
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu 

z dnia 15 grudnia 2012r. 
w sprawie prawa polskich działkowców do posiadania własnej organizacji 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców wyraża poparcie dla zastosowania w przyszłej 
ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych rozwiązań zapewniających ciągłość zarządzania 
ogrodami i prawa do posiadania struktur organizacyjnych gwarantujących właściwe reprezentowanie 
działkowców na forum międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Postulowana m.in. przez klub 
parlamentarny Solidarna Polska likwidacja Polskiego Związku Działkowców, działającego na mocy 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. i wcześniejszych, doprowadzi do pozbawienia 
polskich działkowców tych praw oraz spowoduje trudne do określenia następstwa wynikające ze 
zburzenia istniejącego systemu zarządzania ogrodnictwem działkowym. Próba odbudowy struktur 
zarządzających i kontrolnych może stanowić długotrwały proces i wywołać tym samym niepożądane 
zjawiska anarchizowania życia w ogrodach działkowych. Dla działkowców istotne jest także, że 
z chwilą likwidacji PZD wygasnąć mogą prawa użytkowania wieczystego do gruntów pozyskane przez 
Związek przez całe dziesięciolecia. Tym samym gminy, zwłaszcza niechętne ogrodom, uzyskają pełną 
swobodę w decydowaniu o losie ogrodów. 

Obywatelski Projekt Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych proponuje rozwiązanie polegające 
na ewolucyjnym przekształceniu Polskiego Związku Działkowców w Stowarzyszenie Ogrodowe Polski 
Związek Działkowców. Rozwiązanie to jest wolne od zarzutu niekonstytucyjności i pozwala ogrodom 
swobodnie decydować o swojej przynależności do stowarzyszenia. Popieramy takie rozwiązanie w 
trosce o przyszłość ogrodnictwa działkowego, dla którego zasługi Polskiego Związku Działkowców są 
nie do przecenienia. Ponad 30-letnia historia Związku jest pasmem ciągłej walki o tworzenie 
warunków funkcjonowania ogrodów i ich obronę. Bez Polskiego Związku Działkowców wiele polskich 
ogrodów zostałoby wymazanych z map polskich miast. Partnerska współpraca Związku z 
samorządami miast i gmin zaowocowała wieloma rozwiązaniami służącymi rozwojowi ogrodów 
działkowych, wspieraniem inwestycji, uczestnictwie ogrodów w życiu miasta i gminy. W obronie 
Polskiego Związku Działkowców wypowiedziała się europejska organizacja działkowców oraz 
narodowe Związki Działkowców. Złożone podczas X Nadzwyczajnego Zjazdu PZD oświadczenie 
Prezydenta Międzynarodowego Biura P. Chrisa Zijdevelda, że „dwa miliony europejskich działkowców 
popiera milion polskich działkowców" jest dobitnym tego przykładem. Także podpisany we wrześniu 
w Poznaniu przez działkowców z Westfalii i Poznania list otwarty do Marszałek Sejmu zaświadcza 
o zatroskaniu europejskich działkowców losem polskiego ogrodnictwa działkowego. 

Apelujemy do parlamentarzystów, którzy zadecydują o przyszłej ustawie o ogrodach: w trosce 
o zachowanie ogrodów dla przyszłych pokoleń weźcie pod uwagę propozycje rozwiązań 
proponowane przez nasz projekt. Polscy działkowcy w swej ogromnej większości uważają, że należy 
pozwolić silnej krajowej organizacji Stowarzyszeniu Ogrodowemu Polski Związek Działkowców pełnić 
funkcję reprezentanta swoich interesów. 

Wiceprezes OZ PZD w Poznaniu Prezes OZ PZD w Poznaniu 

Sylwester Chęciński Zdzisław Śliwa 

Do wiadomości: 

Marszałek Sejmu i Marszałek Senatu 

Kluby parlamentarne i koła poselskie. 


