
Szczecin, dn. 26 marca 2013 r. 

Pan 
Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 
Rzeczypospolitej Polskiej 

My, Pracownicy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 

występujemy do Pana Premiera z niniejszym listem w intencji wszystkich działkowców 

tutejszego Okręgu. Po zapoznaniu się w dniu wczorajszym z projektem ustawy o ogrodach 

działkowych autorstwa Platformy Obywatelskiej jesteśmy w wielkim szoku, gdyż projekt ten 

zakłada odebranie działkowcom dotychczasowych praw do gruntu na którym zorganizowane 

są rodzinne ogrody działkowe a także prawa własności majątku na działce poprzez 

komunalizację prywatnej własności na działkach. 

Ponadto akt ten zakłada nacjonalizację własności budynków, infrastruktury w 

ogrodach oraz środków na rachunkach bankowych poszczególnych ogrodów, na które 

działkowcy tak ciężko pracowali i niejednokrotnie tworzyli ten majątek pracą własnych rąk i 

rekultywowali zdegradowane środowiskowo tereny. Projekt zakłada także znaczne 

zwiększenie obciążeń finansowych z tytułu użytkowania działki w ogrodzie działkowym, co 

dla wielu działkowców z naszego okręgu jest nie do przyjęcia z uwagi na często bardzo niski 

status majątkowy' tych osób. Dodatkowo projekt zakłada całkowite rozbicie środowiska 

działkowców poprzez likwidację Polskiego Związku Działkowców. 

My jako pracownicy Okręgowego Zarządu wiemy najlepiej jak bardzo ta pozarządowa 

organizacja jest potrzebna działkowcom. Wielokrotnie uczestniczyliśmy i uczestniczymy 

nadal w życiu poszczególnych ogrodów z naszego okręgu, w przypadku konfliktów z 

lokalnymi samorządami występujemy w ich imieniu dbając o interesy działkowców. 

Pomagamy we wszystkich sprawach administracyjnych, inwestycyjnych i sądowych z jakimi 

borykają się nasze ogrody. Już teraz dochodzą do nas głosy od wielu działkowców i działaczy 

społecznych z naszego okręgu, że niniejszy projekt jest nie do przyjęcia, gdyż po likwidacji 

Polskiego Związku Działkowców a co za tym idzie także Okręgowego Zarządu w Szczecinie 



ogrody zostaną pozbawione fachowej pomocy ogrodniczej, księgowej, prawnej czy 

inwestycyjnej. 

Ponadto społecznicy i działkowcy naszego okręgu także zadają pytania, co dalej 

będzie z nami, pracownikami Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, po 

ewentualnym wejściu w życie projektu ustawy o ogrodach działkowych autorstwa PO i 

likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Także i my pytamy Pana Premiera o naszą 

przyszłość, gdyż przedstawiony projekt nie wskazuje, co się z nami stanie, czy Pan Premier i 

PO zapewni nam dalsze zatrudnienie, w związku z przejęciem przez Skarb Państwa całego 

majątku Polskiego Związku Działkowców, czy może (i najpewniej) podzielimy los milionów 

Polaków i powiększymy i tak olbrzymie bezrobocie w Polsce? Czy może wyjściem dla nas 

będzie emigracja w poszukiwaniu za pracą? 

Dlatego apelujemy do Pana Premiera, aby projekt firmowany logo PO jako tylko 

pozornie niezagrażający działkowcom został odrzucony i aby Pan Premier wziął pod uwagę 

głos prawie miliona osób, które złożyły swój podpis pod obywatelskim projektem ustawy o 

rodzinnych ogrodach działkowych złożonym przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i 

dołożył wszelkich starań, aby to właśnie ten ostatni projekt wszedł w życie, jako najbardziej 

wyrażający wolę działkowców i nas pracowników Polskiego Związku Działkowców. 
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