
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Łódzkiego 
Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 13 marca 2013 roku 
w sprawie dalszego funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców. 

Członkowie Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD popierają przyjęty 

w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych model 

funkcjonowania ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. 

Ewolucyjne przejście do nowych zasad działania ogrodów jest to podejście jak 

najbardziej racjonalnym, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie 

praw nabytych działkowców, praw do gruntów ROD i majątku znajdującego się 

na ogrodach. 

Projekt przewiduje przekształcenie dzisiejszego Polskiego Związku Działkowców 

w ogólnokrajowe stowarzyszenie ogrodowe PZD, do którego z mocy ustawy 

weszłyby, jako jednostki terenowe, dzisiejsze rodzinne ogrody działkowe. 

Zgodnie z projektem obywatelskim każdy ROD ma prawo wystąpienia ze 

stowarzyszenia PZD. To od decyzji działkowców podjętej w formie uchwały 

walnego zebrania zależy czy wolą pozostać w organizacji ogólnopolskiej, czy też 

chcą założyć odrębne stowarzyszenie. Taka konstrukcja w pełni odpowiada 

wymogom pluralizmu, demokracji i wolności zrzeszania się. 

Projekt obywatelski wprowadza nowatorskie rozwiązania, ale jednocześnie 

szanuje dorobek i tradycje samorządu działkowego w Polsce. Właśnie tym 

różni się od konkurencyjnych propozycji Platformy Obywatelskiej i Solidarnej 

Polski, które za główny cel obrały sobie przeprowadzenie swoistej rewolucji na 

ogrodach. 

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD podobnie jak ponad 900 tysięcy obywateli, którzy 

swoimi podpisami poparli projekt stoi na stanowisku konieczności zachowania 

ogólnopolskiej organizacji skupiającej polskich działkowców. 

Działający w oparciu o daleko idące demokratyczne mechanizmy Związek jest 

najlepszym strażnikiem praw działkowców i ogrodów. Bez jego prawnej 

i organizacyjnej pomocy ogrody stanowiłyby łatwy cel dla wszystkich tych, 

którzy w gruntach ROD widzą szansę na zrobienie wielomilionowych interesów. 

Przeciwnikom powyższych rozwiązań należy przypomnieć, że demokracja 

polega nie na walce z legalnie działającymi podmiotami życia publicznego, 



a prawo do zrzeszania się i tworzenia organizacji jest jednym z podstawowych 

przywilejów nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Biorąc za przykład kraje, mające bogatsze tradycje niż polska demokracja, 

trzeba podkreślić, że organizacje działkowców od lat istnieją w Niemczech, 

Francji, państwach Beneluksu, czy Skandynawii. Związki działkowców 

współpracują na szczeblu ponadnarodowym. Międzynarodowe Biuro Ogrodów 

Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu zrzesza organizacje 

z 15 państw. W tym gronie znajduje się Polski Związek Działkowców. Jego 

działalność i osiągnięcia są doceniane w Europie i na świecie. Zlikwidowanie 

PZD oznaczałoby więc pozbawienie polskich działkowców reprezentacji na 

szczeblu międzynarodowym. Z tego względu Związek oraz jego indywidualni 

członkowie zaskarżyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Organizowanie i skupianie się ludzi wokół wspólnych idei to proces naturalny. 

Tym co łączy członków Polskiego Związku Działkowców jest dobro ogrodów. 

Świadczy o tym historia Związku, jego obecne zadania, a zwłaszcza 

determinacja z jaką staje on w obronie działkowców. 

Powyższe okoliczności nie pozostawiają wątpliwości, iż potrzeba istnienia 

ogólnopolskiej organizacji działkowców, kontynuującej tradycje PZD, jest ciągle 

aktualna. Tylko bowiem szeroki ruch ogrodnictwa działkowego gwarantuje, 

że prawa miliona polskich rodzin nie będą w przyszłości zagrożone. 

Łódź, dnia 13 marca 2013 roku 


