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W sobotę 24 września 2022 r. w Warszawie po dwóch latach ograniczenia w kontaktach 
z powodu stanu epidemii odbyły się Krajowe Dni Działkowca. Na uroczystość przybyło 
ponad 150 działkowców z 24 okręgów.

Uroczystego otwarcia Krajowych Dni 
Działkowca 2022 dokonał Prezes PZD Eu-
geniusz Kondracki. Prezes PZD podkreślił 
szczególne okazje do obchodów tegorocz-
nego Święta Działkowców: działkowe do-
żynki i zakończenie obchodów 40-lecia 
Związku.. Prezes nawiązując do historii PZD 
powiedział, że dziś Polski Związek Działkow-
ców jest największa, najsilniejszą organiza-
cją społeczną w kraju. Prezes wskazał, że 
wartości dotyczące naszego ruchu zapisane 
w tradycjach, poświęceniu i dorobku wielu 
pokoleń działkowych rodzin, stałym uznaniu 
społeczeństwa oraz w ustawie o rodzinnych 
ogrodach działkowych i deklaracjach kolej-
nych Zjazdów Polskiego Związku Działkow-
ców są nienaruszalne i dobrze służące 5 mln 
ludzi w Polsce korzystających z ogrodów 
działkowych oraz wszystkim społeczeń-
stwom miast i osiedli w których są ROD. 
W imieniu uczestników Krajowych Dni 
Działkowca 2022 oraz swoim własnym 
przekazał wszystkim działkowcom w kra-
ju najlepsze życzenia związane z działką, 
wszystkim strukturom Związku podzięko-
wania za wierną, bezinteresowną służbę na 
rzecz działkowych rodzin i społeczeństwa. 

Po wystąpieniu Prezesa PZD przyszedł 
czas na wystąpienia uczestników. Głos za-
brali: Pani Alicja Pająk, Prezes Zarządu ROD 
„Radość” w Katowicach, który zdobył I miej-
sce w Wielkim Konkursie dla uczczenia Jubi-
leuszu 40-lecia PZD, Pan Antoni Kostrzewa, 
honorowy Prezes Okręgu Mazowieckiego, 

Zgodnie z § 60 ust 2 Statutu PZD (tylko) 
członek PZD ma prawo wglądu do dokumen-
tów sprawozdawczych, które Zarząd ROD 
wykłada do wglądu na co najmniej 7 dni przed 
walnym zebraniem. Dokumentami tymi są: 
sprawozdanie z działalności zarządu ROD za 
rok ubiegły, sprawozdanie fi nansowe zarządu 
ROD za rok ubiegły, sprawozdanie komisji re-
wizyjnej ROD za rok ubiegły a także projekt 
planu pracy na rok bieżący oraz projekt pre-
liminarza fi nansowego również na rok bieżą-
cy. Dodatkowo do wglądu przedstawiane są 
dokumenty związane z planowanymi inwe-
stycjami w ROD (tj. wniosek zarządu ROD na 
WZ, informacja o zakresie i terminie plano-
wanych prac, sposób realizacji i fi nansowania 
zadania, a także wstępny kosztorys inwe-
stycji). Wyłożeniu nie podlegają dokumenty 
źródłowe jak np. umowy, faktury, rachunki, 
korespondencja). W celu umożliwienia ba-
dania dokumentów źródłowych spośród 
członków PZD z danego ROD wybierany jest 

Sprawa podrzucania śmieci stanowi 
problem nie tylko w ogrodach, 
ale i na prywatnych posesjach,  
w spółdzielniach, czy wspólnotach 
mieszkaniowych.

Do zasad segregacji nie stosują się 
zarówno niektórzy działkowcy, jak 
również śmieci są podrzucane przez 
osoby trzecie do miejsca gromadzenia 
odpadów, czyli do kontenerów. Istnie-
jące przepisy nie dają uprawnienia or-
ganom ROD do nakładania kar fi nan-
sowych na działkowców, którzy nie 
przestrzegają zasad segregacji. Z kolei 
wyrzucenie odpadów do kontenerów 
specjalnie do tego celu przeznaczo-
nych nawet przez osobę nieupraw-
nioną w praktyce nie jest uznawane 
za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie,  
w sensie o którym mowa w art. 145 
kodeksu wykroczeń, który stanowi, iż 
kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsce 
dostępne publiczności podlega karze. 
Miejsce publiczne, to miejsce dostęp-
ne dla nieokreślonej liczby osób, do 
którego można się bez przeszkód do-
stać. Kontenery zatem można zamknąć 
w altanie i ograniczyć dostępność dla 
osób postronnych. W przypadku jed-
nak zauważenia procederu podrzuca-
nia śmieci przez osoby nieuprawnione 
należy wezwać jak najszybciej Policję 
lub Straż Miejską, korzystne było-
by utrwalenie nr rej pojazdu, którym 
posługiwał się podrzucający śmieci, 
istnieje bowiem możliwość ukarania 
sprawcy za wykroczenie zwane szal-
bierstwem, o którym mowa w art. 121 
kodeksu wykroczeń, czyli wyłudzeniu 
usługi, ponieważ działkowcy za wy-
wóz tych śmieci będą musieli zapłacić.  

Można rozważyć możliwość do-
chodzenia swoich praw na drodze 
postępowania cywilnego, jednakże w 
przypadku osób trzecich, samo dyspo-
nowanie np.  nagraniem z monitoringu, 
nie pozwala na ustalenie danych oso-
bowych sprawcy, a znajomość imienia, 
nazwiska i adresu jest konieczna, aby 
wystąpić na drogę postępowania są-
dowego.

Aby uzyskać skuteczne narzędzie 
do walki z osobami, które podrzucają 
śmieci i nie stosują się do zasad segre-
gacji zmianie powinny ulec powszech-
nie obowiązujące przepisy. Na chwilę 
obecną kary za niedotrzymanie zasad 
segregacji są nakładane na cały pod-
miot, a nie na osoby, które faktycznie 
je naruszyły.              Joanna Jędrzejewska

Pani Małgorzata Jasińska członek OR To-
ruńsko-Włocławskiej, Pani Ewa Błachut, 
Prezes Zarządu ROD „Dębniki” w Krakowie, 
była Prezes Okręgu Małopolskiego, Prezes 
Okręgu w Zielonej Górze Marian Pasiński, 
I Wiceprezes Okręgu w Poznaniu Robert 
Klimaszewski, Prezes Okręgu Warmińsko-
-Mazurskiego Jan Miszkiel. Wszyscy wy-
stępujący przypominając przełomowe wy-
darzenia w historii Związku, walkę o ogrody 
i Związek, a także sukcesy wyrażali ogromne 
uznanie dla Prezesa PZD, a także dla człon-
ków organów Związku.

Duża część uroczystości została poświę-
cona docenieniu i uhonorowaniu pracy za-
służonych działaczy oraz wręczeniu nagród 
w konkursach krajowych pn. Wielki Konkurs 
dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia PZD” oraz 
„Najpiękniejsza działka Roku 2022”. Meda-
lami z okazji 40-lecia PZD „Bene Meritus” 
Prezes PZD uhonorował 15 działaczy, które 
wręczył w towarzystwie I Wiceprezesa PZD 
Tadeusza Jarzębaka. 

Podczas uroczystości ogłoszone zostały 
wyniki konkursu dla ROD pn. „Wielki Konkurs 
dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego 
Związku działkowców”, o czym postanowił 
Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 337/2022 
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowe-
go dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia 
Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Dział-
kowców w 2022 roku”

W Krajowych Dniach Działkowca uczest-
niczyli przedstawiciele niemal wszystkich 

ogrodów, które brały udział w konkursie. Była 
to więc okazja do osobistego, uroczystego 
wręczenia najlepszym ROD w kraju pamiąt-
kowych pucharów, tablic pamiątkowych, dy-
plomów oraz upominków i wydawnictw przez 
Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Wi-
ceprezesa PZD Zdzisława Śliwę oraz Skarbni-
ka PZD Piotra Gadzikowskiego.

Kolejno zgodnie z postanowieniami 
uchwały nr 338/2022 Krajowego Zarzą-
du PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkur-
su krajowego „Najpiękniejsza działka Roku 
2022” przewodniczący komisji konkursowej 
oceniającej zgłoszenia w konkursie, członek 
KZ PZD Edward Galus ogłosił wyniki kon-
kursu. Obecni na uroczystości niemal wszy-
scy laureaci konkursu zostali uhonorowani 
dyplomami konkursowymi, pucharami, które 
wręczył Prezes PZD oraz członek KZ PZD 
Edward Galus. 

W uznaniu za aktywną pracę społeczną, 
długoletnią pracę w strukturach, zaanga-
żowanie w obronie praw działkowców, dal-

szego istnienia rodzinnych ogrodów dział-
kowych i Polskiego Związku Działkowców, 
Krajowy Zarząd PZD postanowił wyróżnić 
odznaką „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO 
ZWIĄZKU DZIALKOWCÓW” 6 działaczy, 
natomiast złotą odznaką „ZASŁUŻONEGO 
DZIAŁKOWCA” 10 osób.

Odznaki wręczał Prezes PZD Eugeniusz 
Kondracki w towarzystwie Sekretarz PZD 
Izabeli Ożegalskiej. 

Na koniec Prezes PZD podziękował wszyst-
kim za udział w uroczystości, za stworzenie 
radosnej i podniosłej atmosfery, a także wy-
raził nadzieję do spotkania za rok. Po zakoń-
czeniu części ofi cjalnej uczestnicy wspólnie 
biesiadowali przy smacznych potrawach oraz 
przyjemnej muzyce na żywo wykonywanej 
przez zespół Non-Stop z Łodzi. 

Zofi a Rut-Skórzyńska

W Krajowych Dniach Działkowca wzięło 
udział ponad 150 osó b z całego kraju.

Zakaz spalania w ROD
Działkowców obowiązuje  bezwzględny zakaz spalania odpadów na działkach 
w ROD. Niezależnie od tego czy są to odpady zielone pozostające po 
porządkowaniu działki czy innego rodzaju odpady § 68 pkt 5 regulaminu 
ROD stanowi, że działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie 
ROD zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek 
roślinnych. 

Niestety mimo wyraźnego zakazu 
z każdym sezonem problem powraca. 
Osoby przyłapane na spalaniu odpadów 
muszą liczyć się z konsekwencjami, za-
równo ze strony Straży Miejskiej w po-
staci mandatów karnych, jak i ze strony 
zarządów ROD, których zadaniem jest 
zapewnienie respektowania w ROD po-
stanowień regulaminu.

Zarówno działkowcy, jak również za-
rządy ROD powinni mieć na uwadze oko-
liczność, w której lekkomyślne podejście 
do spalania odpadów może spowodować 
pożar w ogrodzie. Zawsze natomiast 
spowoduje zanieczyszczenie powietrza 
i zakłócenie wypoczynku na sąsiednich 
działkach. Należy mieć również na uwa-
dze, że obecnie samorządy lokalne bar-
dzo poważnie traktują problem spalania 
odpadów w trosce o jakość powietrza 
zwłaszcza w dużych ośrodkach miej-

skich. Samorządy najczęściej prowadzą 
działania w tym obszarze zgodnie z przyj-
mowanymi przez nie politykami, powsta-
jącymi w oparciu o programy ochrony 
powietrza, czy uchwały ukierunkowane 
przede wszystkim na ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń. 

Problem spalania odpadów ma jeszcze 
inny wymiar, chodzi tu przede wszystkim 
o naruszenie zasad dotyczących segrego-
wania i odbioru odpadów. Spalanie odpa-
dów nie może stanowić więc sposobu na 
ograniczenie ilości produkowanych śmieci 
i redukcji kosztów ich wywozu. Rozwią-
zaniem nadmiernych kosztów odbioru 
odpadów oraz z drugiej strony ryzyka 
poniesienia kary za spalanie, może być jak 
najszybsze wykształcenie nowych nawy-
ków i prowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów.

Marcin Juszczel

Wgląd do dokumentów ROD 
Wgląd członków PZD do dokumentów dotyczących działalności ROD regulują przepisy 
ustawy o ROD oraz Statutu PZD. Zapisy te nie dotyczą działkowców, którzy nie są 
członkami PZD a zatem uprawnienia przypisane członkom PZD nie dotyczą tych osób.   

statutowy organ (§ 89 oraz § 91 ust 1 Statu-
tu PZD) jakim jest Komisja Rewizyjna ROD, 
która reprezentuje pozostałych członków 
i w ich imieniu przeprowadza kontrolę i oce-
nę działalności ROD również pod względem 
fi nansowym. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust 
3 i 4 ustawy o ROD, zarząd ROD w terminie 
do dnia 1 lipca przedstawia informację fi nan-
sową dotyczącą prowadzenia ROD za ubie-
gły rok. Informacja zawierająca  zestawienie 
wydatków i wpływów udostępniana jest 
w taki sposób, aby każdy działkowiec mógł się 
z nią zapoznać, w szczególności może być wy-
wieszona na tablicach informacyjnych ROD. 
A zatem informacja fi nansowa jest doku-
mentem do którego wgląd mają również  
działkowcy nie będący członkami PZD. 

Dodatkowo, każdy członek PZD, na zasa-
dzie art. 14 ust 1 pkt 9 Statutu PZD ma wgląd 
w dokumentację dotyczącą jego członko-
stwa. 

Joanna Jędrzejewska

„Elektryczny pastuch” na działce
Na działce na terenie ROD nie jest możliwy montaż 
elektrycznego pastucha.

Urządzenia tego typu mają zastosowa-
nie przy hodowli zwierząt gospodarskich 
i wykorzystują do działania prąd elektrycz-
ny. Korzystanie z tego typu instalacji, nawet 
dla zabezpieczenia plonów przed dzikami 
czy innymi leśnymi zwierzętami, na terenie 
ROD wiązałby się z ryzykiem porażenia prą-
dem pozostałych jego użytkowników: dział-
kowców, dzieci, zwierząt przebywających 
w ogrodzie. Tymczasem § 22 Regulami-
nu ROD stanowi, iż zarząd ROD obowią-

zany jest działać w ten sposób, aby 
w ogrodzie było bezpiecznie.  Uznać 
zatem należy, iż bezpieczeństwo i zdro-
wie działkowców ma priorytet przed 
ewentualnymi zniszczeniami kwiatów, 
krzewów, czy drzew owocowych. Do-
datkowo, gdyby zdarzył się nieszczę-
śliwy wypadek, właściciel urządzenia 
mógłby ponosić odpowiedzialność za-
równo karną jaki cywilną wobec osób 
pokrzywdzonych.        Joanna Jędrzejewska

Podrzucanie śmieci 
a możliwości prawne 

zarządu ROD

Uchwała nr 215/2015 Krajowego 
Zarządu PZD z dnia 30 września 
2015 r. tekst jednolity, w sprawie 
określenia zasad prowadzenia 
i funkcjonowania Ewidencji Działek 
w ROD, stanowi w § 5 ust 1, iż Zarząd 
ROD dla każdej działki prowadzi osobną 
i oznakowaną numerem działki teczkę 
zawierającą akta ewidencyjne. 

Z kolei z § 5 ust 3 uchwały wynika, iż 
otrzymane oryginały lub kopie dokumen-
tów takich jak m.in. dowód osobisty, pasz-
port, karta pobytu,  zaświadczenia o nie-
pełnosprawności, karta parkingowa czy 
też akta stanu cywilnego ( np.  akt zgonu 
akt zawarcia związku małżeńskiego) po-
winny zostać niezwłocznie zwrócone po 
dokonaniu niezbędnych zmian i adnotacji 
w ewidencji, ponieważ nie stanowią one akt 
ewidencyjnych. 

Joanna Jędrzejewska


