
Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach 
w przedmiocie zachowania ogólnopolskiej organizacji działkowców 

Jesteśmy działkowcami i członkami Polskiego Związku Działkowców od kilku 
do kilkudziesięciu lat. Każdego z nas łączy z ogrodnictwem działkowym coś więcej niż tylko 
sadzenie warzyw i kopanie grządek. Posiadanie działki to hobby, pasja, która zajmuje większą 
część naszego życia. Dzięki naszym działkom możemy cieszyć się aktywnością na świeżym 
powietrzu, spędzić czas z rodziną przy grillu i jeść zdrowe, własnoręcznie uprawiane 
warzywa i owoce. Działka łączy pokolenia, zbliża do siebie rodziny i sąsiadów, pełni ważne 
funkcje integracyjne i społeczne. Rodzinne ogrody działkowe w trakcie swojej ponad 
T15-letniej historii na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast i przedmieść, a większość 
ludzi nie wyobraża sobie przestrzeni bez nich. 

W zeszłym roku wydarzyło się jednak coś, co zburzyło spokój i nie pozwala do końca 
cieszyć się naszą pasją. W lipcu Trybunał Konstytucyjny RP uznał zrąb przepisów 
regulujących kwestie ogrodnictwa działkowego za niezgodne z ustawą zasadniczą. 
Jednocześnie dał 18 miesięcy na stworzenie nowych przepisów w powstałą lukę prawną. 
Wiele środowisk w wyroku TK dopatrzyło się możliwości likwidacji zrzeszenia polskich 
działkowców oraz rozbicia i rozczłonkowania ich Związku, który od dłuższego już czasu był 
dla nich solą w oku. PZD skutecznie walczył bowiem od lat o słusznie nabyte prawa 
działkowców i chroni ogrody przed likwidacją pod kolejne komercyjne inwestycje. Przez 
swoje działania na rzecz ponad milionowej rzeszy użytkowników działek został okrzyknięty 
reliktem komunizmu, „państwem w państwie" i monopolistą blokującym rozwój miast, 
a także nowoczesnego ogrodnictwa działkowego. Jako działkowcy z kilkudziesięcioletnim 
stażem, którzy w swoim życiu wiele już przeszli - większych bzdur nie słyszeliśmy. 

Polski Związek Działkowców jest największą samodzielną i samorządną organizacją 
w naszym kraju. Jego członkowie i sympatycy to łącznie z rodzinami ponad 4 miliony 
obywateli. Tylko dzięki tak silnemu zjednoczeniu i organizacji udało nam się przez 
te wszystkie lata utrzymać ogrodnictwo działkowe w naszym kraju i obronić je przed 
zakusami deweloperów, niektórych samorządowców i odnajdujących się raz po raz 
spadkobierców dawnych właścicieli. Tylko dzięki tak silnej reprezentacji działkowcy są 
poważnym i respektowanym partnerem do dialogu, a w obliczu wszystkich zagrożeń mogą 
bronić swoich praw przed niesprawiedliwością. 

Trzeba wyraźnie podkreślić, że działkowcy nie sprzeciwiają się inwestycjom mającym 
znaczenie dla społeczeństwa, jak budowa dróg, szpitali czy szkół. Wbrew nagłaśnianej przez 
nieprzychylne media i polityków opinii, PZD zawsze wyrażał zgodę na likwidację ogrodów 
w podobnych przypadkach, oczywiście jednak za właściwym odszkodowaniem 
uwzględniającym indywidualną i wspólną własność działkowców i Związku. Zarzut więc 
jakoby skostniały PZD był przyczyną zastoju w rozwoju miast jest zupełnie absurdalny. 

Jak moglibyśmy bronić naszych praw, gdyby nie Polski Związek Działkowców? Jaka 
byłaby szansa, że w Sejmie czy urzędach gmin, czyli tam, gdzie ważą się losy terenów 



' ogrodów działkowych, usłyszany zostałby głos pojedynczych ogrodów? Oczywiście, 
że żadna. Tylko zrzeszenie w ogólnopolskiej organizacji daje pojedynczym Zarządom 
możliwość realnego działania i wpływu na przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Takie wnioski oczywiste są w każdej dziedzinie życia społecznego i istnienie organizacji 
pozarządowych czy stowarzyszeń nie stwarza żadnych kontrowersji. PZD jednak jako 
użytkownik i użytkownik wieczysty dużych połaci ziemi, stał się wrogiem numer jeden 
i niezbędnym celem likwidacji. 

Pragniemy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw wobec takiego stawiania sprawy. 
Opowiadamy się za dalszym zjednoczeniem działkowców w ogólnopolskiej organizacji, 
gdyż tylko to stanowi dla nas gwarancję dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych. 
Dla pojedynczych Zarządów ROD pomoc jednostek nadrzędnych w sprawach organizacyjno 
- prawnych jest nieoceniona. Nieocenione jest także zaangażowanie członków PZD 
od najniższego do najwyższego szczebla w walkę o to, aby głos działkowców nie został 
zagłuszony w czasach, gdy podstawową wartością stał się pieniądz. Tylko dalsze wspólne 
działanie w jednym stowarzyszeniu jest dla nas szansą, że do rodzinnych ogrodów 
działkowych będą przychodzić nie tylko nasze dzieci, ale i wnuki oraz prawnuki. 
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