nia:

a) o wy da nie de cy zji o ze zwo le niu na re ali za cję in we sty -
cji dro go wej,

b) o wy da nie de cy zji usta la ją cej wy so kość od szko do -
wa nia za nie ru cho mość (grunt i czę ści skła do we) ob ję tą
in we sty cją dro go wą.

§ 2
1. Okrę go wy Za rząd PZD po dej mu jąc wia do mość o to -

czą cym się po stę po wa niu, o któ rym mo wa w § 1 ust. 1 zo -
bo wią za ny jest nie zwłocz nie wy stą pić do Kra jo wej Ra dy
PZD:

a) o wy da nie peł no moc nic twa dla osób, któ re bę dą re -
pre zen to wać PZD w tym po stę po wa niu,

b) za wia do mi wła ści wy or gan ad mi ni stra cyj ny o spo so -
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bie re pre zen ta cji PZD w tym po stę po wa niu, w tym wska -
że oso by upraw nio ne do re pre zen to wa nia PZD.

2. Na pod sta wie wnio sku zło żo ne go przez Okrę go we go
Za rzą du PZD, oso by wy mie nio ne w §152 ust. 3 sta tu tu
PZD udzie lą peł no moc nic twa oso bom wska za nym przez
Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD.

§ 3
W przy pad ku li kwi da cji ROD w ce lu re ali za cji in we sty -

cji dro go wych na pod sta wie usta wy z dnia 10 kwiet nia
2003 r. o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia i re ali za -
cji in we sty cji dro go wych w za kre sie dróg pu blicz nych 
w po zo sta łym za kre sie w PZD obo wią zu je pro ce du ra za -
war ta w uchwa le nr 215/2008 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD z dnia 30 grud nia 2008 r.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2010)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK 

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 25 mar ca 2010 r.

UCHWA ŁA NR 24/97PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 18 czerw ca 1997 r.w spra wie prze zna cze nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych po cho dzą cych z li kwi da cji pra cow ni czychogro dów dział ko wych

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie
art. 16 ust. 2 i 3 usta wy z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni -
czych ogro dach dział ko wych (tekst jed no li ty Dz. U. Nr 85
z 1996 r. póz. 390) oraz § 87 lit. d i § 104 Sta tu tu PZD 
w związ ku z Uchwa łą nr 11/96 Pre zy dium KR PZD z dnia
25 kwiet nia 1996 r. w spra wie za sad i try bu li kwi da cji pra -
cow ni czych ogro dów dział ko wych oraz cza so we go za ję -
cia te re nu – usta na wia na stę pu ją ce za sa dy dys po no wa nia,
wy ko rzy sta nia i roz li cza nia środ ków fi nan so wych z li kwi -
da cji pra cow ni czych ogro dów dział ko wych.

§ 1
1. Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z ty tu łu li kwi da cji

POD lub je go czę ści okre ślo ne w art. 22 ust. l pkt 2 oraz
art. 23 ust. l usta wy z 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych
ogro dach dział ko wych gro ma dzo ne są na Te re no wym
Fun du szu Roz wo ju Pra cow ni czych Ogro dów Dział ko -
wych.

2. Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z ty tu łu cza so we go za -
ję cia te re nu POD gro ma dzo ne są na Te re no wym Fun du szu
Roz wo ju POD – ja ko środ ki wy dzie lo ne dla po trzeb te go
ogro du.

§ 2
1. Środ ki fi nan so we zgro ma dzo ne na Te re no wym Fun -

du szu Roz wo ju POD po cho dzą ce z li kwi da cji POD lub
je go czę ści, prze zna czo ne są na od two rze nie pra cow ni -
cze go ogro du dział ko we go.

2. Je że li nie jest od twa rza ny POD, środ ki o któ rych mo -
wa w ust. l, prze zna czo ne są na bu do wę i mo der ni za cję
urzą dzeń ogro do wych w ist nie ją cych POD.

§ 3
Opła ty in we sty cyj ne za dział kow ców, któ rzy otrzy ma ją

dział ki za mien ne w ist nie ją cych POD zgod nie z rozdz. I
pkt 13 uchwa ły nr 11/96 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 25 kwiet nia 1996 r. po kry wa ne są z Te re no we go
Fun du szu Roz wo ju POD

§ 4
Nie sta no wią przy cho du Te re no we go Fun du szu Roz wo -

ju POD wy ne go cjo wa ne i uzy ska ne środ ki fi nan so we 
z ty tu łu li kwi da cji POD, je go czę ści lub cza so we go za ję -
cia te re nu prze zna czo ne na:

a) wy pła ty od szko do wań i od praw osób za trud nio nych
na umo wę o pra cę w POD z uwa gi na li kwi da cję miej sca
pra cy. Środ ki te wpły wa ją na ra chu nek bie żą cy wo je wódz -
kie go za rzą du PZD i są księ go wa ne na kon tach roz ra chun -
ko wych, zgod nie z Za kła do wym Pla nem Kont PZD

b) zre fun do wa nie kosz tów ad mi ni stra cyj nych po nie -
sio nych przez wo je wódz ki za rząd PZD w pro ce sie li kwi -
da cji lub cza so we go za ję cia te re nu POD. Środ ki te
wpły wa ją na ra chu nek bie żą cy wo je wódz kie go za rzą du
PZD.

§ 5
l. Roz li cze nia wy dat ków ze środ ków fi nan so wych po -

cho dzą cych z li kwi da cji każ de go POD lub je go czę ści do -
ko nu je co rocz nie (na dzień 31 grud nia) wo je wódz ki
za rząd PZD do cza su osta tecz ne go roz li cze nia ca łe go pro -
ce su li kwi da cji zgod nie z uchwa łą nr 11/96 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 25 kwiet nia 1996 r.

2. Roz li cze nia, o któ rym mo wa w punk cie l do ko nu je
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4. In struk cja Pre zy dium Kra jo wej Ra dy Pol skie go
Związ ku Dział kow ców z dnia 9 wrze śnia 1992 r. w spra -
wie pro wa dze nia in we sty cji przez jed nost ki or ga ni za cyj -
ne PZD (Biu le tyn PZD nr 4 z 1992, str. 10–12).

5. Uchwa ła nr 11/96 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 25 kwiet nia 1996 r. w spra wie za sad i try bu li kwi -
da cji POD oraz cza so we go za ję cia te re nu (Biu le tyn PZD
nr 5 z 1996 r., str. 9–11).

6. Za kła do wy Plan Kont Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców za twier dzo ny uchwa łą nr 20/95 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 6 grud nia 1995 r.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/1997)

się wg wzo ru sta no wią ce go za łącz nik nr l do ni niej szej
uchwa ły.

§ 6
Środ ki fi nan so we po cho dzą ce z li kwi da cji POD, je go

czę ści lub cza so we go za ję cia te re nu wy dat ko wa ne nie -

zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pod le ga ją zwro to -
wi na Te re no wy Fun dusz Roz wo ju POD.

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

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

Wy kaz obo wią zu ją cych prze pi sów:
1. Usta wa z dnia 6 ma ja 1981 r. o pra cow ni czych ogro -

dach dział ko wych (tekst jed no li ty Dz. U. Nr 85 z 1996 r.,
póz. 390).

2. Sta tut PZD uchwa lo ny na II Kra jo wym Zjeź dzie Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców w li sto pa dzie 1985 ro ku ze
zmia na mi wpro wa dzo ny mi na III Kra jo wym Zjeź dzie
PZD w grud niu 1989 ro ku i IV Kra jo wym Zjeź dzie PZD
w grud niu 1993 r.

3. Re gu la min POD za twier dzo ny w dniu 15 grud nia
1994 ro ku przez Kra jo wą Ra dę Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców uchwa łą nr 16/94.

War sza wa, dnia 18 czerw ca 1997 r.
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PRE ZES
......................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY
......................................

......................................, dnia ......................................

Za łącz nik do Uchwa ły Nr 24/97
Pre zy dium KR PZD
z dnia 18.06 1997 r.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
pochodzących z likwidacji pracowniczego ogrodu działkowego

lub czasowego zajęcia terenu
POD im. .....................................................................w......................................................

Nr Rejestru POD ..................................................................

..........................
pieczątka

Lp. Treść Kwota w zł

1. Wartość otrzymanego odszkodowania ogółem
a. odszkodowanie dla działkowców za ich majątek
b. odszkodowanie za majątek Związku
c. odszkodowanie na odprawy dla osób zatrudnionych w POD na umowę o pracę
d. refundacja kosztów administracyjnych poniesionych przez WZ w procesie

likwidacji lub czasowego zajęcia terenu POD
2. Wykorzystanie odszkodowania ogółem

a. wypłacone odszkodowania dla działkowców
b. koszty odtworzenia ogrodu
c. wypłaty odszkodowań i odpraw dla pracowników POD z uwagi na likwidację

miejsca pracy
d. opłaty inwestycyjne za działkowców
e. finansowanie inwestycji i remontów w POD
f. zwrot kosztów administracyjnych Biura WZ PZD
g. środki wykorzystywane na inwestycje (remonty) w POD

3. Środki pozostające na Terenowym Funduszu Rozwoju POD do
dalszego wykorzystania
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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 § 151 pkt. 3 w związ ku 
z § 150 ust. 2 pkt 1 sta tu tu Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców re ali zu jąc po sta no wie nia art. 10 ust. 1 i 2 usta wy 
o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 8 lip ca 2005 r.
oraz wy ro ku Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z dnia 9.12.2008 r.
(Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1475) po sta na wia, co na -
stę pu je:

§ 1
1. Pol ski Zwią zek Dział kow ców na by wa nie od płat nie

pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go, zgod nie z art. 10 ust. 2
po wo ła nej na wstę pie usta wy, do nie ru cho mo ści sta no wią -
cych wła sność Skar bu Pań stwa.

2. Pol ski Zwią zek Dział kow ców na by wa nie od płat nie
pra wo użyt ko wa nia, na mo cy art. 10 ust. 1 po wo ła nej usta -
wy, do nie ru cho mo ści speł nia ją cych wa run ki wy mie nio ne
w tej usta wie, a sta no wią cych wła sność Skar bu Pań stwa.

3. Na by wa nie pra wa użyt ko wa nia lub użyt ko wa nia wie -
czy ste go do nie ru cho mo ści re ali zo wa ne jest w sto sun ku
do te re nów już ist nie ją cych ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych oraz od da wa nych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow -
ców, w ce lu za ło że nia no we go ro dzin ne go ogro du
dział ko we go.

4. Na by cie pra wa użyt ko wa nia bądź użyt ko wa nia wie -
czy ste go na rzecz Pol skie go Związ ku Dział kow ców na -
stę pu je każ do ra zo wo na pod sta wie uchwa ły Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD. 

§ 2
1. Pre zes Związ ku lub upo waż nio ny przez nie go wi ce -

pre zes, łącz nie z in nym człon kiem Kra jo wej Ra dy PZD,
na pod sta wie § 152 ust. 3 sta tu tu PZD usta na wia każ do ra -
zo wo peł no moc ni ków do na by cia przez PZD praw do
kon kret nych nie ru cho mo ści.

2. Peł no moc nic two, o któ rym mo wa w ust.1 udzie la się
łącz nie dwóm oso bom wska za nym przez Pre zy dium
Okrę go we go Za rzą du PZD wła ści we go ze wzglę du na
miej sce po ło że nia nie ru cho mo ści (zwa ne go da lej Okrę go -
wym Za rzą dem PZD).

3. Peł no moc nic two jest każ do ra zo wo re je stro wa ne 
w Re je strze Kra jo wej Ra dy PZD pro wa dzo nym dla te go
ro dza ju peł no moc nictw.

§ 3
Peł no moc ni cy, o któ rych mo wa w § 2, upo waż nie ni są

do re pre zen to wa nia Pol skie go Związ ku Dział kow ców
przed or ga na mi wła dzy pu blicz nej i są da mi oraz wo bec
osób fi zycz nych i praw nych w za kre sie czyn no ści praw -
nych zwią za nych z na by ciem pra wa użyt ko wa nia bądź
użyt ko wa nia wie czy ste go do nie ru cho mo ści, w tym do
usta leń zwią za nych z wa run ka mi i kosz ta mi. 

§ 4
1. Okrę go wy Za rząd PZD zo bo wią za ny jest do do pil -

no wa nia, aby ty tuł praw ny do nie ru cho mo ści na by wa ny
przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców zo stał ujaw nio ny 
w księ dze wie czy stej pro wa dzo nej dla nie ru cho mo ści.

2.Okrę go wy Za rząd PZD zo bo wią za ny jest do prze sła -
nia do ku men tów po twier dza ją cych na by cie przez Pol ski
Zwią zek Dział kow ców pra wa użyt ko wa nia bądź użyt ko -
wa nia wie czy ste go. 

§ 5
Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły tra ci moc

uchwa ła nr 138/2005 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
z dnia 7 grud nia 2005 r. w spra wie przej mo wa nia grun -
tów przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców w try bie art. 10
ust. 1 i ust. 2 usta wy o ro dzin nych ogro dach dział ko wych.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 4/2010)

XIV. UCHWAŁY DOTYCZÑCE SPRAW
GRUNTOWYCH I ROSZCZE¡

UCHWA ŁA NR 33 /2010PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 11 mar ca 2010 r.w spra wie przej mo wa nia grun tów przez Pol ski Zwią zek Dział kow ców w try bie art. 10 ust. 1 i 2 Usta wyo Ro dzin nych Ogro dach Dział ko wych

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 11 mar ca 2010 r.
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Za da nia przy ję te przez VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tów
w za kre sie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów, Kra jo wa
Ra da pod kre śla, że te mat ten w dal szym cią gu sta no wi
prio ry te to we za da nie dla wszyst kich or ga nów Związ ku na
po szcze gól nych je go szcze blach. Zda niem Kra jo wej Ra -
dy do tych cza so we wy ni ki ba dań sta nu praw ne go grun tów
ROD wska zu ją na ko niecz ność zwięk sze nia ak tyw no ści
w tym za kre sie. Dla te go Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ -
ku Dział kow ców po sta na wia:

§ 1
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy do zin ten sy fi ko wa nia

prac w za kre sie kry te riów okre śla ją cych stan praw ny
grun tów, to jest: kom ple to wa nia do ku men ta cji dla grun -
tów ROD, wpro wa dza nia ogro dów do miej sco wych pla -
nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go w sto sun ku do
tych te re nów, któ re nie zo sta ły uję te w pla nach oraz tych
w sto sun ku do któ rych gmi ny ta kich pla nów do tych czas
nie uchwa li ły, ujaw nia nia przy słu gu ją cych PZD praw do
grun tu w księ gach wie czy stych oraz sku tecz nej obro ny
ogro dów przed rosz cze nia mi osób fi zycz nych i praw nych.

§ 2
Zo bo wią zać Pre zy dia okrę go wych za rzą dów do sys te ma -

tycz nej ana li zy sta nu praw ne go grun tów ROD bę dą cych 
w za kre sie ich dzia ła nia i przy ję cia sku tecz nych kie run ków
po stę po wa nia w sto sun ku do po szcze gól nych kry te riów,
ma ją cych wpływ na oce nę sta nu praw ne go grun tów.

§ 3
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy do wy ko rzy sta nia wszel -

kich moż li wych środ ków for mal no praw nych przez wła -
ści wie wy kwa li fi ko wa ny per so nel re ali zu ją cy w okrę gach
za da nia w za kre sie sta nu praw ne go grun tów ROD.

§ 4
Uznać za nie zbęd ne włą cze nie do re ali za cji za dań za -

rzą dów ROD oraz ak tyw z ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych, mo gą cy słu żyć wie dzą i po mo cą w tym za kre sie.

§ 5
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy do in for mo wa nia wła -

ści we za rzą dy ROD i dział kow ców o ak tu al nym sta nie
praw nym grun tów ROD.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 15/2009)

UCHWA ŁA NR 4/XII/2009KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 24 wrze śnia 2009 r.w spra wie re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD i wy ni ka ją cych z te go za dań

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 24 wrze śnia 2009 r.

UCHWA ŁA NR 5/XXIX/2007KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 19 wrze śnia 2007 r.w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów i za rzą dów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych w za kre siere gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD
Te mat re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ro dzin nych

ogro dów dział ko wych trak to wa ny jest w Związ ku ja ko
jed no z naj waż niej szych za dań dla wszyst kich ogniw Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców. Bo wiem za pew nie nie jak
naj więk szej licz bie ogro dów do ku men ta cji źró dło wej,
ujaw nie nie pra wa Związ ku do grun tów ROD w księ gach
wie czy stych umiesz cze nie ich w pla nach miej sco wych,
gwa ran tu je praw ne za bez pie cze nie oraz bez pie czeń stwo
funk cjo no wa nia ROD i dział kow ców obec nie i w przy -
szło ści. 

Dla te go Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow -
ców dzia ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 12
sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
1. Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy, za rzą dy ROD do zin -

ten sy fi ko wa nia dzia łań w za kre sie kom ple to wa nia uzu -
peł nia nia i ak tu ali za cji do ku men ta cji praw nej ro dzin nych
ogro dów dział ko wych. Za kres za dań i po dział kom pe ten -
cji okre ślo ny zo stał w sta tu cie PZD oraz uchwa łach Pre -
zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po dej mo wa nych w tej
spra wie. 

2. Uznać za ko niecz ne re ali zo wa nie tych za dań przez
okrę go we za rzą dy w opar ciu o in struk cję przy ję tą uchwa -
łą nr 103/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy z dnia 4 czerw -
ca 2007 r. w spra wie prze glą du do ku men ta cji do ty czą cej
grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ujaw nia nia
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w księ gach wie czy stych praw przy słu gu ją cych PZD do
tych grun tów.

§ 2
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy do pod ję cia, dzia łań

praw nych ma ją cych na ce lu spraw dze nie za pi sów w księ -
gach wie czy stych oraz w opar ciu o zgro ma dzo ne do ku -
men ty źró dło we, ujaw nie nie pra wa użyt ko wa nia lub
użyt ko wa nia wie czy ste go w księ gach wie czy stych pro wa -
dzo nych dla po szcze gól nych nie ru cho mo ści. Re ali za cja
tych czyn no ści po win na od by wać się zgod nie z po wo ła ną
w § 1 uchwa łą.

§ 3
Zo bo wią zać wszyst kie or ga ny PZD do bie żą ce go i kon -

se kwent ne go spraw dza nia po dej mo wa nych przez gmi ny
pro ce dur w za kre sie przy go to wa nia i uchwa la nia stu diów
i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Je dy nie sys -
te ma tycz ne, spraw ne, ale przede wszyst kim ter mi no we re -
ago wa nie na pro po zy cje zmian da je szan sę na obro nę
wie lu ogro dów przed nie uza sad nio ną li kwi da cją i ne ga -
tyw ny mi skut ka mi dla ich dal sze go funk cjo no wa nia. 

Spo sób re ali za cji tych za dań okre śla uchwa ła Nr
102/2007 Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 4 czerw -
ca 2007 r. w spra wie stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny. 

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/2007)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 19 wrze śnia 2007 r.

UCHWA ŁA NR 119/2005PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY PZDz dnia 20 paź dzier ni ka 2005 r.w spra wie ujaw nia nia w księ gach wie czy stych praw przy słu gu ją cych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców do te re nów ROD
Ro zu mie jąc po trze bę re gu la cji sy tu acji praw nej ro dzin -

nych ogro dów dział ko wych oraz za bez pie cze nia in te re -
sów praw nych dział kow ców, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD dzia ła jąc na pod sta wie § 93 pkt l oraz 95 ust. 4 Sta -
tu tu PZD w związ ku z § 18 pkt 30 Re gu la mi nu Kra jo wej
Ra dy PZD po sta na wia:

§ 1
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do przy stą pie nia

do ujaw nia nia przy słu gu ją cych PZD do te re nów ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych pra wa użyt ko wa nia wie czy -
ste go oraz ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go – użyt-
ko wa nia, w księ gach wie czy stych pro wa dzo nych dla po -
szcze gól nych nie ru cho mo ści, na któ rych zlo ka li zo wa ne
są ro dzin ne ogro dy dział ko we.

§ 2
W ce lu re ali za cji za dań, o któ rych mo wa w § l okrę go -

we za rzą dy PZD zo bo wią za ne są do do ko na nia prze glą du
do ku men ta cji do ty czą cej ty tu łu praw ne go PZD do te re -
nów ROD i zło że nia sto sow nych wnio sków wraz z do ku -
men ta cją do wy dzia łów ksiąg wie czy stych w są dach

re jo no wych wła ści wych ze wzglę du na po ło że nie nie ru -
cho mo ści.

§ 3
W przy pad ku ko niecz no ści kom ple to wa nia lub uzu peł -

nie nia do ku men ta cji praw nej ogro dów okrę go we za rzą dy
PZD win ny ko rzy stać z po mo cy za rzą dów ROD.

§ 4
W ce lu umo co wa nia do re pre zen ta cji PZD w za kre sie

zwią za nym z ujaw nie niem w księ gach wie czy stych praw,
o któ rych mo wa w § l, do te re nów ROD w okrę go wym
za rzą dzie PZD, oso by o któ rych mo wa w § 96 ust. 3 Sta -
tu tu PZD, udzie lą peł no moc nic twa oso bom wska za nym
przez pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.

§ 5
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.
PZD udzie lą peł no moc nic twa oso bom wska za nym

przez pre zy dium okrę go we go za rzą du PZD.
§ 6 

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

Pra wo użyt ko wa nia i użyt ko wa nia wie czy ste go Pol skie -
go Związ ku Dział kow ców do grun tów ROD wpi sa ne do

ksiąg wie czy stych sta no wią naj lep szą gwa ran cję dla
Związ ku i dział kow ców, za pew nia ją cą dal sze ist nie nie
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ogro dów oraz moż li wość sku tecz nej obro ny praw dział -
kow ców. Z chwi lą wej ścia w ży cie usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych Zwią zek, na pod sta wie art. 11 tej -
że usta wy, zo stał zwol nio ny z po dat ków i opłat zwią za -
nych z na by ciem tych praw oraz ujaw nie niem ich 
w księ gach wie czy stych. Zwią zek zo stał tak że zwol nio ny
z opłat zwią za nych z za kła da niem ksiąg wie czy stych dla
nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez ROD, któ re do tych -
czas ich nie po sia da ły. Ta ki stan praw ny ma szcze gól ne
zna cze nie dla Związ ku oraz sa mych dział kow ców, po nie -
waż to oni w kon se kwen cji mu sie li by po nieść kosz ty tych
ope ra cji w przy pad ku bra ku zwol nień. Upraw nie nia
Związ ku w tym za kre sie zwią za ne są mię dzy in ny mi 

z pra wa mi dział kow ców wy ni ka ją cy mi z art. 14 ust. 2
usta wy o ROD, zgod nie z któ rym na wnio sek człon ka
Związ ku pra wo użyt ko wa nia dział ki mo że być na je go
rzecz usta no wio ne, w dro dze umo wy cy wil no praw nej za -
war tej w for mie ak tu no ta rial ne go, a na stęp nie ujaw nio ne
w księ dze wie czy stej. Wa run kiem aby ujaw nie nie pra wa
dział kow ca w księ dze wie czy stej mo gło na stą pić jest jed -
nak wcze śniej sze wpi sa nie do niej pra wa przy słu gu ją ce go
PZD. Stąd też ure gu lo wa nie tej kwe stii na le ży uznać za
jed no z naj waż niej szych za dań sto ją cych obec nie przed
PZD.

Bio rą po wyż sze pod uwa gę, Pre zy dium Kra jo wej Ra dy
PZD po sta no wi ło jak na wstę pie.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 2/2006)

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 20 paź dzier ni ka 2005 r.

UCHWA ŁA NR 103/2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 4 czerw ca 2007 r.w spra wie prze glą du do ku men ta cji do ty czą cej grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych i ujaw nia niaw księ gach wie czy stych praw przy słu gu ją cych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców do tych grun tów
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc na pod sta wie

usta wy z dnia 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział -
ko wych (Dz. U z 2005 r. nr 169 poz. 1519) oraz § 150 
ust. 2 pkt 1 i § 151 ust. 3 sta tu tu PZD po sta na wia:

§ 1
Po raz ko lej ny po twier dzić, że do ku men ta cja praw na

grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko wych sta no wi pod -
sta wę bez piecz ne go ich funk cjo no wa nia, co szcze gól nie
jest istot ne dla udo ku men to wa nia two rze nia ROD i praw
PZD do grun tu, a jed no cze śnie sta no wi wa ru nek sku tecz -
nej obro ny in te re su Związ ku i dział kow ców, a za tem jej
peł ne i wła ści we skom ple to wa nie mu si sta no wić naj waż -
niej sze za da nie dla struk tur Związ ku, w tym za rzą dów
ROD, okrę go wych za rzą dów i Kra jo wej Ra dy.

§ 2
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy PZD do kon ty nu owa nia

po sta no wień przy ję tych w uchwa le nr 81/2002 Pre zy dium
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 17 czerw ca 2002 r. w spra wie

prze glą du do ku men ta cji do ty czą cej grun tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych oraz w uchwa le nr 119/2005 Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 20 paź dzier ni ka 2005 r.
w spra wie ujaw nia nia w księ gach wie czy stych praw przy -
słu gu ją cych Pol skie mu Związ ko wi Dział kow ców do te -
re nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych.

§ 3
W przy pad kach nie ujaw nie nia w księ gach wie czy stych

przy słu gu ją cych PZD praw do po szcze gól nych te re nów
ro dzin nych ogro dów dział ko wych – pra wa użyt ko wa nia
wie czy ste go lub ogra ni czo ne go pra wa rze czo we go  – użyt -
ko wa nia, na któ rych zlo ka li zo wa ne są ro dzin ne ogro dy
dział ko we, okrę go we za rzą dy PZD po dej mą dzia ła nia
zgod nie z In struk cją usta la ją cą kie run ki po stę po wa nia sta -
no wią cą za łącz nik nr 1 do ni niej szej uchwa ły.

§ 4
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem jej pod ję cia

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 6/2007)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 4 czerw ca 2007 r.

175



1. Za da nie po le ga na do ko na niu prze glą du do ku men ta -
cji for mal no -praw nej do ty czą cej grun tów ro dzin nych
ogro dów dział ko wych oraz ujaw nie niu w księ gach wie -

czy stych praw przy słu gu ją cych Pol skie mu Związ ko wi
Dział kow ców do tych grun tów.

Za łącz nik nr 1
do Uchwa ły nr 103/2007

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD
z dnia 4 czerw ca 2007 r.

IN STRUK CJA
I. Okre śle nie za da nia

II. Pod mio ty upraw nio ne do re ali za cji za da nia
1. Re ali za cję za da nia po dej mu je:
a) Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du,
b) Za rząd ROD.
2.W ce lu peł nej re ali za cji i upo rząd ko wa nia dzia łań w

za kre sie re ali za cji za da nia Pre zy dium Okrę go we go Za rzą -
du po wo łu je ko or dy na to ra w oso bie dy rek to ra biu ra OZ,
któ ry bę dzie oso bi ście or ga ni zo wał i nad zo ro wał wy ko -
na nie za da nia oraz bę dzie od po wia dał za je go re ali za cję.

3.W uza sad nio nych przy pad kach, gdy ilość ogro dów
unie moż li wia ko or dy no wa nie za da niem przez jed ną oso -
bę, Pre zy dium OZ mo że po wo łać kil ku ko or dy na to rów,
spo śród człon ków Pre zy dium OZ lub in nych osób, któ re
po sia da ją od po wied nią wie dzę i przy go to wa nie w za kre -
sie re ali za cji za da nia.

4. Ko or dy na tor do re ali za cji za da nia za an ga żu je:
a) pra cow ni ków biur OZ ( in spek to rów d/s te re no wo -

-praw nych, in spek to rów d/s in we sty cji oraz w mia rę moż -
li wo ści in ne za trud nio ne w OZ oso by),

b) pra cow ni ków de le ga tur OZ,
c) za rzą dy ROD,
d) człon ków ko mi sji pro ble mo wych w OZ i ROD,
e) rad ców praw nych lub kan ce la rie praw ne ob słu gu ją ce OZ,
f) oso by in ne, któ re z uwa gi na do świad cze nie i zna jo -

mość te ma tu za an ga żu ją się w re ali za cję za da nia.

5. Ko or dy na tor za da nia w pierw szej ko lej no ści usta li 
w sto sun ku do któ rych te re nów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych i z ja kich przy czyn do tych czas nie ujaw nio -
no w księ gach wie czy stych przy słu gu ją cych PZD praw
użyt ko wa nia wie czy ste go lub użyt ko wa nia.

6. Ko or dy na tor za da nia oce ni wiel kość i za kres prac nie -
zbęd nych do re ali za cji za da nia, a w przy pad ku ko niecz no ści
do ko na po dzia łu te ry to rial ne go, pod po rząd ko wu jąc kon kret -
nym oso bom za da nia, za kre sy i ter mi ny ich re ali za cji.

7. Ko or dy na tor za da nia przy go tu je pod wzglę dem me -
ry to rycz nym oso by, któ rym po wie rzo no re ali za cję za da nia

8. Ko or dy na tor za da nia przed sta wia Pre zy dium OZ
PZD kwar tal ne spra woz da nia z po stę pu prac w za kre sie
re ali za cji za da nia:

a) spra woz da nie A – za łącz nik nr 1 do ni niej szej in struk -
cji,

b) spra woz da nie B  – za łącz nik nr 2 do ni niej szej in struk -
cji,

c) spra woz da nie C  – za łącz nik nr 3 do ni niej szej in struk -
cji.

9. Pre zy dium OZ PZD na pod sta wie ana li zy i oce ny spra -
woz dań usta la spo so by i kie run ki dal sze go po stę po wa nia 
w ce lu peł nej re ali za cji za da nia, o czym za wia da mia Kra jo -
wą Ra dę PZD i prze sy ła przed mio to we spra woz da nia. 

III. Spo sób re ali za cji za da nia
Na le ży usta lić i spraw dzić do ku men ta cję for mal no -

-praw ną ROD. Ana li zie pod le gać bę dą na stę pu ją ce do ku -
men ty do ty czą ce ty tu łu praw ne go PZD do grun tu:

a) de cy zje ad mi ni stra cyj ne,
b) ak ty no ta rial ne,
c) pro to ko ły zdaw czo-od bior cze,
d) wy pi sy z ewi den cji grun tów,
e) wy pi sy z KW.
Do ko nać wni kli wej ana li zy do ku men tów for mal no -

- praw nych ROD, któ ra po zwo li za kwa li fi ko wać po szcze -
gól ne te re ny ROD do na stę pu ją cych trzech ka te go rii:

a) Ka te go ria A – Wy ma ga na pra wem do ku men ta cja for -
mal no -praw ną w za kre sie ujaw nie nia w księ gach wie czy -

stych praw przy słu gu ją cych PZD do grun tu jest kom plet na
i pra wa te zo sta ły ujaw nio ne w księ gach wie czy stych,

b) Ka te go ria B – Wy ma ga na pra wem do ku men ta cja
for mal no -praw ną w za kre sie ujaw nie nia w księ gach wie -
czy stych praw przy słu gu ją cych PZD do grun tu jest kom -
plet na, lecz pra wa te nie zo sta ły do tych czas ujaw nio ne 
w księ gach wie czy stych,

c) Ka te go ria C – Wy ma ga na pra wem do ku men ta cja
for mal no -praw ną w za kre sie ujaw nie nia w księ gach wie -
czy stych praw przy słu gu ją cych PZD do grun tu jest nie -
kom plet na lub wy stę pu je jej brak.

3. Stwier dzo ny stan praw ny po zwo li na pod ję cie na stę -
pu ją cych za dań w za kre sie wy żej okre ślo nych ka te go rii:
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Sche mat po stę po wa nia OZ PZD we współ pra cy z Za rzą dem ROD w ce lu ujaw nie nia przy słu gu ją cych PZD praw do grun tu

Analiza dokumentów formalno-prawnych dotyczących tytułu prawnego PZD 
do gruntów ROD:

– decyzje administracyjne
– akty notarialne
– protokoły zdawczo-odbiorcze
– wypis  z ewidencji gruntów
– wypis z KW

Stwierdzono stan prawny
Kategoria A Kategoria B Kategoria C

działania konieczne do realizacji zadania
złożenie wniosku o wpis1. uzupełnienie dokumentów poprzez ich:
prawa PZD do gruntu do a) odtworzenie dokumentów 
do właściwego miejscowo potwierdzających fakt prawa PZD
Sądu Rejonowego do gruntu
Wydziału KW b) uzyskanie dokumentów

potwierdzających wolę właściciela
gruntu o przekazaniu praw do gruntu
na rzecz PZD

2. postepowanie na drodze sądowej
3. inne

Sprawozdanie A Sprawozdanie B Sprawozdanie C

a) ka te go ria A – spo rzą dzo ne zo sta nie spra woz da nie A
sta no wią ce za łącz nik nr 1 do ni niej szej in struk cji.

b) ka te go ria B – zło żo ny zo sta nie nie zwłocz nie wnio -
sek do wła ści we go miej sco wo Są du Re jo no we go Wy dzia -
łu Ksiąg Wie czy stych łącz nie z wy ma ga ną do ku men ta cją
w ce lu ujaw nie nia przy słu gu ją cych PZD praw do grun tu.
Spo rzą dzo ne zo sta nie spra woz da nie B sta no wią ce za łącz -
nik nr 2 do ni niej szej in struk cji

c) Ka te go ria C – W przy pad kach, gdy uzu peł nie nie do -
ku men tów for mal no -praw nych jest moż li we na le ży wy -
stą pić do wła ści wych urzę dów o ich od two rze nie lub
uzy ska nie do ku men tów po twier dza ją cych wo lę wła ści cie -
la grun tu o prze ka za niu pra wa do grun tu na rzecz PZD.
W przy pad kach, gdy uzu peł nie nie do ku men tów for mal -
no -praw nych jest nie moż li we na le ży przy po mo cy rad cy
praw ne go lub kan ce la rii praw nej ob słu gu ją cej OZ pod jąć
po stę po wa nie na dro dze są do wej w ce lu po twier dze nia
przy słu gu ją cych PZD praw do grun tu. Spo rzą dzo ne zo -
sta nie spra woz da nie C sta no wią ce za łącz nik nr 3 do ni -
niej szej in struk cji. 

4. Po stę po wa nie dzia ła nia przy bli ża ni żej przed sta wio -
ny sche mat:

5. W mo men cie po stę pu dzia łań i uzy ska nia sto sow nych
do ku men tów na le ży prze kwa li fi ko wać da ną spra wę do
od po wied niej ka te go rii i po stę po wać zgod nie z jej opi sem
oraz spo rzą dzić sto sow ne spra woz da nie: np. na pod sta wie
dzia łań pod ję tych w sto sun ku do ROD ob ję tych ka te go rią
B uzy ska no wpis do KW na le ży wów czas spo rzą dzić spra -
woz da nie A.

6. Za pi sy w księ gach wie czy stych pro wa dzo nych przez
wła ści we Są dy Re jo no we dla nie ru cho mo ści na któ rych
zlo ka li zo wa ne są ro dzin ne ogro dy dział ko we win ny być
sys te ma tycz nie spraw dza ne pod ką tem ujaw nie nia w tych
księ gach przy słu gu ją cych PZD praw do grun tu oraz 
z uwa gi na ewen tu al ne wpi sy in nych praw, któ rych wy -
ko na nie mo gło by na ru szać in te re sy PZD. W przy pad ku
po ja wie nia się za pi sów, któ re na ru sza ły by in te re sy i pra -
wa Związ ku na le ży nie zwłocz nie pod jąć dzia ła nia zgod -
nie z obo wią zu ją cym po rząd kiem praw nym.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY PZD
War sza wa, dnia 4 czerw ca 2007 r.



Za łącz nik nr 1 do in struk cji
Przy ję tej uchwa łą

Pre zy dium KR PZD NR 103/2007
z dnia 4 czerw ca 2007 r.

SPRAWOZDANIE A
(dotyczy gruntów w stosunku do których prawo PZD zostało dotychczas ujawnione w KW)

SPRAWOZDANIE O UJAWNIONYCH W KW PRAWACH DO GRUNTUPRZYSŁUGUJĄCYM PZD

OZ PZD .................................................................

Lp. Nazwa ROD Nr Rejestru Nr działki Pow Rodzaj prawa Nr KW Nazwa Sądu
miejscowość geod. w ha użytkowanie u. wieczyste

data .......................................

do sprawozdania należy dołączyć wypis z KW

........................................
Podis Koordynatora
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Za łącz nik nr 2 do in struk cji
Przy ję tej uchwa łą

Pre zy dium KR PZD NR 103/2007
z dnia 4 czerw ca 2007 r.

SPRAWOZDANIE B
(dotyczy gruntów na które OZ PZD posiada stosowną dokumentację prawną stanowiącą podstawę 

do wpisu w KW)
SPRAWOZDANIE O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH W CELU UJAWNIENIA W KWPRZYSŁUGUJĄCYCH PZD PRAW DO GRUTU

OZ PZD .................................................................

Lp. Nazwa ROD Nr Rejestru Nr działki Pow Rodzaj prawa Podstawa Nr KW
miejscowość geod. w ha użytkowanie u. wieczyste prawna wpisu

(decyzja AN)

data ....................................... ........................................
Podis Koordynatora
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Za łącz nik nr 3 do in struk cji
Przy ję tej uchwa łą

Pre zy dium KR PZD NR 103/2007
z dnia 4 czerw ca 2007 r.

SPRAWOZDANIE C
(dotyczy gruntów na które OZ PZD nie posiada dokumentacji prawnej stanowiącej podstawę wpisu w KW)
SPRAWOZDANIE O PODJĘTYCH DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU POZYSKANIEDOKUMENTÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE KTÓRYCH MOŻLIWE BĘDZIE ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS PRAW PZD DO GRUNTU W KW

OZ PZD .................................................................

Lp. Nazwa ROD Nr Rejestru Nr działki Pow Informacja o posiadanych Nr KW
miescowość geod. w ha i brakujących dokumentach stanowiących

podstawę wpisu do KW oraz
o podjetych działaniach

data ....................................... ........................................
Podis Koordynatora
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Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD po za po zna niu się 
z trud ną sy tu acją ogro dów wy wo ła ną po dej mo wa niem
przez gmi ny uchwał o prze zna cza niu w stu diach uwa run -
ko wań i kie run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
oraz w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go te re -
nów ro dzin nych ogro dów dział ko wych pod in ne ce le, 
w znacz nej czę ści ko mer cyj ne, po sta na wia:

§ 1
Zo bo wią zać wszyst kie okrę go we za rzą dy do bie żą ce go

i kon se kwent ne go spraw dza nia po dej mo wa nych przez
gmi ny pro ce dur w za kre sie przy go to wa nia i uchwa la nia
stu diów i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

§ 2
Uznać za ko niecz ne, aby okrę go we za rzą dy po dej mo -

wa ły dzia ła nia praw ne prze wi dzia ne usta wą z dnia 27
mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym w przy pad kach gdy:

1) grun ty ro dzin nych ogro dów dział ko wych pla nu je się
prze zna czyć na ce le nie prze wi dzia ne pod li kwi da cję
zgod nie z art. 17 ust. 3 usta wy o ro dzin nych ogro dach
dział ko wych,

2) za pro po no wa ne w pro jek tach stu diów i pla nów za -

go spo da ro wa nia prze strzen ne go za pi sy po wo du ją, że ko -
rzy sta nie z ogro du lub je go czę ści sta je się nie moż li we, 
z uwa gi na uciąż li wość pla no wa nych w są siedz twie ROD
roz wią zań, 

3) pro po no wa ne roz wią za nia w sto sun ku do ogro dów i ich
oto cze nia nie uwzględ nia ją po trzeb ochro ny śro do wi ska. 

§ 3
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy od in for mo wa nia za rzą -

dów ROD i dział kow ców o pla no wa nych przez gmi ny
roz wią za niach w sto sun ku do ogro dów i ich są siedz twa.
W tym ce lu na le ży wy ko rzy stać ta bli ce ogło szeń, 
a w przy pad kach szcze gól nie ne ga tyw nych dla ogro dów
rów nież ko mu ni ka ty w pra sie. 

§ 4
Zo bo wią zać okrę go we za rzą dy do przy ję cia me tod 

i spo so bów re ali za cji dzia łań wy mie nio nych w § 1 i 2.
§ 5

Okrę go we za rzą dy zło żą spra woz da nie z do ko na nych
usta leń i pod ję tych dzia łań w ter mi nie do dnia 30 sierp nia
2006 r.

§ 6
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia. 

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 10/2006)

UCHWA ŁA Nr 60 /2006PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 17 ma ja 2006 r.w spra wie stu diów i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa dnia 17 ma ja 2006 r.

UCHWA ŁA NR 102/ 2007PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 4 czerw ca 2007 r.w spra wie stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez gmi ny

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD dzia ła jąc zgod nie 
z § 151 pkt 3, w związ ku z § 150 pkt 19 sta tu tu po sta na wia: 

§ 1
Udzie lić or ga nom Związ ku po mo cy w re ali za cji za dań

wy ni ka ją cych z uchwa ły nr 60/2006 Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD z dnia 17 ma ja 2006 r. w spra wie stu dium i pla -

nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go two rzo nych przez
gmi ny i wpro wa dzić in struk cję usta la ją cą dzia ła nia ko -
niecz ne do pod ję cia w tej spra wie.

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

UZA SAD NIE NIE
Zwią zek od sze re gu lat przy wią zu je ogrom ną wa gę do

ist nie nia ogro dów w pla nach miej sco wych. Wy ni ka to 
z fak tu, że za rów no w usta wie o pra cow ni czych ogro dach
dział ko wych, jak rów nież w obo wią zu ją cej usta wie z dnia
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8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro dach dział ko wych pod -
kre śla na jest po trze ba prze zna cze nia grun tów w pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod ogro dy już od mo -
men tu ich po wsta wa nia. Od za pi sów w pla nach miej sco -
wych uza leż nio ne jest funk cjo no wa nie i bez pie czeń stwo
ogro dów w Pol sce. Za pi sa nie w miej sce ist nie ją cych ogro -
dów lub w ich są siedz twie in ne go prze zna cze nia te re nu 
w kon se kwen cji wią że się bo wiem z ich li kwi da cją. Ma
to szcze gól ne zna cze nie w obec nej sy tu acji, gdy prze sta -
ły obo wią zy wać pla ny ogól ne i gmi ny zo bo wią za ne są do
przy ję cia no wych ak tów pra wa miej sco we go. W tej sy tu -
acji wie le jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, szcze gól -
nie w du żych mia stach, usi łu je przy tej oka zji po zbyć się
ogro dów. Dla te go Zwią zek po wi nien w spo sób zde cy do -
wa ny uczest ni czyć w przy go to wa niu pla nów i wal czyć 
o za cho wa nie w nich ogro dów. 

Te mat ist nie nia ogro dów w pla nach pod no si rów nież
par tia Pra wo i Spra wie dli wość, któ ra z po wo du za pi sów w
pla nach dzie li dział kow ców na oby wa te li róż nej ka te go rii.

PiS w swo ich pro jek tach ma mi dział kow ców szan są na
uzy ska nie wła sno ści dział ki. Jed nak rów nież w tym przy -
pad ku wa run ku je on pra wo dział kow ców do na by cia użyt -
ko wa nej dział ki od ist nie nia ogro du w pla nach miej s-
co wych. W myśl pro jek tu dział kow cy z ogro dów nie ob -
ję tych pla na mi lub tych, któ rych ogro dy znaj du ją się je dy -
nie w stu dium nie bę dą mie li ta kich moż li wo ści.

Pre zy dium Kra jo wej Ra dy bio rąc pod uwa gę zna cze nie
te ma tu i bez względ ną po trze bę je go re ali za cji uzna je za
naj bar dziej ra cjo nal ne za an ga żo wa nie w re ali za cję tych
za dań ro dzin nych ogro dów dział ko wych. De cy do wa nie o
przy szło ści ogro dów nie mo że się od by wać bez istot ne go
udzia łu ro dzin nych ogro dów dział ko wych i dział kow ców,
któ rzy są ży wot nie za in te re so wa ni za cho wa niem czy
umiesz cze niem ogro dów w pla nach, a w przy pad ku ist -
nie nia ogro du w pla nie za pew nie nia so bie „od po wied nie -
go są siedz twa”. Dla te go wła śnie Pre zy dium w tej spra wie
po wie rzy ło ogrom ną ro lę Za rzą dom ROD i ak ty wo wi
ogro do we mu.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 6/2007)

WI CE PRE ZES
/-/ Sta ni sław CHO DAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 4 czerw ca 2007 r.

Za łącz nik nr l do uchwa ły nr 102/2007 
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 

z dnia 4 czerw ca 2007 r.

IN STRUK CJAw spra wie spo so bu spraw dza nia stu dium i pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go w gmi nach i za po bie ga nia ne ga tyw nym skut kom de cy zji gmin w sto sun ku do ROD

I. Prze pi sy wstęp ne
1. Pod sta wy praw ne:
1) usta wa z dnia 27 mar ca 2003 o pla no wa niu i za go -

spo da ro wa niu prze strzen nym ( Dz. U z 2003r. Nr 80 póz.
717 z późn. zm.)

2) usta wa o ro dzin nych ogro dach dział ko wych z dnia 
8 lip ca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169,poz.l419)

3) sta tut PZD uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De -
le ga tów PZD w dniu 6 kwiet nia 2006 r.

5) re gu la min ROD uchwa lo ny przez Kra jo wą Ra dę 
w dniu 7 kwiet nia 2004 r. z późn. zm.

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

2. Pod mio ta mi do ko nu ją cy mi usta leń i po dej mu ją cy mi
dzia ła nia w za kre sie umiesz cza nia lub za cho wa nia ro dzin -
nych ogro dów dział ko wych w stu diach i pla nach miej sco -
wych są:

1) Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du, zgod nie z § 125
ust. 2 sta tu tu PZD

2) Za rzą dy ROD, zgod nie z § 91 ust. l.

II. Ko lej ność po dej mo wa nych dzia łań:
1. Do do ko na nia usta leń w za kre sie uchwa la nia przez

gmi ny stu diów oraz pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go po wo ła ne są za rzą dy ROD,

2. Za rzą dy ROD, do re ali za cji po wie rzo nych im za dań,
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win ny za pro sić do współ pra cy za in te re so wa nych:
1) człon ków ko mi sji i ze spo łów pro ble mo wych funk -

cjo nu ją cych w ROD,
2) oso by in dy wi du al ne mo gą ce słu żyć swo ją ra dą, po -

mo cą i do świad cze niem za wo do wym w re ali za cji za dań
ob ję tych uchwa łą.

3. Pre zy dium okrę go we go za rzą du spra wu je nad zór nad
re ali za cją tych za dań oraz za pew nie nia szko le nie i bie żą -
cą po moc me ry to rycz ną za rzą dom ROD.

4. Okrę go we za rzą dy, do bie żą cej ko or dy na cji i współ -
pra cy z za rzą da mi ROD w re ali za cji po wie rzo nych im za -
dań, win ny skie ro wać:

1) pra cow ni ków Biu ra OZ od po wie dzial nych za pro wa -
dze nie tych spraw,

2) de le ga tu ry re jo no we OZ,
5. Pod sta wą do pod ję cia dzia łań win no być przy go to -

wa ne przez Biu ro OZ spra woz da nie o ak tu al nej sy tu acji
ROD w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,
uwzględ nia ją ce:

1) in for ma cję o ist nie niu czy bra ku stu dium lub pla nu
miej sco we go oraz znaj du ją cych się w nich za pi sach, 
w przy pad ku za twier dze nia ta kie go ak tu przez gmi nę,

2) in for ma cję o dzia ła niach praw nych po dej mo wa nych
do tych czas przez okręg i ogro dy,

3) okre śle nie w sto sun ku, do któ rych gmin i ogro dów
na le ży pod jąć dzia ła nia w za kre sie usta le nia ich ak tu al nej

sy tu acji.
6. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du w opar ciu o wy mie -

nio ne w spra woz da nie win no przy jąć kie run ki po stę po -
wa nia po le ga ją ce na:

1) przy po rząd ko wa niu po szcze gól nym oso bom lub gru -
pom osób gmin i ogro dów wraz z obo wiąz kiem sta łe go
mo ni to ro wa nia dzia łań i de cy zji jed no stek sa mo rzą du te -
ry to rial ne go po przez:

– pod ję cie współ pra cy z gmi ną i ko mór ką pla no wa nia
już na eta pie przy go to wa nia stu dium,

– spraw dza nie ogło szeń w pra sie miej sco wej oraz ob -
wiesz czeń w miej scach zwy cza jo wo przy ję tych w da nej
miej sco wo ści, w przy pad ku przy stą pie nia przez gmi nę do
spo rzą dza nia stu dium lub pla nu miej sco we go,

– spraw dza nie ko mu ni ka tów na stro nach in ter ne to wych
gmin,

– spraw dze nie za pi sów w pla nach za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go w sto sun ku do ro dzin nych ogro dów dział -
ko wych.

– prze ka zy wa nie do ko na nych usta leń i pro po no wa nych
roz wią zań, w for mie pi sem nej, do okrę go we go za rzą du,

7. Okrę go wy za rząd, w opar ciu o zgro ma dzo ne in for -
ma cje, pro wa dzi bie żą cą ana li zę sy tu acji ROD w za kre sie
pla no wa nia prze strzen ne go, a w przy pad kach ko niecz -
nych sam do ko nu je usta leń.

III. Dzia ła nia praw ne
1. Za rząd ROD wi nien pod jąć na tych mia sto we dzia ła nia

wy ni ka ją ce z usta wy o pla no wa niu prze strzen nym w przy -
pad ku, gdy:

1) grun ty ROD gmi na lub in na jed nost ka sa mo rzą du te -
ry to rial ne go pla nu je prze zna czyć na ce le nie prze wi dzia ne
li kwi da cją w myśl art. 17 ust. 3 usta wy o ro dzin nych ogro -
dach dział ko wych.

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

3) roz wią za nia w sto sun ku do ROD i ich oto cze nia nie
uwzględ nia ją po trzeb ochro ny śro do wi ska i ure gu lo wań
praw nych w tym za kre sie.

2. Po dej mo wa ne dzia ła nia praw ne po le ga ją na:
1) wsz czę ciu po stę po wań są do wych lub ad mi ni stra cyj -

nych, w sy tu acji nie za cho wa nia przez gmi nę pro ce dur lub
ter mi nów wy ni ka ją cych z po wo ła nej na wstę pie usta wy

np. gmi na nie prze pro wa dzi ła ko niecz nych uzgod nień 
z wła ści wy mi in sty tu cja mi i or ga nów lub nie za cho wa ła
ter mi nów okre ślo nych w art. 11 i 17 usta wy o pla no wa niu
prze strzen nym.

2) skła da niu uwag do pro jek tu stu dium i pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Na le ży jed nak pa mię tać, że
mu szą być one zło żo ne w okre ślo nym w ogło sze niu ter mi -
nie, (art. 11, 17 usta wy).

3) Uczest ni cze nie w se sjach Ra dy Gmi ny w ce lu przed -
sta wie nia swo je go sta no wi ska i ar gu men tów rad nym.

3. O przy ję tych przez gmi nę roz wią za niach po dej mo -
wa nych dzia ła niach okręg po wi nien in for mo wać w for -
mie ko mu ni ka tów lub in for ma cji za in te re so wa ne ogro dy. 

4. Pre zy dium okrę go we go za rzą du w od stę pach pół rocz -
nych po win no do ko nać ana li zy sy tu acji ogro dów i usta -
lać, w opar ciu o ak tu al ny stan, dal sze kie run ki po stę -
po wa nia.

PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO
ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓW
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Stan rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów dział ko -
wych jest przed mio tem ana liz Kra jo wej Ra dy od 2002 r.
Bio rąc pod uwa gę wciąż zwięk sza ją cą się licz bę rosz czeń,
na dzień 1 ma ja 2010 ro ku zo sta ło wy ko na ne ko lej ne ba -
da nie. 

Te go rocz ne ba da nie wy ka za ło, że obec nie na dro dze są -
do wej i ad mi ni stra cyj nej do cho dzo ne są rosz cze nia w sto -
sun ku do 281 ROD, o po wierzch ni rosz cze nio wej
1195,5038 ha i licz bie dzia łek 26 526. W tym, w sto sun -
ku do 35 ROD o po wierzch ni ob ję tej rosz cze niem 76,3622
ha i licz bie dzia łek 1759 zgło szo no no we rosz cze nia. 

W okre sie od dnia 10 kwiet nia 2008 r. do dnia 1 ma ja
2010 r. za koń czy ły się osta tecz ny mi de cy zja mi bądź pra -
wo moc ny mi wy ro ka mi spra wy rosz cze nio we pro wa dzo -
ne w sto sun ku do 43 ROD o łącz nej po wierzch ni
rosz cze nio wej 105, 2291 ha i licz bie dzia łek 2256. 

Za koń czy ły się one róż ny mi roz strzy gnię cia mi m.in. na -
ka zem zwro tu grun tu, umo rze niem po stę po wa nia lub od -
da le niem po wódz twa, uwłasz cze niem się za kła du pra cy,
na by ciem przez PZD praw do grun tu bądź wy da niem na -
ka zu za pła ty za bez u mow ne ko rzy sta nie, z ko niecz no ścią
opusz cze nia grun tu przez dział kow ców i li kwi da cją czę -
ści al bo ca ło ści ROD. 

Bio rąc pod uwa gę no wo zgło szo ne rosz cze nia i spra wy
za koń czo ne, Kra jo wa Ra da stwier dza, że stan rosz czeń w
dal szym cią gu utrzy mu je się na bar dzo wy so kim po zio -
mie, co jest nie po ko ją ce dla Związ ku i dział kow ców. 

Dla te go też Kra jo wa Ra da po sta na wia zin ten sy fi ko -
wać dzia ła nia ma ją ce na ce lu ochro nę ROD i dział kow -
ców przed ne ga tyw ny mi skut ka mi rosz czeń:

I. Każ da spra wa rosz cze nio wa po win na mieć za pew -
nio ną wy spe cja li zo wa ną ob słu gę me ry to rycz ną i or ga -
ni za cyj ną.

II. W każ dym po stę po wa niu są do wym i ad mi ni stra -

cyj nym po wi nien być re pre zen to wa ny Zwią zek i dział -
kow cy. 

III. Środ ki praw ne win ny być ukie run ko wa ne na po -
twier dze nie ty tu łu praw ne go PZD do grun tu i za bez -
pie cze nie in te re sów Związ ku i dział kow ców. Te mu
ce lo wi, przede wszyst kim słu żą roz wią za nia praw ne
przy ję te w usta wie o ROD, któ re win ny być pod no szo -
ne w trak cie po stę po wań rosz cze nio wych.

IV. We wszyst kich przy pad kach rosz czeń osób fi -
zycz nych i praw nych zgła sza nych do grun tów ROD
win na być re ali zo wa na pro ce du ra po stę po wa nia okre -
ślo na w prze pi sach we wnątrz związ ko wych. 

W szcze gól no ści do ty czy to: ana li zy praw nej i okre -
śla nia kie run ków po stę po wa nia w spra wie rosz cze nio -
wej przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD,
współ pra cy z biu rem Kra jo wej Ra dy PZD oraz pro -
wa dze nia re je stru rosz czeń i re per to rium spraw są do -
wych i ad mi ni stra cyj nych. 

V. Na le ży zin ten sy fi ko wać dzia ła nia zmie rza ją ce do
re gu la cji sta nu praw ne go grun tów ROD w za kre sie
peł nej do ku men ta cji for mal no -praw nej ogro dów,
prze zna cze nia te re nów ROD w miej sco wych pla nach
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go pod zie leń dział ko -
wą oraz ujaw nia nia praw PZD do grun tu w księ gach
wie czy stych. 

VI. Za rzą dy ROD, a za ich po śred nic twem dział kow -
cy mu szą być sys te ma tycz nie in for mo wa ni o ak tu al nej
sy tu acji praw nej ogro du, a tak że o dzia ła niach okrę go -
wych za rzą dów PZD po dej mo wa nych w spra wach
rosz cze nio wych. 

Szcze gó ło we za da nia dla okrę go wych za rzą dów PZD
w za kre sie rosz czeń do grun tów ro dzin nych ogro dów
dział ko wych okre śli Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD 
w od dziel nej uchwa le. 

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 12/2010)

UCHWA ŁA NR 3/XVII/2010KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 23 wrze śnia 2010 r.w spra wie rosz czeń w sto sun ku do grun tów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 23 wrze śnia 2010 r.
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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 uchwa ły nr 3/XVII/2010
Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 23 wrze śnia 2010 r. w spra wie
rosz czeń w sto sun ku do grun tów ROD po sta wia okre ślić
za da nia dla okrę go wych za rzą dów PZD i tym sa mym li -
nię obro ny przed skut ka mi rosz czeń zgła sza nych przez
oso by fi zycz ne i praw ne do grun tów ROD:

I. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny bez względ nie
re ali zo wać uchwa lę nr 134/2004 Pre zy dium KR PZD 
z dnia 28.10.2004 r. w spra wie pro ce du ry po stę po wa nia
w przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych
zgła sza nych do grun tów ROD (Biu le tyn In for ma cyj -
ny PZD nr 8/2004), któ re po zwa la ją na bie żą co ana li -
zo wać prze bieg spraw rosz cze nio wych i wy pra co wać
me to dy obro ny Związ ku i dział kow ców przed ich ne -
ga tyw ny mi kon se kwen cja mi.

1. We wszyst kich Okrę go wych Za rzą dach PZD po wi -
nien być pro wa dzo ny re jestr rosz czeń do grun tów ROD
oraz re per to rium spraw są do wych i ad mi ni stra cyj nych,
któ re udzie lą ak tu al nych in for ma cji, na ja kim eta pie jest
po stę po wa nie w da nej spra wie rosz cze nio wej oraz ja kie
środ ki praw ne na le ża ło by pod jąć, aby nie do szło do ko -
niecz no ści wy da nia grun tu, li kwi da cji ROD czy za pła ty
od szko do wa nia za bez u mow ne ko rzy sta nie.

2. W każ dej spra wie zwią za nej z rosz cze niem zgła sza -
nym do grun tu ROD, Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du
PZD po win no w opar ciu o ana li zę praw ną i peł ną do ku -
men ta cję for mal no -praw ną zgro ma dzo ną w da nej spra -
wie, w for mie uchwa ły usta lać kie run ki po stę po wa nia.
Uchwa ła po win na być po dej mo wa na po wcze śniej szej,
do kład nej ana li zie praw nej zgło szo ne go rosz cze nia, do -
ko na nej przez rad cę praw ne go lub kan ce la rię praw ną
współ pra cu ją cą z Okrę go wym Za rzą dem PZD. Uchwa łę
Okrę go we go Za rzą du PZD na le ży za wsze za łą czać do
wnio sku do Kra jo wej Ra dy PZD w spra wie o na by cia,
zby cia lub ob cią że nia pra wa PZD, któ re jest czę sto je dy -
nym roz wią za niem re gu la cji sta nu praw ne go grun tu ROD
zwią za nym z rosz cze niem.

3. Spra wa rosz cze nio wa po win na być na bie żą co ana li -
zo wa na przez Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD, któ -
re w za leż no ści od jej roz wo ju, ko lej nych eta pów
po stę po wa nia i roz strzy gnięć w spra wie jest zo bo wią za ne
w ra zie po trze by mo dy fi ko wać wcze śniej usta lo ne kie run -
ki po stę po wa nia.

4. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien bez zwłocz nie in -
for mo wać Kra jo wą Ra dę o prze bie gu spra wy rosz cze nio -
wej, prze sy ła jąc do wia do mo ści ko pie do ku men tów.
Bo wiem Kra jo wa Ra da spra wu je nad zór nad spra wa mi
pro wa dzo ny mi przez okrę gi.

5. W uza sad nio nych przy pad kach Kra jo wa Ra da PZD
obej mu je pro wa dze nie spraw rosz cze nio wych. Prze ję cie
spra wy na stę pu je na pod sta wie wnio sku Okrę go we go Za -
rzą du PZD, w któ rym na le ży wska zać przy czy ny i uza -
sad nić prze ka za nie spra wy do pro wa dze nia przez Kra jo wą
Ra dę PZD. Na tej pod sta wie Pre zes Związ ku po dej mu je
de cy zję, wska zu jąc oso bę od po wie dzial ną za dal sze pro -
wa dze nie spra wy rosz cze nio wej.

6. Okrę go wy Za rząd PZD po wi nien sys te ma tycz nie in -
for mo wać Za rząd ROD, któ ry jest ob ję ty rosz cze niem 
o sy tu acji praw nej ogro du, to czą cym się po stę po wa niu,
no wych oko licz no ściach i za gro że niach dla dział kow ców.

7. W ce lu rze tel nej oce ny spra wy rosz cze nio wej, do ku -
men ta cja for mal no praw na ROD po win na być uzgod nio na
z Re je strem ROD, a rosz cze nie ujaw nio ne w pro gra mie
Re jestr ROD, któ ry po sia da od po wied nią funk cję w tym
za kre sie. Uzgod nie nie sta nu praw ne go grun tów ROD 
z Re je strem ko niecz ne jest rów nież w ce lu wy da nia ak tu -
al ne go wy pi su, któ ry w spra wach są do wych i ad mi ni stra -
cyj nych jest nie jed no krot nie je dy nym do ku men tem,
po twier dza ją cym pra wa PZD do grun tu ro dzin ne go ogro -
du dział ko we go.

II. Spra wy zwią za ne z rosz cze nia mi zgła sza ny mi do
grun tów ROD po win ny być pro wa dzo ne w Okrę go -
wych Za rzą dach PZD przez oso by po sia da ją ce od po -
wied nie kwa li fi ka cje i do świad cze nie w tym za kre sie.

1. W każ dym Okrę go wym Za rzą dzie PZD spra wy są -
do we i ad mi ni stra cyj ne z za kre su rosz czeń mu szą być po -
wie rzo ne za trud nio ne mu w OZ PZD in spek to ro wi ds.
te re no wo -praw nych lub rad cy praw ne mu.

2. W przy pad ku po wie rze nia spra wy rosz cze nio wej do
pro wa dze nia przez ze wnętrz ną kan ce la rię praw ną, Okrę -
go we Za rzą dy PZD po win ny spra wo wać więk szy nad zór
nad jej prze bie giem oraz za pa dły mi roz strzy gnię cia mi. 
W tym ce lu po win ni zo stać wy zna cze ni kon kret ni pra cow -
ni cy od po wie dzial ni za nad zór nad pro wa dze niem spra -
wy rosz cze nio wej w Okrę go wym Za rzą dzie PZD.

3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny współ pra co wać 
z Kra jo wą Ra dą PZD. Współ pra ca po win na po le gać na
do radz twie i ukie run ko wy wa niu dzia łań praw nych Okrę -
go wych Za rzą dów PZD w spra wach rosz cze nio wych.,

III. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny brać udział 
i ak tyw nie uczest ni czyć we wszyst kich po stę po wa niach
są do wych i ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z rosz cze -
nia mi zgła sza ny mi przez oso by fi zycz ne i praw ne.

1. W przy pad ku, gdy by sąd bądź or gan ad mi ni stra cji od -
mó wił PZD przy mio tu stro ny, na le ży bez względ nie zło -
żyć śro dek od wo ław czy od ta kie go roz strzy gnię cia al bo
wzru szyć pra wo moc ny wy rok lub osta tecz ną de cy zję 

UCHWA ŁA NR 195/2010 PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY  POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.w spra wie za dań dla okrę go wych za rzą dów PZDw za kre sie rosz czeń do grun tów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
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w try bie wzno wie nia po stę po wa nia.
2. W to ku po stę po wań są do wych i ad mi ni stra cyj nych

Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny pod no sić ure gu lo wa nia
wy ni ka ją ce z art. 24 usta wy o ROD, któ ry prze no si skut -
ki rosz czeń na wła ści cie la nie ru cho mo ści, od któ re go PZD
otrzy mał grunt w do brej wie rze.

3. W przy pad kach uza sad nio nych, zgod nie z uchwa łą 
z dnia 26.11.2009 r. 57/XIII/2009 Kra jo wej Ra dy PZD 
w spra wie utwo rze nia w Pol skim Związ ku Dział kow ców
Fun du szu Obro ny Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych
(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 16/09), Okrę go we Za rzą dy
PZD mo gą ko rzy stać ze środ ków zgro ma dzo nych na Fun -
du szu Obro ny ROD, któ re są prze zna czo ne na po kry cie
kosz tów wy ni ka ją cych ze stwier dzo nych pra wo moc ny mi
wy ro ka mi są do wy mi zo bo wią zań z ty tu łu bez u mow ne go
ko rzy sta nia z grun tu przez PZD, wy da nia nie ru cho mo ści
zaj mo wa nych przez ROD, jak rów nież kosz tów zwią za -
nych z re gu la cją sta nu praw ne go nie ru cho mo ści, w tym
kosz tów są do wych i eg ze ku cyj nych za są dzo nych w po -
stę po wa niach są do wych i ad mi ni stra cyj nych.

IV. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny kon ty nu ować
ba da nia i po dej mo wać dzia ła nia w za kre sie re gu la cji

sta nu praw ne go grun tów ROD, w szcze gól no ści w za -
kre sie ujaw nia nia praw PZD w księ gach wie czy stych.
Czyn no ści te po win ny się od by wać przy więk szym za -
an ga żo wa niu i po mo cy za rzą dów ROD.

1. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny spraw dzać za pi sy
i na bie żą co mo ni to ro wać stan ksiąg wie czy stych pro wa -
dzo nych dla grun tów ROD, aby w ra zie stwier dze nia
uwłasz cze nia się na nich za kła dów pra cy móc za kwe stio -
no wać ich pra wa.

2. W przy pad ku stwier dze nia, że ROD ma nie ure gu lo -
wa ny stan praw ny, wy ni ka ją cy z bra ku do ku men ta cji po -
twier dza ją cej pra wo PZD do grun tu, Okrę go we Za rzą dy
PZD po win ny wy stą pić do są dów wie czy sto księ go wych
z wnio skiem o ujaw nie nie in for ma cji, że na da nym grun -
cie fi zycz nie funk cjo nu je ROD.

3. Okrę go we Za rzą dy PZD po win ny po zy ski wać źró -
dło wą do ku men ta cję for mal no -praw ną i ujaw niać w księ -
gach wie czy stych pra wa przy słu gu ją ce PZD, w szcze gól-
no ści ogra ni czo ne pra wo rze czo we – użyt ko wa nie, któ re -
go wpis w III dzia le księ gi wie czy stej ma cha rak ter fa kul -
ta tyw ny, lecz ma zna cze nia dla po twier dze nia ist nie nia
ROD na nie ru cho mo ści.

WI CE PRE ZES
/-/ Win cen ty KU LIK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 6 paź dzier ni ka 2010 r.

UCHWA ŁA NR 134/2004PRE ZY DIUM KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r.w spra wie pro ce du ry po stę po wa nia w przy pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych zgła sza nych do grun tów POD
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 l/IX/2004
Kra jo wej Ra dy Pol skie go Związ ku Dział kow ców z dnia
5 czerw ca 2004r oraz § 95 ust. 4 sta tu tu PZD, w związ ku
z § 93 pkt 18, a tak że § 17 pkt 5 i § 18 pkt 30 Re gu la mi -
nu Kra jo wej Ra dy PZD, po sta na wia:

§ 1
Wpro wa dzić jed no li te pro ce du ry po stę po wa nia w przy -

pad kach rosz czeń osób fi zycz nych i praw nych zgła sza -
nych do grun tów POD.

§ 2
Kra jo wa Ra da PZD i okrę go we za rzą dy PZD pro wa dzą

„Re je stry rosz czeń do grun tów POD”, zwa ne da lej „Re je -
stra mi” lub „Re je strem”, wy stę pu ją cych na te re nie dzia ła -
nia od dzia łów okrę go wych,

Okrę go we Za rzą dy pro wa dzą rów no cze śnie Re per to -
rium spraw są do wych i ad mi ni stra cyj nych.

§ 3
Re je stry Okrę go wych Za rzą dów PZD, o któ rych mo wa

w § 2 ust. l win ny za wie rać:

1) licz bę po rząd ko wą,
2) da tę wpły wu spra wy do OZ,
3) krót ką treść wnio sku rosz cze nio we go uwzględ nia ją -

cą: oso bę fi zycz ną lub praw ną zgła sza ją cą rosz cze nie lub
wno szą cą po wódz two, or gan lub sąd, przed któ rym to czy
się po stę po wa nie, miej sco wość i na zwę POD, nr dzia łek
geo de zyj nych ob ję tych rosz cze niem i ich po wierzch nie,
ilość dzia łek pra cow ni czych ob ję tych rosz cze niem,

4) war tość rosz cze nia,
5) pro po zy cje ugo dy przed sta wia ne przez stro ny,
6) oso bę pro wa dzą cą i od po wie dzial ną za pro wa dze nie

spra wy rosz cze nio wej w Okrę go wym Za rzą dzie oraz tę,
któ rej udzie lo no peł no moc nic twa,

7) pro wa dzo ne w spra wie po stę po wa nia wraz z ich ter -
mi na mi,

8) za koń cze nie spra wy, w tym przy ję te ugo dy wraz ze
wska za niem do ku men tu okre śla ją ce go jej wa run ki.

§ 4
Okrę go we Za rzą dy PZD zo bo wią za ne są do sto so wa nia

na stę pu ją cej pro ce du ry w spra wach ob ję tych ni niej szą
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uchwa lą:
1. Zgro ma dze nia wszyst kich do ku men tów i ma te ria łów

do ty czą cych spra wy i usta le nia sta nu praw ne go grun tu ob -
ję te go rosz cze niem,

2. Do ko na nia, w for mie pi sem nej, ana li zy praw nej zgło -
szo ne go rosz cze nia przez rad cę praw ne go lub kan ce la rię
praw ną pra cu ją cą na po trze by okrę go we go za rzą du. 
W ana li zie na le ży wy ka zać: stan praw ny pro po no wa ne
roz wią za nia, za gro że nia dla dział kow ców, ogro du 
i Związ ku oraz skut ki fi nan so we z tym zwią za ne,

3. Usta le nia kie run ków po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne -
go i są do we go, ja kie zda niem okrę go we go za rzą du na le -
ży pod jąć w kon kret nej spra wie,

4. Wska za nia oso by od po wie dzial nej za pra wi dło we 
i ter mi no we pro wa dze nie spra wy,

5. Wy stą pie nia do Kra jo wej Ra dy PZD o udzie le nie peł -
no moc nic twa do re pre zen to wa nia Związ ku w kon kret nej
spra wie, po jej wska za niu zgod nie z § 5 ust. 2 przez Pre -
zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD,

6. In for mo wa nia Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD,
Kra jo wej Ra dy PZD i Za rzą du POD ob ję te go rosz cze -
niem, o to czą cym się po stę po wa niu oraz no wych oko licz -
no ściach i za gro że niach, któ re wy nik ną w to ku pro wa -
dzo ne go po stę po wa nia, a ma ją wpływ na dal sze pro wa -
dze nie spra wy.

§ 5
1. Spra wa rosz cze nio wa wraz z ma te ria ła mi i usta le nia -

mi, o któ rych mo wa w § 4 ust. 1–4 win na zo stać przed sta -
wio na Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD. W przy-
pad ku wąt pli wo ści Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du mo -
że za żą dać do dat ko wych wy ja śnień i do ku men tów do ty -
czą cych spra wy,

2. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD po za po zna -
niu się z ca ło ścią ma te ria łów wym. w ust. l, w pod ję tej
uchwa le lub sta no wi sku, usta la kie run ki po stę po wa nia, ja -
kie win ny być re ali zo wa ne przez Okrę go wy Za rząd PZD
i wska zu je oso bę, któ rej na le ży udzie lić peł no moc nic twa
do re pre zen to wa nia Związ ku w kon kret nej spra wie,

3. Pre zy dium Okrę go we go Za rzą du PZD na bie żą co
ana li zu je prze bieg spra wy i w za leż no ści od jej roz wo ju
kon ty nu uje, zmo dy fi ku je lub zmie nia do tych cza so we kie -
run ki po stę po wa nia i wnio sku je o zmia nę peł no moc ni ka 
w sy tu acjach te go wy ma ga ją cych.

§ 6
1. Okrę go wy Za rząd PZD bez zwłocz nie in for mu je 

o spra wie rosz cze nio wej
Kra jo wą Ra dą PZD, prze sy ła jąc w za łą cze niu ko pie do -

ku men tów wy mie nio nych w § 5 pkt 2 i wnio sku je o udzie -
le nie peł no moc nic twa oso bie wska za nej przez Pre zy dium

Okrę go we go Za rzą du do wy stę po wa nia w spra wie 
w imie niu Związ ku,

2. Do pie ro udzie lo ne przez Kra jo wą Ra dę PZD peł no -
moc nic two upraw nia peł no moc ni ka do skład nia pism,
wnio sków i in nych do ku men tów oraz wy stę po wa nia w
spra wach są do wych i ad mi ni stra cyj nych w imie niu Pol -
skie go Związ ku Dział kow ców.

§ 7
1. Kra jo wa Ra da PZD pro wa dzi Re jestr, o któ rym mo -

wa w § 2 ust. l.
2. Re jestr po wi nien za wie rać:
1) licz bę po rząd ko wą,
2) da tę wpły wu wnio sku rosz cze nio we go,
3) krót ką treść wnio sku rosz cze nio we go uwzględ nia ją -

cą: oso bę zgła sza ją cą rosz cze nie lub wno szą cą po wódz -
two, or gan lub sąd, przed któ rym to czy się po stę po wa nie,
miej sco wość i na zwę POD, nr dzia łek geo de zyj nych ob -
ję tych rosz cze niem i ich po wierzch nię oraz licz bę dzia łek
pra cow ni czych ob ję tych rosz cze niem,

4) war tość rosz cze nia,
5) pro po zy cje ugo dy,
6) oso bę pro wa dzą cą i od po wie dzial ną w okrę go wym

za rzą dzie za pro wa dze nie spra wy,
7) nr i da tę udzie lo ne go peł no moc nic twa,
8) za koń cze nie spra wy.

§ 8
1. Kra jo wa Ra da PZD współ pra cu je z okrę go wy mi za -

rzą da mi i spra wu je nad zór nad pro wa dzo ny mi przez od -
dzia ły te re no we spra wa mi.

2. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dium Kra jo wej
Ra dy PZD lub Pre zes Związ ku mo że pod jąć de cy zje 
o prze ję ciu spra wy rosz cze nio wej przez Kra jo wą Ra dę
PZD wska zu jąc oso bę pro wa dzą cą i od po wie dzial ną za tę
spra wę.

1. W ce lu rze tel nej oce ny spraw rosz cze nio wych i pra -
wi dło we go ich pro wa dze nia ko niecz ne jest usta le nie
zgod no ści Re je stru POD Kra jo wej Ra dy PZD z do ku men -
ta cją POD pro wa dzo ną w okrę go wych za rzą dach PZD.

2. Okrę go we za rzą dy zo bo wią za ne są do uzgod nie nia
bez zwłocz nie prze sła nych przez Kra jo wa Ra dę wy ka zów
i wy ja śnie nia róż nic ist nie ją cych po mię dzy do ku men ta cją
OZ a Re je strem POD KR PZD.

§ 10
Pre zy dium Kra jo wej Ra dy PZD zo bo wią zu je Pre zy dia

okrę go wych za rzą dów do do pil no wa nia, aby in for ma cje o
pro wa dzo nych przez okrę go we za rzą dy spra wach prze ka -
za ne zo sta ły w ter mi nie do 30 grud nia 2004 r.

§ 11
Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 8/2004)
WI CE PRE ZES

/-/ Sta ni sław CHO DAK
PRE ZES

/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI
War sza wa, dnia 28 paź dzier ni ka 2004 r.
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Kra jo wa Ra da z ogrom nym nie po ko jem ob ser wu je ro -
sną cą licz bę i ro dza je rosz czeń kie ro wa nych przez róż ne
pod mio ty pod ad re sem Pol skie go Związ ku Dział kow ców,
ogro dów i dział kow ców. Grun ty ro dzin nych ogro dów
dział ko wych są od wie lu lat przed mio tem ata ków by łych
wła ści cie li, szy ka nu ją cych Zwią zek i dział kow ców wie lo -
mi lio no wy mi opła ta mi za bez u mow ne ko rzy sta nie z grun -
tów oraz żą da niem bez wa run ko we go opusz cze nia te re -
nów i wręcz po sprzą ta nia po so bie. Ostat nio do gru py tych
pod mio tów do łą czy ły jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne -
go. Tyl ko na te re nie War sza wy na 132 ROD pro ce sa mi 
z po wódz twa Mia sta Sto łecz ne go War sza wy ob ję te są 
82 ro dzin ne ogro dy dział ko we, na któ rych dział ki użyt ku -
ją 9893 ro dzi ny. Jest to zja wi sko za trwa ża ją ce i nie mo że -
my ukry wać tej wie dzy przed dział kow ca mi.

Uchwa ła nr 4/XI/2005 Kra jo wej Ra dy PZD z dnia 14
stycz nia 2005 r. i uchwa ła nr 134/2005 Pre zy dium Kra jo -
wej Ra dy PZD z dnia 28 paź dzier ni ka 2005 r. na kła da ły na
okrę go we za rzą dy obo wią zek do ko na nia ana li zy sy tu acji
praw nej ogro dów i in for mo wa nia Pre zy dium Okrę go we -
go Za rzą du oraz każ de go za rzą du ROD ob ję te go rosz cze -
nia mi o to czą cym się po stę po wa niu, no wych oko-
licz no ściach i za gro że niach, któ re po wsta ją w to ku po stę -
po wa nia i ma ją wpływ na dal sze pro wa dze nie spra wy. Jest
to wy móg bez względ ny i okrę gi nie mo gą za trzy my wać
wy łącz nie do wła snej wia do mo ści wie dzy o sta nie spraw
oraz pro ble mach z nich wy ni ka ją cych dla ogro dów, dział -
kow ców i ich mie nia. Za rzą dy ROD, a za ich po śred nic -
twem dział kow cy mu szą być sys te ma tycz nie in for mo wa ni
o ak tu al nym sta nie spraw, ale tak że o po dej mo wa nych
przez okrę go we za rzą dy dzia ła niach.

Dla te go Kra jo wa Ra da zo bo wią zu je okrę go we za rzą dy
bo ry ka ją ce się z ty mi pro ble ma mi do dal szej, kon se kwent -
nej re gu la cji sta nu praw ne go grun tów i obro ny ro dzin nych
ogro dów dział ko wych za gro żo nych rosz cze nia mi, wy ko -
rzy stu jąc w tym ce lu ca ły po ten cjał Związ ku, dzię ki któ -

re mu bę dą mo gły pod jąć trud wal ki o spo kój i bez pie czeń -
stwo praw ne ogro dów.

Jed no cze śnie Kra jo wa Ra da PZD zo bo wią zu je Pre zy -
dium Kra jo wej Ra dy PZD, ale przede wszyst kim Pre zy dia
okrę go wych za rzą dów do in for mo wa nia każ de go z za rzą -
dów ROD, ob ję te go rosz cze nia mi i dział kow ców użyt ku -
ją cych dział ki w ta kim ogro dzie o sy tu acji praw nej, 
w ja kiej jest ogród. W ta kiej in for ma cji win ny się zna leźć
da ne dot. usy tu owa nia i po wierzch ni dział ki ob ję tej po -
stę po wa niem, ja ki jest po wód wy stą pie nia z rosz cze niem
i kto je zgła sza oraz w ja kiej sy tu acji mo gą się zna leźć
dział kow cy i ogród. Te mu słu żyć po win ny wal ne ze bra nia,
na ra dy i szko le nia dział kow ców oraz or ga ni zo wa ne w tym
ce lu spo tka nia z dział kow ca mi. Pi sem ne in for ma cje o sy -
tu acji ogro du, przy go to wa ne przez za rząd ROD lub okrę -
go wy za rząd win ny być wy wie sza ne na ta bli cach in for-
ma cyj nych i kol por to wa ne w spo sób zwy cza jo wo przy ję -
ty w da nym ogro dzie. Okrę go we za rzą dy do prze ka za nia
ta kich in for ma cji dział kow com win ny wy ko rzy stać pra sę
lo kal ną, pra sę związ ko wą i Biu le tyn In for ma cyj ny PZD,
gdzie w for mie ko mu ni ka tów dział kow cy by li by in for mo -
wa ni o ak tu al nej sy tu acji praw nej tych ogro dów, dzia ła -
niach po dej mo wa nych w obro nie ogro dów przez struk tu ry
Związ ku. Ża den or gan Związ ku nie mo że za nie dbać do tar -
cia z in for ma cją do ogro dów i dział kow ców.

Dział kow cy ma ją pra wo wie dzieć o za gro że niach dla
ich ogro du, dzia łek i mie nia. Ma ją rów nież pra wo współ -
uczest ni czyć w pro ce sie de cy zyj nym i w obro nie swych
praw. Jed nak przede wszyst kim na le ży im się peł na in for -
ma cja o za gro że niach, któ re ma ją bez po śred ni zwią zek 
z ich dal szym funk cjo no wa niem na dział ce i w ogro dzie.
Zda niem Kra jo wej Ra dy nie in for mo wa nie dział kow ców
przez struk tu ry PZD o po wsta łych za gro że niach mo że być
trak to wa ne jak dzia ła nie na nie ko rzyść dział kow ców i nie
mo że być uspra wie dli wia ne w ża den spo sób.

(Biu le tyn In for ma cyj ny nr 3/2006)

UCHWA ŁA NR 2 /XIX/ 2006KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 27 stycz nia 2006 r.w spra wie in for mo wa nia za rzą dów ogro dów, dział kow ców i spo łe czeń stwa o sy tu acji wy ni ka ją cejz za gro żeń spo wo do wa nych rosz cze nia mi zgła sza ny mi do grun tów Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych

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

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

War sza wa, dnia 27 stycz nia 2006 r.
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1) § 5 ust. 1 pkt 6 otrzy mał brzmie nie (str. 75):
„6) oso ba bli ska – współ mał żo nek, dzie ci, ro dzi ce, wnu -

ki, ro dzeń stwo i ich dzie ci,”;
2) § 31 ust. 1 otrzy mał brzmie nie (str. 86-87):
„1. W ra zie wy ga śnię cia człon ko stwa zwy czaj ne go 

z przy czyn okre ślo nych w § 30 ust.1 pkt 2 pierw szeń stwo
w nada niu człon ko stwa zwy czaj ne go i przy dzia le dział ki
ma współ mał żo nek nie bę dą cy człon kiem PZD, a w dal -
szej ko lej no ści oso ba bli ska wska za na ja ko na stęp ca oraz
po zo sta łe oso by bli skie.”;

3) § 37 ust. 2 otrzy mał brzmie nie (str. 89):
„2. Za dzia ła nie na szko dę PZD uchwa łę o po zba wie -

niu człon ko stwa zwy czaj ne go mo że pod jąć or gan wyż -
sze go stop nia (je go pre zy dium).”;

4) w § 54 do da no no wy ust. 4 (str. 97):
„4. Czło nek or ga nu PZD zo sta je wy łą czo ny od roz strzy -

ga nia spraw, je że li jest oso bą bez po śred nio za in te re so wa -
ną al bo ist nie je in na oko licz ność mo gą ca wy wo łać
uza sad nio ną wąt pli wość co do je go bez stron no ści w da nej
spra wie. Wy łą cze nia do ko nu je da ny or gan PZD; w gło so -
wa niu nie bie rze udzia łu czło nek te go or ga nu, któ re go wy -
łą cze nia gło so wa nie do ty czy.”.

5) § 70 ust. 1 otrzy mał brzmie nie (str. 103):

„1. Po przy dzia le dział ki no wo przy ję ty czło nek zwy -
czaj ny wpła ca:

1) wpi so we,
2) opła tę in we sty cyj ną,
3) skład kę człon kow ską za rok bie żą cy,
4) opła ty uchwa lo ne przez wal ne ze bra nie zgod nie z ni -

niej szym sta tu tem, o ile po przed ni użyt kow nik ich nie
uiścił.”;

6) w § 110 do da no no wy ust. 4 (str. 119):
„4. Okrę go wy zjazd de le ga tów ma pra wo wy brać 

w skład or ga nów, okre ślo nych w § 116 pkt 4, każ de go
człon ka zwy czaj ne go bio rą ce go udział w zjeź dzie.”;

7) § 124 ust. 3 otrzy mał brzmie nie (str. 126):
„3. Pre zy dium wy stę pu je w imie niu okrę go we go za rzą -

du, pro wa dząc spra wy i wy ko nu jąc za da nia okre ślo ne w
§ 123 (za wy jąt kiem pkt 1-4 i 6-10) oraz w in nych po sta -
no wie niach ni niej sze go sta tu tu od no szą cych się do pre zy -
dium. De cy zje pre zy dium w spra wach okre ślo nych w pkt
11-13 wy ma ga ją za twier dze nia przez okrę go wy za rząd.”;

8) w § 139 do da no no wy ust. 4 (str. 131):
„4. Kra jo wy Zjazd De le ga tów ma pra wo wy brać 

w skład or ga nów, okre ślo nych w § 143 pkt 4, każ de go
człon ka zwy czaj ne go bio rą ce go udział w zjeź dzie.”.

XV. ZMIANY W STATUCIE I REGULAMINIE

Zmia ny wpro wa dzo ne do sta tu tu PZD przez VIII Kra jo wy Zjazd De le ga tówPol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 9 grud nia 2007 ro ku

Uwa ga: wska za ne w na wia sach nu me ry stron od no szą się do pu bli ka cji „Pra wo w PZD”.

UCHWA ŁA Nr 3/VI/2009KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 26 lu te go 2009 r.w spra wie zmia ny re gu la mi nu ROD
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 66 ust. 2 sta tu tu PZD, w opar ciu 
o wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go z 9 grud nia 2008 r.,
po sta na wia:

§ 1
Uchy lić Roz dział XIV re gu la mi nu ROD uchwa lo ne go

w dniu 7 kwiet nia 2004 r. ze zmia na mi uchwa lo ny mi 23
li sto pa da 2006 r. i 25 stycz nia 2007 r. pt. „Li kwi da cja ro -
dzin ne go ogro du dział ko we go”

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

UZA SAD NIE NIE
Try bu nał Kon sty tu cyj ny w wy ro ku z dnia 9 grud nia

2008 r. uznał za nie zgod ny z Kon sty tu cja RP art. 17 ust. 3
w związ ku z ust. 2 te go ar ty ku łu usta wy o ROD. W prak -
ty ce ozna cza to, że nie mo gą być za war te w prze pi sach
związ ko wych sfor mu ło wa nia w spo sób bez wa run ko wy
uza leż nia ją ce każ dą li kwi da cję ROD od zgo dy PZD 

(§ 153 ust. 1 re gu la mi nu ROD), a do dat ko wo nie jest w ta -
kich przy pad kach moż li we za sto so wa nie § 154 re gu la mi -
nu ROD, po nie waż spra wy te ure gu lo wa ne są ak ta mi
wyż sze go rzę du niż pra wo we wnątrz związ ko we. 

Kra jo wa Ra da stwier dza, że:
• Spra wy li kwi da cji cał ko wi tej lub czę ścio wej ROD są



któ rych usu nię cie nie jest wy ma ga na zgo da wój ta, bur mi -
strza lub pre zy den ta.

Po nie waż treść § 137 ust. 1 re gu la mi nu ROD wy ni ka
wprost z za pi sów usta wy o ochro nie przy ro dy, ko niecz ne
jest do sto so wa nie je go brzmie nia do pra wa po wszech nie
obo wią zu ją ce go.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 14/2010)
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re gu lo wa ne wie lo ma ak ta mi praw ny mi w ran dze usta wo -
wej: usta wa o ROD, usta wa o go spo dar ce nie ru cho mo -
ścia mi, usta wa o szcze gól nych za sa dach przy go to wa nia 
i re ali za cji in we sty cji w za kre sie dróg pu blicz nych (spe cu -
sta wa dro go wa) i in ne. 

• We wnątrz związ ko wą pro ce du rę li kwi da cyj ną oraz
obo wiąz ki po szcze gól nych or ga nów Związ ku okre śla ją
uchwa ły Kra jo wej Ra dy PZD i Pre zy dium KR PZD. 

• Pra wa człon ka Związ ku, zwią za ne z li kwi da cją ROD,
za pi sa ne są w usta wie o ROD i sta tu cie PZD. 

Dla te go też Kra jo wa Ra da PZD uzna ła, że prze pi sy re -
gu la mi nu ROD za war te w Roz dzia le XIV, tj. od § 152 do
§ 158, nie od po wia da ją w chwi li obec nej po wszech nie
obo wią zu ją ce mu sta no wi praw ne mu i z te go wzglę du po -
sta no wi ła go uchy lić.

(Biu le tyn In for ma cyj ny 4/2009)

WI CE PRE ZES
/-/ Stanisław CHODAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

WI CE PRE ZES
/-/ Stanisław CHODAK

PRE ZES
/-/ Eu ge niusz KON DRAC KI

UCHWA ŁA Nr 3/XIX/2010KRA JO WEJ RA DY POL SKIE GO ZWIĄZ KU DZIAŁ KOW CÓWz dnia 2 grud nia 2010 r.w spra wie no we li za cji § 137 ust. 1 re gu la mi nu ROD
Kra jo wa Ra da Pol skie go Związ ku Dział kow ców, dzia -

ła jąc na pod sta wie § 150 ust. 2 pkt 4 re gu la mi nu ROD, w
związ ku ze zmia ną tre ści art. 83 ust. 4 pkt 8 usta wy o
ochro nie przy ro dy, po sta na wia:

§ 1
W § 137 ust. 1 re gu la mi nu ROD skre śla się zwrot „któ -

rych wiek prze kra cza 5 lat” i w to miej sce wpi su je się
„któ rych wiek prze kra cza 10 lat”.

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

Usta wą z dnia 21 ma ja 2010 r. o zmia nie usta wy o udo -
stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia -
le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach
od dzia ły wa nia na śro do wi sko oraz nie któ rych ustaw (Dz.
U. z dnia 5 lip ca 2010 r. Nr 119 poz. 804) do ko na no zmia -
ny art. 83 ust. 4 poz. 8 usta wy o ochro nie przy ro dy wy dłu -
ża jąc z 5 do 10 lat wiek drze wa i krze wu ozdob ne go, na

War sza wa, dnia 26 lu te go 2008 r.

UZA SAD NIE NIE

War sza wa, dnia 2 grud nia 2010 r.


