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Polski Związek Działkowców 
Okręg Gdański i Słupski 
 
                                                                                              Gdańsk, dnia 20 września 2013 r.  
 

Szanowny Pan 
Donald Tusk 
Prezes Rady Ministrów 

 
Działkowcy województwa pomorskiego Okręgu Gdańskiego i Słupskiego biorący udział w 
dzisiejszej manifestacji przesyłają Panu Premierowi protest skierowany do Rządu i Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej na prace Nadzwyczajnej Podkomisji do spraw opracowania ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych, decydującej o naszym istnieniu, naszych prawach i 
przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. 
Już w petycji złożonej do Wojewody Pomorskiego w dniu 5 czerwca 2013 r. w imieniu 
działkowców Okręgu Gdańskiego i Słupskiego zwracaliśmy się o uszanowanie dorobku 
działkowców, dla których działka była i jest nadal miejscem spędzania jesieni życia, 
wypoczynku oraz w wielu przypadkach miejscem uzyskiwania dodatkowych źródeł 
wspomagania budżetów domowych w postaci warzyw i owoców, co jest szczególnie ważne 
w obecnych uwarunkowaniach społeczno ekonomicznych. 
Poważnie i z nadzieją traktowaliśmy zapowiedź Pana Premiera Rządu RP a zarazem 
Przewodniczącego partii rządzącej oraz Pani Marszałek Sejmu RP zapewniające nas, że 
działkowcy nie zostaną skrzywdzeni, a złożony przez nas obywatelski projekt ustawy o 
rodzinnych ogrodach działkowych w pracach komisji sejmowych zostanie potraktowany, jako 
wiodący.  
Efekty pracy Nadzwyczajnej Podkomisji do spraw opracowania ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych utwierdziły nas w przekonaniu, że zapewnienia Pana Premiera i 
Marszałek Sejmu mamy prawo uznać, jako kłamliwą gadaninę, która miała jedynie zaciemnić 
istotę problemu. 
Działkowcy Okręgu Gdańskiego i Słupskiego po zapoznaniu się z dotychczasowymi efektami 
prac posłów Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski nad projektem ustawy i końcowym 
jego stanem są rozczarowani, oburzeni i zbulwersowani. Jesteśmy zaniepokojeni, że 
posłowie Platformy Obywatelskiej i Solidarnej Polski wchodzący w skład Nadzwyczajnej 
Podkomisji są odporni na argumenty działkowców i ich sympatyków oraz autorytety prawa 
konstytucyjnego. Zaślepieni wiarą w swoją nieomylność tworzą projekt ustawy na przekór 
działkowcom i ogrodnictwu działkowemu w Polsce.  
To posłowie PO i SP „spłodzili produkt” mający stanowić projekt ustawy o ogrodach 
działkowych, który zakrawa na kpinę, bowiem projekt obywatelski, który miał być wiodący, 
zmienili w twór, który nijak nie ma się do oryginału. 
Jest to zasługa głównie Pani Poseł Krystyny Sibińskiej, przewodniczącej Nadzwyczajnej 
Podkomisji, która w sposób jawny przedłuża prace nad ustawą, działając tym samym 
przeciwko działkowcom i ogrodom. Jesteśmy zawiedzeni działaniami przedstawicieli partii 
rządzącej, którzy  nie działają w imieniu polskich działkowców, ale tworzą w ustawie furtkę, 
przez którą do ogrodów wpuszczone zostaną elity biznesu i deweloperzy. Takie działania  
spowodują, że działkowcy utracą wszystko, co dotychczas wywalczyli i co posiadają. 
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Przesyłając nasz protest do Pana Premiera domagamy się traktowania z należytym 
szacunkiem naszego głosu i zrozumienia, że działkowcy nie tylko potrafią pisać, ale umieją 
też myśleć będąc znaczącym elektoratem wyborczym. 
Składane nam dotychczas obietnice przez niektórych posłów i dobrotliwe przytakiwania już 
nie wystarczą. Potrafimy je ocenić. 
Domagamy się abyście odrzucili partykularne interesy wąskiej grupy manipulujących losem 
polskich działkowców. 
Zwracając się do Pana Premiera domagamy się, aby wykorzystując swoje możliwości 
wynikające z piastowanego urzędu jak i z udzielonej obietnicy działkowcom, stanął w obronie 
działkowców, bowiem już najwyższy czas, aby posłowie Platformy Obywatelskiej poważnie 
potraktowali powierzoną im misję i wzięli pod uwagę zapewnienia tak Pana Premiera i 
Marszałek Sejmu i przyspieszyli prace nad ustawą o ogrodach działkowych, bo czas 
nieubłaganie biegnie. 
Jeżeli ustawa nie zostanie uchwalona w terminie ustalonym przez Trybunał Konstytucyjny to 
ogrody działkowe przestaną istnieć, a działkowcy stracą wszystko, co dotąd posiadali. 
Stanowczo nie wyrażamy na to zgody. Domagamy się swoich praw w imieniu spokoju 
społecznego, a ten zapewni tylko obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, który miał być i powinien być wiodącym w pracach Sejmu RP. 
Nasz protest przesyłamy także do: 

 Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, 

 Marszałek Sejmu Pani Ewy Kopacz, 

 Marszałka Senatu Pana Bogdana Borusewicza, 

 Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO Pana Rafała Grupińskiego, 

 Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego SP Pana Arkadiusza Mularczyka 
oraz do wiadomości: 

 Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego, 

 Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Obywatelskiego Projektu 
Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem uczestnicy manifestacji 
 

W imieniu uczestników: 
 

      Prezes OZ PZD Słupsk 
 
      Wiesław Boratyński 

           Prezes OZ PZD Gdańsk 
 

             Czesław Smoczyński 
 
 


