
STANOWISKO 
Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego 

Polskiego Związku Działkowców 
z dnia 14 stycznia 2013r. 

w sprawie 
potrzeby dalszego istnienia Polskiego Związku Działkowców w formie 

stowarzyszenia ogrodowego zgodnie z art. 58 obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. 

Polski Związek Działkowców powstał u progu transformacji ustrojowej kraju w 
momencie rozpadu pracowniczej organizacji związkowej /CRZZ/ sprawującej nadzór 
nad ogrodami działkowymi. 

Polski Związek Działkowców przejął wszystkie funkcje, które pozwoliły 
prowadzić w dalszym ciągu ogrodnictwo działkowe a także stał się ostoją oraz 
gwarantem ich funkcjonowania. W ponad trzydziestoletnim okresie działalności PZD 
przeżywał różne okresy funkcjonowania i zabiegania o byt ogrodnictwa działkowego, 
który był zagrożony przez nieprzyjazne siły polityczne. Na początku lat 90-tych PZD 
nie dopuścił do uchwalenia ustawy autorstwa posłów komitetu obywatelskiego, 
zakładający w okresie półrocznym likwidację ogrodów działkowych. 

Skutecznie eliminował niekorzystne wyroki Trybunału Konstytucyjnego w 
okresie, gdy wymagały one akceptacji Parlamentu. Przez wiele lat, korzystając z 
poparcia wielotysięcznej rzeszy działkowców, bronił ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o 
rodzinnych ogrodach działkowych. Przy zmasowanych siłach politycznych, ale nie 
tylko, bo trzeba się liczyć z powstającą grupą inwestorów krajowych i kapitału 
zagranicznego, bronił i broni dalej podstawowych praw obywatela, w tym również 
działkowca chociażby wspominając prawa nabyte. 

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który obecnie 
wymaga zmasowanego poparcia działkowców i społeczności lokalnej, a w 
konsekwencji Parlamentu Polskiego - uwzględnia zapisy wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego, jest zgodny z Konstytucją RP i kodeksem cywilnym, a także 
gwarantuje konstytucyjne prawa nabyte przez działkowców. 

Projekt przewiduje samorządną formę zarządzania ogrodem w postaci 
stowarzyszenia ogrodowego, oraz wolność w nim zrzeszania się działkowców. 
Dzisiejsza rzeczywistość, w której trzeba walczyć praktycznie o wszystko i wydaje 
się, że też ze wszystkimi bez silnej ogólnopolskiej reprezentacji działkowców, 
samotnie działające stowarzyszenia ogrodowe nie obronią się przed 
rozmontowywaniem systemu ogrodnictwa działkowego po orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego. Stąd też art. 58 obywatelskiego projektu ustawy, zakłada 
ewolucyjną transformację Polskiego Związku Działkowców w stowarzyszenie 
ogrodowe. Zapewni to ciągłość funkcjonowania ogrodów działkowych, oraz obronę 
praw działkowców zapisanych w projekcie obywatelskim. 

Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie rozdrobnionej milionowej rzeszy 
działkowców, bez silnej ogólnopolskiej organizacji zdolnej bronić ich praw i 
reprezentować ich interesów na zewnątrz. 

Z wyżej przedstawionych powodów, ale także i przewidywanej rzeczywistości 
życia i funkcjonowania komercyjnego różnych środowisk - obrona naszych praw 
przez silną ogólnopolską reprezentację jest konieczna. To nasz głos na liście 
poparcia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych jest 
nieoceniony ponieważ w nim zawarta jest pośrednio gwarancja naszej przyszłości. 

z poważaniem 
Członkowie Prezydium OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD 

(w załączeniu 11 podpisów) 

Toruń, dn. 14.01.2013 r. 



Funkcja Imię i nazwisko 

K-rf p w i o t p i ) 

członków Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko - Włocławskiego 
Polskiego Związku Działkowców 

do stanowiska w sprawie potrzeby dalszego istnienia PZD w formie 
stowarzyszenia ogrodowego zgodnie z art. 58 obywatelskiego projektu ustawy 


