
Uchwała Nr 1/XV/2017 
Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  

z dnia 10 sierpnia 2017 r.  
 

w sprawie odznaki „Zasłużony Działkowiec” oraz ustanowienia trybu  
i warunków jej nadania   ( tekst jednolity z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałą nr 3/XXIII/2018 z dnia 6 września 2018r.) 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców kontynuując wieloletnie tradycje 
wyróżniania za działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego oraz za 
należyte prowadzenie działki w ROD, zachowuje odznakę „Zasłużony Działkowiec” 
ustanowioną Uchwałą z dnia 30 listopada 1982 roku Krajowej Rady Polskiego 
Związku Działkowców w sprawie ustanowienia trybu i warunków nadania odznaki 
„Zasłużony Działkowiec” - mając w szczególności na uwadze jej znaczenie dla 
społeczności związkowej i kultywowania idei ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Mając na uwadze powyższe, na podstawie §142 ust. 3  Statutu PZD, Krajowa Rada 
PZD postanawia, co następuje:   

§1. 

Ustanowiona Uchwałą z dnia 30 listopada 1982 roku Krajowej Rady Polskiego 
Związku Działkowców w sprawie ustanowienia trybu i warunków nadania odznaki 
„Zasłużony Działkowiec” odznaka „Zasłużony Działkowiec” jest wyróżnieniem za: 

1) działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego oraz za utrzymywanie 
działki w rodzinnym ogrodzie działkowym w należytym stanie, lub 

2) za utrzymywanie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym w należytym 
stanie 

na warunkach przyjętych w Uchwale. 
§2.  

Odznaka „Zasłużony Działkowiec” jest trzystopniowa – brązowa, srebrna, złota.= 
§3. 

Odznakę „Zasłużony Działkowiec” stanowi brązowy, srebrny lub złoty owal  
o średnicy 30 mm z napisem wokół: „Zasłużony Działkowiec”. Płaszczyznę wewnątrz 
napisu stanowi stylizowany kwiat słonecznika, w środku którego znajduje się skrót 
nazwy Polskiego Związku Działkowców — PZD — oraz łopata skrzyżowana z gracą. 
Odwrotna strona odznaki jest gładka. 
 

§4. 
Odznakę „Zasłużony Działkowiec” nosi się na lewej stronie piersi. 
 

§5. 
Odznakę „Zasłużony Działkowiec” za działalność na rzecz Związku  
i ogrodnictwa działkowego oraz za utrzymywanie działki w rodzinnym ogrodzie 
działkowym w należytym stanie, w tym w szczególności jej zagospodarowanie 
zgodnie z Regulaminem ROD oraz przepisami prawa, przyznaje się, nie wcześniej niż: 

1) brązową – po 3 latach, 



2) srebrną – po 3 latach od otrzymania brązowej, 
3) złotą – po 4 latach od otrzymania srebrnej  

spełniania kryteriów wskazanych w niniejszym postanowieniu 

 
§6. 

Odznakę „Zasłużony Działkowiec” za utrzymywanie działki w rodzinnym ogrodzie 
działkowym w należytym stanie, w tym w szczególności jej zagospodarowanie 
zgodnie z Regulaminem ROD oraz przepisami prawa, przyznaje się, nie wcześniej niż: 

1) brązową – po 5 latach, 
2) srebrną – po 5 latach od otrzymania brązowej,  
3) złotą – po 5 latach od otrzymania srebrnej. 

spełniania kryteriów wskazanych w niniejszym postanowieniu 

 
§7. 

Odznaka „Zasłużony Działkowiec” może być nadana również pośmiertnie. 
 

§8. 
Odznakę „Zasłużony Działkowiec” nadaje: 

1) brązową – zarząd ROD, 
2) srebrną –  okręgowy zarząd PZD, 
3) złotą –  Krajowy Zarząd PZD. 

§9. 
1. Wnioski o nadanie odznaki „Zasłużony Działkowiec składa: 

1) zarząd ROD  
- o nadanie srebrnej odznaki; wniosek kierowany jest do okręgowego zarządu 

PZD; 
- o nadanie złotej odznaki wniosek kierowany jest do Krajowego Zarządu za 

pośrednictwem okręgowego zarządu PZD 
2) okręgowy zarząd PZD  
– o nadanie złotej odznaki; wniosek wraz z uchwałą kierowany jest do Krajowego 

Zarządu  PZD. 
 Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały. 

2. Wniosek o nadanie odznaki „Zasłużony Działkowiec” powinien być złożony nie 
później niż 3 miesiące przed przewidywanym terminem jej wręczenia. 

3. Wniosek musi być należycie umotywowany przez właściwą komisję ds. oznaczeń 
działającą przy organie wnioskującym o nadanie odznaki „Zasłużony 
Działkowiec”. 

 

§10. 
Z własnej inicjatywy odznakę „Zasłużony Działkowiec” może nadać: 

1) Prezes PZD oraz Krajowy Zarząd PZD – odznakę brązową, srebrną oraz złotą; 
2) okręgowy zarząd PZD – odznakę brązową oraz srebrną. 

§11. 



Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działkowiec” otrzymuje legitymację, według 
wzorów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały. 

§12. 
1. Odznakę „Zasłużony Działkowiec” wręcza się podczas posiedzenia organów 

Polskiego Związku Działkowców oraz podczas uroczystości związkowych. 
Odznaka może być również wręczona w innych uzasadnionych okolicznościach,  
w których jej wręczenie nie uchybi powadze nadanego wyróżnienia.  

2. Wręczenia odznaki „Zasłużony Działkowiec” dokonuje: 
1) złotą – Prezes PZD lub upoważniony członek organu jednostki krajowej PZD, 
2) srebrną – prezes okręgu PZD lub upoważniony członek organu jednostki 

terenowej PZD, 
3) brązową – Prezes zarządu ROD lub upoważniona przez niego osoba. 

 
§13. 

W przypadku zniszczenia lub zgubienia odznaki „Zasłużony Działkowiec” lub/i 
legitymacji, wyróżniony może wystąpić z pisemnie uzasadnionym wnioskiem  
o wydanie duplikatu odznaki lub/i legitymacji. 
 

§14. 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie działania przez 
wyróżnionego na szkodę Polskiego Związku Działkowców, Prezydium Krajowej Rady 
PZD lub organ, który nadał odznakę „Zasłużony Działkowiec” mogą pozbawić 
nadanego wyróżnienia.   
 

§15. 
1. Organy uprawnione do nadawania odznaki „Zasłużony Działkowiec” prowadzą 

ewidencje nadanych odznak oraz gromadzą złożone wnioski o ich nadanie.  
2. Koszty wykonania odznaki „Zasłużony Działkowiec” oraz legitymacji pokrywają 

organy PZD nadające odznakę. 
§16. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tym samym dniem traci moc Uchwała  
z dnia 30 listopada 1982 r. Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w 
sprawie ustanowienia trybu i warunków nadania odznaki „Zasłużony Działkowiec”.  
 
Załącznik Nr 1 – Wzór wniosku o nadanie odznaki „Zadłużony Działkowiec” 
Załącznik Nr 2 – Wzory legitymacji 
 
 

SEKRETARZ                              PREZES 
 

  Izabela Ożegalska                      Eugeniusz Kondracki 
 

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2017 r.  



Załącznik  Nr 1  do uchwały 1/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017r.  
 

pieczęć organu występującego o nadanie odznaki 

 
 
 
 

 

 
  , dnia   

 

  
 miejscowość (dzień . miesiąc . rok) 

WNIOSEK O NADANIE 
                              ……………………………… Odznaki „Zasłużony Działkowiec”                        
                                           stopień odznaki    

  Nazwisko   Imiona 

  

  Nazwa ROD w którym działkowiec użytkuje działkę   Numer działki 

  

  Rok nabycia prawa do działki   Rok przyjęcia w poczet członków PZD 

  

  Funkcje pełnione w organach PZD 

od do nazwa funkcji nazwa organu 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Posiadane odznaczenia i wyróżnienia  

Nazwa nr legitymacji data nadania 

    

   
Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po otrzymaniu ostatnio nadanego odznaczenia. 



   

 
data pieczęć pieczątki i podpisy przedstawicieli organu wnioskującego 

   Opinia Komisji Odznaczeń OR PZD 
 
 
 
 

data  podpisy członków Komisji Odznaczeń OR PZD 

  Opinia Komisji Odznaczeń KR PZD 

data  podpisy członków Komisji Odznaczeń KR PZD 

  Złota* Brązowa* Odznaka „Zasłużony Działkowiec” przyznana Uchwałą Krajowego* Okręgowego* Zarządu PZD 

  nr ……………………………. z dnia …………………………..……. 

  Wydano legitymację nr ……………………………. 

* niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik Nr 2 do uchwały nr 1/XV/2017 KR PZD z dnia 10.08.2017r. 

Pierwsza strona 

Strony środkowe 
 
          Stowarzyszenie ogrodowe 
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

 

      Legitymacja Nr ……… 

 

        …………………… 201….r 

 

                Uchwałą Zarządu  
         Rodzinnego Ogrodu Działkowego  
          Polskiego Związku Działkowców 
im.   .……………………………………. 
w   ………………………………………. 
 
Pan/Pani……………………………………… 
               wyróżniony(a) został(a) 
              BRĄZOWĄ ODZNAKĄ 
    „ ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA” 
 
 m.p.                                           Prezes 
 

 
 
          Stowarzyszenie ogrodowe 
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

 

      Legitymacja Nr ……… 

 

     …………………… 201….r 

        Uchwałą Okręgowego Zarządu 
        ……………………………………….. 
       Polskiego Związku Działkowców 
 w   ………………………………………. 
 
Pan/Pani………………………………………….. 
                wyróżniony(a) został(a) 
                SREBRNĄ ODZNAKĄ 
      „ ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA” 
 
 m.p.                                           Prezes 
 

 
 
          Stowarzyszenie ogrodowe 
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW 

 

      Legitymacja Nr ……… 

 

     …………………… 201….r 

    Uchwałą Krajowego Zarządu…          
Polskiego Związku Działkowców 

  
Pan/Pani…………………………………… 
               wyróżniony(a) został(a) 
                 ZŁOTĄ ODZNAKĄ 
   „ ZASŁUŻONEGO DZIAŁKOWCA” 
 
 m.p.                                           Prezes 
 

 


