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Dopiero przy trzecim głosowaniu w Sejmie, ale inicjatywa PZD 
odniosła sukces. Sejm zaakceptował, zgłoszoną na wniosek PZD, 
senacką poprawkę do ustawy dotyczącej cen energii 
w 2023 r. Zmiana spowoduje, że działkowcy faktycznie zostaną 
objęci prawem do pakietu energii w cenie z 2022r. 
W skali kraju rachunki ogrodów będą niższe o dziesiątki milionów 
złotych. 

Uchwalona we wrześniu br. 
ustawa dotycząca cen prądu 
w 2023r. zawierała lukę, któ-
ra powodowała, że objęcie 
działkowców ochroną przed 
podwyżkami było de facto po-
zorne. Ustawa nie uwzględnia-
ła specyfi ki ROD, gdzie więk-
szość działkowców rozlicza się 
w oparciu o tzw. podliczniki. 
W efekcie, choć teoretycznie 
wskazywała działkowców, jako 
benefi cjentów wprowadzanych 
rozwiązań, realnie (średnio) pa-
kiet tańszej energii przypadający 
rocznie na działkowca nie wy-
starczałby nawet na godzinę pra-
cy kosiarki. 

PZD od początku prac nad 
ustawą zwracał uwagę na lukę 
w przepisach. Opracował rów-
nież konkretną propozycję ich 
zmiany. Niestety, choć postulaty 
organizacji działkowców były bar-
dzo wyważone - zakładały, że na 
1 działkę w ROD przypadnie 250 
kWh w ochronnej cenie, czyli 1/8 
tego, co ustawa gwarantowała 

właścicielom domów letnisko-
wych – nie zostały uwzględnio-
ne.  Propozycja dwukrotnie była 
odrzucana w głosowaniu sejmo-
wym – przesądzało negatywne 
stanowisko ministerstwa. 

Utrzymanie wręcz dyskry-
minującej dla działkowców luki 
w przepisach oraz świadomość 
zagrożeń, jakie niosła dla ogro-
dów, sprawiły, że PZD nie rezy-
gnował ze starań o jej usunięcie. 
Dzięki zabiegom przedstawicieli 
działkowców stosowną nowe-
lizację zaproponował Senat. 
W ten sposób, sprawa po raz trze-
ci stała się przedmiotem głoso-
wania w Sejmie. Zasada do trzech 
razy sztuka tym razem zadziałała. 
27 października br. w Sejmie zna-
lazła się większość, która popar-
ła zmiany oparte o propozycje 
PZD. Dzięki temu każdy działko-
wiec korzystający z prądu może 
oszczędzić w 2023r. ok. 100zł. 
W skali kraju oszczędności 
w ROD będą liczone w dziesiąt-
kach milionów zł.                                      BP  

Dzięki PZD działkowcy 
oszczędzą miliony 

Krajowy Zarząd  PZD Uchwałą nr 264/2022  
z dnia 9 czerwca 2022 r. ogłosił konkurs krajowy 
„Warzywnik Roku 2022”.

I miejsce – Monika i Tomasz Daniel 
ROD „Hutnik-Studio” w Warszawie 

(Okręg Mazowiecki)
Zwycięzcy konkursu otrzymujq na-

grodę pieniężnq w wysokości 3 000 zł, 
dyplom za zajęcie I miejsca w konkur-
sie krajowym oraz puchar konkursowy

II miejsce – Sylwia Płucienniczak
ROD „Sti lon” w Gorzowie Wielko-

polskim (Okręg w Gorzowie Wielko-
polskim).

5) Dorota Kośny, ROD „Bugaj” 
w Bugaju (Okręg w Poznaniu);

6) Elżbieta i Adam Kuryś, ROD „Ra-
dość” w Katowicach (Okręg Śląski).

Wyróżnieni uczestnicy konkursu 
otrzymują nagrody pieniężne w wy-
sokości 1000 zł oraz dyplomy pa-
miątkowe potwierdzające otrzymane 
w konkursie krajowym wyróżnienia.

Krajowy Zarząd PZD postanowił 
przyznać ponadto wyróżnienia spe-
cjalne za dodatkowe walory edu-
kacyjne wpisujące się w programy 
PZD, szczególnie Program „Bioróż-
norodność na działkach w ROD” dla:

1) Teresy Magdy, ROD „Relax” 
w Polskiej Nowej Wsi (Okręg 
Opolski);

2) Dariusza Grodzkiego, ROD 
„Skalniak” we Wrocławiu (Okręg 
we Wrocławiu).

Uczestnicy, którym przyznano 
wyróżnienia specjalne otrzymują 
nagrody pieniężne w wysokości 
1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe 
potwierdzające otrzymane w kon-
kursie krajowym wyróżnienia spe-
cjalne. 

Użytkownicy działek zakwalifi -
kowanych do konkursu otrzymują 
dyplomy, a także roczną prenume-
ratę miesięcznika „działkowiec”.

Zofi a Rut-Skórzyńska

Wyłączanie wody i energii elektrycznej na czas 
jesienno-zimowy na terenach ROD ma swoje uza-
sadnienie zarówno w aspekcie technicznym jak 
i ekonomicznym. Panujące w tym okresie ujemne 
temperatury lub ich zmiany, przy pozostawieniu 
wody w płytko wkopanych rurach, mogłyby pro-
wadzić do jej zamarznięcia w instalacji i w konse-
kwencji rozsadzenia rur prowadząc do  powstania 
szkód zarówno w częściach wspólnych ogrodu, ale 
także na indywidualnych działkach. W związku 
z odcięciem energii elektrycznej nie dochodzi rów-

nież w tym  okresie do  tzw. strat przesyłowych 
energii. Dodatkowym argumentem za odłączaniem 
energii elektrycznej i wody  na zimę jest fakt,  iż 
w okresie kiedy działkowcy nie przebywają 
w ogrodzie, wychwycenie iż miała miejsce awaria 
może odwlec się w czasie, co z kolei może dopro-
wadzić do zwiększenia rozmiaru powstałej  szkody 
i zwiększenia kosztów jej usunięcia, które poniosą 
działkowcy.  

   
Joanna Jędrzejewska

O wyłączeniu energii elektrycznej  na okres jesienno- zimowy decydują 
sami członkowie PZD na walnym zebraniu ROD na podstawie § 75 
Regulaminu ROD.W uzasadnionych przypadkach, w szczególności 
z uwagi na zły stan instalacji elektrycznej taką decyzję może podjąć 
także zarząd ROD. 

Wyłączanie wody i energii 
elektrycznej na okres zimy w ROD

Niemniej jednak trwający sezon jesienno-zimowy 
nie może budzić wśród działkowców przesadnego 
optymizmu pod względem zabezpieczenia ich ma-
jątku na działkach. Skoro nawet w szczycie sezonu, 
gdy na działkach przebywa bardzo wiele osób i cią-
gle poprawiane są zabezpieczenia, zdarzają się przy-
padki kradzieży, wandalizmów etc., można wniosko-
wać, że sezon zimowy również nie będzie wolny od 
tego typu incydentów. 

Dlatego też wszyscy działkowcy i zarządy ROD 
powinni zintensyfi kować planowane działania i inwe-
stycje mające poprawić bezpieczeństwo w ogrodach 
działkowych. Ponadto, wszyscy działkowcy powinni 
mieć na uwadze, że zakończenie sezonu być może 
ostatnim momentem do wykupienia ubezpieczenia 
dla majątku posiadanego na działce w ROD, tak aby 
przed ostatecznym opuszczeniem działek na dłuższą 
przerwę zimową, pozostawione mienie było zabez-
pieczone. Posiadanie ważnej polisy pozwoli bowiem 
nie tylko zrekompensować koszty usuwania szkód, 
ale umożliwi sprawne odtworzenie i przywrócenie 
działki lub infrastruktury ROD do pierwotnej postaci.

Z informacji napływających do Krajowej Rady 
PZD wynika, że działkowcy podobnie jak 
i zarządy ROD z coraz większą uwagą 
i odpowiedzialnością podchodzą do kwesti i 
zapewnienia bezpieczeństwa osób i majątku 
w ogrodach działkowych w okresie zimowym. 
Dowodem tego są coraz liczniejsze inwestycje 
ogrodów w dodatkowe rozwiązania poprawiające 
bezpieczeństwo i ułatwiające ściganie sprawców 
incydentów oraz uzyskiwanie odszkodowań. 

Społeczność ogrodowa na czele z Krajową Radą 
PZD nie ustaje w podejmowaniu wysiłków w celu 
poprawy stanu bezpieczeństwa w ogrodach, któ-
rego zapewnienie w największym stopniu zależy 
jednak od samych działkowców i ich zapobiegli-
wości.                                    

Marcin Juszczel

Krajowy Zarzqd PZD rozstrzygnął 
konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato 
– konkurs fotografi czny”
Konkurs krajowy pn. „Zatrzymać 
lato — konkurs fotografi czny” został 
ogłoszony przez Krajowy Zarząd 
PZD uchwałą nr 273/2022 z dnia 14 
czerwca 2022 roku. Do konkursu 
wpłynęło 58 zgłoszeń, które zostały 
ocenione przez komisję konkursową 
powołaną przez Krajowy Zarząd PZD 
do jego rozstrzygnięcia.
Uwzględniając rekomendację komisji 
konkursowej Krajowy Zarząd PZD 
w dniu 13 października 2022 roku 
uchwałą nr 418/2022 rozstrzygnął 
konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato 
— konkurs fotografi czny” przyznając:

Laureatka II miejsca otrzymuje 
nagrodę pieniężnq w wysokości 2 
000 zł, dyplom za zajęcie II miejsca 
w konkursie krajowym oraz puchar 
konkursowy.

III Miejsce – Anna Pszczółkowska
ROD „Wyzwolenie” w Węgorze-

wie – (Okręg Warmińsko-Mazurski)
Laureatka III miejsca otrzymuje 

nagrodę pieniężną w wysokości 
1500 zł, dyplom za zajęcie III miej-
sca w konkursie krajowym oraz 
puchar konkursowy.

Wyróżnienia
1) Rafał Steckiewicz, ROD im. 

gen. W. Sikorskiego w Bydgoszczy 
(Okręg w Bydgoszczy);

2) Barbara i Zbigniew Wyżga, 
ROD „Podgórze” w Krakowie 
(Okręg Małopolski);

3) Katarzyna Bogusz-Przybyl-
ska, ROD „Klaudyny” w Warsza-
wie (Okręg Małopolski);

4) Witold Wydra, ROD „Saska 
Kępa” w Warszawie (Okręg Mazo-
wiecki);

Konkurs krajowy „Warzywnik 
Roku 2022” rozstrzygnięty

Jego celem było promowanie w ROD uprawy wła-
snych, zdrowych warzyw, co jest w dzisiejszych czasach 
bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki 
w ROD. Ponadto konkurs miał zaprezentować zaanga-
żowanie i pracę działkowców, którzy działaniami i roz-
wiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, 
wdrażają programy PZD, a w szczególności Otwarty Pro-
gram Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania 
Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych oraz Program 
Klimatyczny. 

Do konkursu wpłynęło 27 zgłoszeń, które zostały 
ocenione przez komisję konkursową powołaną przez 
Krajowy Zarząd PZD do jego rozstrzygnięcia.

Na podstawie oceny i rekomendacji komisji konkurso-
wej Krajowy Zarząd PZD w dniu 13 października 2022 
roku uchwałą nr 417/2022 rozstrzygnął konkurs krajowy 
pn. „Warzywnik Roku 2022” przyznając:

I. Nagrody w konkursie
I miejsce – Agnieszka Szpala, ROD „Bursaki” w Lublinie, 

Okręg w Lublinie
Zwyciężczyni otrzymuje nagrodę pieniężną w wysoko-

ści 3 000 zł, dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie kra-
jowym oraz puchar konkursowy.

II miejsce – Katarzyna Skierniewska,ROD „Nowe Sady” 
w Łodzi, Okręg Łódzki

Za zajęcie II miejsca, uczestnik otrzymuje nagrodę pie-
niężną w wysokości  2 000 zł, dyplom potwierdzający za-
jęcie II miejsca w konkursie krajowym oraz puchar kon-
kursowy.

III miejsce – Jerzy Zdzisiński, ROD „Bursaki” w Lublinie, 
Okręg w Lublinie

Za zajęcie III miejsca, uczestnik otrzymuje nagrodę 
pieniężną w wysokości  1 500 zł, dyplom potwierdzają-
cy zajęcie III miejsca w konkursie krajowym oraz puchar 
konkursowy.

II. Wyróżnienia
1. Za uprawę warzyw na podwyższonych grządkach 

i w tunelu foliowym
Zbigniew i Barbara Wyżga, ROD „Podgórze” w Krako-

wie, Okręg Małopolski
2. Za etapy aranżacji warzywnika na działce zaniedbanej
Maja i Adam Rogala, „Plażowy” w Białymstoku, Okręg 

Podlaski
3. Za estetyczne zagospodarowanie warzywnika i róż-

norodne metody uprawy warzyw 
Barbara i Mieczysław Kowalewscy „Zacisze” w Socha-

czewie, Okręg Mazowiecki
Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują nagrody pie-

niężne w wysokości 1000 zł oraz dyplomy pamiątkowe po-
twierdzające otrzymane w konkursie krajowym wyróżnienia.

Użytkownicy działek zakwalifi kowanych do konkursu 
otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę mie-
sięcznika „działkowiec”.

Zofi a Rut-Skórzyńska

Wszystkim 

działkowcom, członkom 

zarządów ROD, komisji 

rewizyjnych, 

oraz sympatykom ROD 

życzę pełnych miłości 

i spokoju Świąt Bożego 

Narodzenia.

Niech Nowy Rok 

przyniesie Państwu

 tę odrobinę szczęścia,

która sprawi, że wszystkie

podjęte działania 

zakończą się sukcesem.

Prezes PZD
Eugeniusz Kondracki


