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Szanowna Pani Marszałek! 
 
 
Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku, demokratycznie wybrani 
członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu wraz z Przewodniczącymi Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej PZD i Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku, biorący udział w statutowym 
posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku, przedstawiają swoje stanowisko w przedmiocie 
projektu ustawy o ogrodach działkowych skierowanego do Pani Marszałek w dniu 23.08.2012 
r. przez Solidarną Polskę. 
Stwierdzamy, że projekt ustawy jest dokładną kopią tego, który w 2009 roku złożyło Prawo i 
Sprawiedliwość, a którego autorem był poseł Andrzej Dera. 
Jest to projekt ustawy, który w głosowaniu w dniu 16 lipca 2009 roku został odrzucony wolą 
ówczesnej większości parlamentarnej. To projekt, który został wówczas poddany przez 
posłów druzgocącej krytyce i na którym nie zostawiono przysłowiowej suchej nitki. 
Wówczas brać działkowa w tysiącach listów zwracając się do Sejmu RP stwierdzała, że projekt 
ustawy ma aspołeczny charakter. 
Skierowany do Pani Marszałek projekt ustawy tym razem sygnowany przez posłów Solidarnej 
Polski obarczony jest tymi samymi wadami. 
Poseł Andrzej Dera będący autorem przedstawionego projektu ustawy nie zadał sobie nawet 
trudu, aby poprawić błędy zawarte w poprzednim projekcie a dotyczące chociażby 
nazewnictwa Funduszu Rozwoju, bowiem nie możliwym jest, aby jako działkowiec nie 
wiedział, iż nie ma już Pracowniczych Ogrodów Działkowych! 
Przedstawiony projekt nie posiada również społecznego uzasadnienia, nie został poddany 
konsultacji społecznej z samymi działkowcami, zawiera niezrozumiałą kompilację różnych 
ustaw i został napisany z niesłychaną niechlujnością legislacyjną, co powinno bardzo dziwić, 
bowiem autor jest z zawodu prawnikiem. 
Analizując przedłożony Pani Marszałek projekt ustawy trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest 
on swoistym powrotem do czasów z poprzedniej epoki, gdy ustawami i dekretami 
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nacjonalizowano majątek różnych organizacji. Potwierdzeniem tego jest chociażby propozycja 
nacjonalizacji majątku PZD będącego dorobkiem wielu pokoleń Polaków! 
 
Szanowna Pani Marszałek! 
 
Kolejny raz pragniemy zwrócić uwagę, że ogrody działkowe w Polsce to tradycja i dorobek 
powstały w XIX i XX wieku z potrzeb społecznych, a pierwsze ogrody powstały prawie dwa 
wieki temu. Z tego dorobku wielu pokoleń polskich działkowców nic nie można uronić, a 
zadaniem Państwa i jego konstytucyjnych organów jest rozwijanie ruchu ogrodnictwa 
działkowego, wsłuchiwanie się w głosy samych działkowców i ich statutowych 
reprezentantów. 
Wszelkie zmiany ustawowe dotyczące nas działkowców muszą być dokonywane z nami, a nie 
przeciw nam, bowiem nie wolno wracać do czasów, w których „władza wiedziała lepiej”. 
Szczególnie wnikliwie trzeba rozpatrywać wszelkie pomysły zmian, gdy kilkanaście milionów 
Polaków żyje poniżej minimum socjalnego, kilka milionów żyje poniżej granicy ubóstwa a 
bezrobocie jest dwucyfrowe. 
Przedłożony projekt budzi uzasadnione obawy działkowców, których nie będzie zwyczajnie 
stać na wykupienie działki i prowadzić będzie to do komercjalizacji terenów zajmowanych 
przez nasze ogrody, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. 
Uwzględniając przedstawioną argumentację wyrażamy nadzieję, że przedłożony przez 
Solidarną Polskę projekt ustawy o ogrodach działkowych spotka ten sam los, co 
przedstawiony w 2009 roku przez PiS. 
Jako pełnoprawni Obywatele nie zgadzamy się na poddawanie polskich działkowców 
kolejnym nieprzemyślanym eksperymentom zapominając, że przez dziesięciolecia 
organizowaliśmy w skali kraju nasze ogrody na żwirowiskach, nieużytkach, terenach przez 
nikogo wówczas niechcianych i poświęcając swój czas i ciężko wypracowywane dochody. 
Wyrażamy jednocześnie przekonanie, że parlamentarzyści będą szanowali i respektowali 
nasze prawa nabyte i do tego nabyte w zaufaniu do prawa stanowionego przez organy 
Państwa! 
Niniejsze stanowisko przekazujemy także do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, od którego oczekujemy spełnienia przysięgi 
złożonej w dniu ślubowania, iż będzie strażnikiem Praw Konstytucyjnych i Swobód 
Obywatelskich i nic z tych deklaracji nie jest w stanie Pana Prezydenta zwolnić, 
- Klubów Parlamentarnych Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej. 
oraz przesyłamy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt, 
- Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olgi Ochrymiuk. 
 
 
                                                                    Z działkowym pozdrowieniem 
 
                         Społecznie wykonujący swoje obowiązki wobec członków i Związku 
 
                                      Członkowie Prezydium OZ PZD w Gdańsku 
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Prezes OZ PZD                                       Czesław Smoczyński 
WicePrezes OZ PZD                              Jan Dawidowicz 
WicePrezes OZ PZD                              Stanisław Kasperek 
Sekretarz OZ PZD                                 Waldemar Lewandowski 
Skarbnik OZ PZD                                   Zdzisław Kamiński 
Członkowie: 
Maria Domalewska 
Ryszard Gurtiakow 
Klaus Kosowski 
Henryk Kostro 
Jan Kowalski 
Wojciech Pera. 
 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku 
Bogusław Dąbrowski 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku 
Józef Pisarski           
 
Członek Krajowej Rady PZD  
Mirosław Zawadzki       


