
                      

Pomoc Okręgu i Jednostki Krajowej rodzinnym ogrodom działkowym 
 

W swojej wypowiedzi chciałbym podnieść dwie kwestie. Po pierwsze, dlaczego warto być 

w PZD albo jak Związek pomaga działkowcom i zarządom? I co Okręg robić winien, 

aby było lepiej? Pierwsza odpowiedź jest dłuższa, druga dopiero powstaje.  

                                   

       Czy warto być w PZD? Są dwa punkty widzenia, mianowicie działkowca i zarządu ROD. 

Zajmijmy się na początek działkowcem. Straty są wiadome, mianowicie te 24 złoty rocznie 

ponoszone przez każdego działkowca na rzecz struktury okręgowej i krajowej. 8 groszy od 

metra kosztów partycypacji razy 300 metrów działki daje owe 24 zł. Po wydzieleniu się, po 

stworzeniu oddzielnego stowarzyszenia, w żadnym ogrodzie Opolszczyzny opłata za działkę 

nie zmniejszyła się o tę kwotę. Ale podejmuję to, bo pieniądze, to ważny argument 

zwolenników wyłączenia się.  Oni nim szermują, bo to jest ich jedyny argument. Tymczasem 

z punktu widzenia działkowca to wszystko jedno, co się dzieje z tymi pieniędzmi. W każdym 

razie nie idą one na ogród. 

       A zyski? Zastanówmy się nad tym co działkowicz kupuje za te 24 złoty? Czy warto je 

wydać? Chcę mówić o tym, po co jest Okręg i jednostka krajowa. 

        Po pierwsze, chodzi o sugestie formułowane przez nas a dotyczące planu pracy, zadań i 

sposobów ich realizacji. Na początku każdego roku na naradzie prezesów ROD podajemy 

najważniejsze rzeczy do planu pracy zarządu na dany rok. My z kolei inspirujemy się tym, co 

Krajowy Zarząd zaleca, co dzieje się w ogrodach Europy. Mówi się, że im więcej szczap, tym 

ognisko większe. Oto razem poszukujemy dróg najkorzystniejszych dla ogrodów, zadań 

najsposobniejszych. Wszystkie nasze inicjatywy są dobrze przemyślane i przedyskutowane. 

Z drugiej strony istnienie okręgowego zarządu i Krajowej Rady to pewność, że  zarząd 

ogrodu a przez to ogród idzie w dobrym kierunku. Chodzi również o elementy kontroli - 

konieczność przedstawiania planów i sprawozdań, rozliczeń, zatwierdzania preliminarzy.   

       Po drugie, nie bez powodu sklepy, apteki tworzą sieci, by przeciwstawić się gigantom. 

Sklepy łączą się, bo działać razem znaczy taniej. Otóż Polskie Związek Działkowców działa 

na podobnej zasadzie. Opracowujemy bowiem wspólne wzory dokumentów, druków, 

programy dla wszystkich, aby było taniej. Drukujemy materiały dla wszystkich, bo to taniej. 

Krótko mówiąc obniżamy koszty stałe, które muszą w każdym ogrodzie wystąpić. 

Zatrudniani są prawników, którzy interpretują prawo, angażujemy ekspertów, którzy 

obsługują wszystkie ogrody. Jeżeli zarządy wpłacają na rzecz okręgu jakąś kwotę, to znaczna 



część tej kwoty wraca w różny sposób do zarządów. Wraca choćby w postaci wydatków na 

doradztwo, szkolenia, konkursy, narady, na działalność mediacyjną itd. Do tego jeszcze 

nawiążę.    

     Po trzecie, ustawa o ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku przewiduje, że 

wszelkie konflikty z zarządem, także między działkowcami rozstrzygane będą przez sądy. 

Istnienie władz okręgowych i krajowych daje szansę na odwołanie się od krzywdzących 

decyzji. Daje szansę na mediację w przypadku konfliktu. Nie trzeba natychmiast iść do sądu. 

Istnieje bowiem jakaś władza nad zarządem ogrodu. Wierzcie mi, że Komisja Mediacyjna w 

Okręgu Opolskim nie jest bezrobotna. Konflikty są czymś naturalnym. My mamy 

doświadczenie, potrafimy je rozwiązywać.  

      Można nam zarzucić, że przez to kontrolowanie, kierowanie pozbawiamy ROD wolności. 

W jakimś stopniu to jest prawda, tylko że my - po pierwsze - jedynie tę wolność ograniczamy 

a po drugie, w zamian proponujemy wartość wyższą niż wolność, mianowicie 

bezpieczeństwo. Jesteśmy razem a to znaczy, że wzajemnie wspieramy się. Jesteśmy na dobre 

- upowszechniamy najlepsze pomysły, idee oraz jednolitą interpretację prawa. Jesteśmy 

również na złe – bronimy się wspólnie.  W tej obronie, w tych walkach mamy już w wielu 

sprawach sukcesy. Razem wywalczyliśmy korzystną ustawę, poprawkę w kwestii altany. Im 

nas więcej tym jest bezpieczniej. Wzajemnie się ubezpieczamy. Sam ogród w pojedynkę 

niewiele znaczy. Kto się z nim liczy. Co innego Związek mający ponad milion członków. 

Idziemy razem, więc się wzajemnie wspieramy. Poczucie bezpieczeństwa to ważna rzecz. My 

je dajemy. Nie zabieramy wolności zarządom ROD, wszak mogą do swojego planu wpisywać 

różne pomysły, my tę wolność ograniczamy –szczególnie gdy idzie o finanse – dla dobra 

ogółu. 

    Nie bez znaczenia jest fakt, że pomagamy tym, którzy mają kłopoty, także finansowe. Są to 

najczęściej małe ogrody, które nie dysponują odpowiednimi funduszami. Istnieje okręgowy 

fundusz rozwoju, odpowiednio i krajowy, z którego wypłacane są dotacje. Istnieje fundusz 

samopomocowy. W tym sensie również jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa.  

Wspomniałem, że ingerujemy w prowadzenie ogrodu, ale zazwyczaj wtedy, gdy dzieje się 

coś nie tak. Wtedy, gdy ujmujemy się za działkowcem. Wówczas, gdy zarząd robi błędy 

wkracza okręgowa komisja rewizyjna, powołujemy zarządy komisaryczne. To proste – 

stoimy na straży dobra działkowca.  

         Następny problem rozpocznę od osobistego odniesienia. W 1979 roku otrzymałem 

działkę. Na złożonym podaniu prezes Pracowniczego Ogrodu Działkowego zrobił anons o 

przydziale działki i wpisał jej numer. To były jedyne moje dokumenty działkowe. Teraz 

dokumentacja każdego nowego działkowca liczy kilkanaście kartek. O tyle wrosła 



biurokracja, czyli o setki procent. Tylko, że w dawniej rządził prezes i zarząd za pomocą 

swojego rozumu. Teraz rządzi prezes i zarząd za pomocą prawa. PRL było państwem 

woluntarystycznym i takie było do roku 1989 zarządzanie działkami. Wtedy wola rządziła. 

 III RP jest państwem prawa, więc i w ogrodach ono się pojawiło. Szczególnie to widać pod 

rządami ustawy z 2013 roku. Ale nasze prawo często tworzone jest w pośpiechu, nadto jest 

ustawicznie zmieniane. Więc potrzebne są wyjaśnienia, dookreślenia, interpretacje. A poza 

tym kultura prawna, na którą składa się także rozumienie prawa, stoi u nas na niskim 

poziomie. To rodzi to przekonanie o wzroście biurokracji. Jest to wzrost znaczenia prawa w 

życiu ogrodu. 

Od informacji zawartych w Biuletynie Informacyjnym poprzez Aktualności Związkowe aż 

do Zielonej Rzeczpospolitej roi się od interpretacji i wyjaśnień. Nadto uchwały zarządu 

okręgowego i Krajowej Rady wyłuszczają wszystkie zagadnienia niezbędne do prowadzenia 

ogrodu. Kierowanie ROD jest w tej sytuacji prostsze.  

Poza tym, jak wspomniałem Związek organizuje fachowe szkolenia dla prezesów i dla 

wszystkich działkowców. Ma wysoko kwalifikowanych wykładowców.  Współpracuje z 

ośrodkami akademickimi. Mobilizuje nadto działkowców i prezesów konkursami na wzorowy 

ogród, wzorową działkę. Nagradza najlepsze ogrody pucharami a wzorowych działkowców 

medalami za dobrą pracę. W sumie Związek tworzy przemyślaną strukturę, której zachowanie 

leży w interesie działkowców i zarządu.  

     Inna kwestia jest taka: co Okręg powinien dla ROD robić więcej? Dobiega końca trzeci 

rok mojej kadencji. Nie wiem czy się zdecyduję na następną, bo to praca ciężka i 

niewdzięczna, wiec chciałbym byśmy coś sensownego wnieśli do życia Okręgu.    

Każdego roku zmieniamy formułę szkoleń, poszukując najefektywniejszej. Wydaje się, że 

dwudniowe seminarium, oczywiście w innym miejscu niż ostatnio, ze zmodyfikowanym 

programem to formuła najlepsza.  

Zmianie uległo święta – Wojewódzki Dzień Działkowca. Jest autentycznie wojewódzki. 

Robiony jest z większym rozmachem. Szukamy teraz następnego miasta, które podejmie 

działkowców z całego województwa.  

Pracownicy biura więcej są w terenie.  

Zmiany są ewolucyjne, powolne, ale jest ich ciągle za mało, więc z przyjemnością 

wsłuchiwać się będę w propozycje członków Rady.  

 

Bartłomiej Kozera  


