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POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCOW 
Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie 

ul. Bobrowiecka 1 
00-728 Warszawa 

Warszawa, dnia 08.02.2013 roku 

Szanowna Pani 
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu RP 
Warszawa 

Szanowna Pani Marszałek! 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców 
posiadając statutowe upoważnienie reprezentowania Komisji Rewizyjnych Związku 
działających we wszystkich Rodzinnych Ogrodach Działkowych i Okręgach PZD 
zwracając się do Pani Marszałek z prośbą i apelem o udzielenie swego poparcia, 
przedstawiają stanowisko w sprawie ponadpartyjnego obywatelskiego projektu 
ustawy o ROD. 

Opracowanie tego projektu przez nasz Związek było ze wszech miar zasadne, 
bowiem to my działkowcy wiemy jednak najlepiej, co jest dla dobre i jakiej pomocy ze 
strony organów Państwa i samorządów terytorialnych oczekujemy, jako pełnoprawni 
Obywatele. Projekt opracowany przez samych działkowców w swych 
postanowieniach gwarantuje dalsze funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego, 
zabezpiecza nasze prawa nabyte, zachowuje utrwalone, sprawdzone i akceptowane 
przez lata mechanizmy i rozwiązania odnoszące się do zarządzania naszymi Ogrodami. 
Zawarto w nim wolność zrzeszania się oraz zabezpieczenie prawa użytkowników 
działek bez względu na ich przynależność do stowarzyszenia czy też nie. 
Wprowadzono pluralizm w prowadzeniu ogrodów działkowych zrównując pozycje 
prawne każdego z podmiotu prowadzącego taką działalność. 
Pragniemy zaznaczyć, że Obywatelski projekt ustawy uwzględnia wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 roku. 

Szanowna Pani Marszałek! 

W dniu 5 lutego 2013 roku przedstawiciele Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych złożyli w 
Sejmie projekt ustawy wraz z wykazem 924 801 podpisów Obywateli popierających 
inicjatywę. 



Nie znamy drugiego takiego obywatelskiego projektu, któremu swoje poparcie 
wyraziłaby tak ogromna ilość członków polskiego społeczeństwa jak naszemu. Tak 
znaczące ilościowo zdanie Obywateli o różnych politycznych poglądach lub 
sympatiach oznacza, że obywatelski projekt stał się już ponadpartyjnym, który po jego 
uchwaleniu dawałby możliwość istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych w 
Polsce dla dobra społeczności lokalnych. 

Wyrażamy przekonanie, że taka też będzie ocena parlamentarzystów 
wypełniających swoje mandaty również z woli polskich działkowców. 

Jesteśmy przekonani, że zwłaszcza Pani Marszałek dyplomowany lekarz znający 
z autopsji pozytywne oddziaływanie ogrodnictwa działkowego na człowieka użyje 
swego autorytetu i udzieli poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy. 

Na stronie internetowej Platformy Obywatelskiej znaleźliśmy takie oto 
przesłanie „Już od 10 lat Platforma Obywatelska wyzwala pozytywną energię 
Polaków. Ta energia, to efekt ciężkiej pracy każdej Polki i każdego Polaka. To ona 
stała się kołem zamachowym polskiego dynamicznego rozwoju, budzącego obecnie 
w świecie szacunek i podziw. Nie ma twórczego społeczeństwa bez aktywnych 
obywateli. Platforma Obywatelska krok po kroku buduje sprawne państwo. Ten 
wysiłek opiera się na dwóch wartościach: służbie i solidarności. Po pierwsze: to 
państwo ma służyć obywatelowi, a nie obywatel państwu. Po drugie: warunkiem 
dobrobytu nas, żyjących tu i teraz, jak i naszych dzieci, dziś bardziej ufnie 
spoglądających w przyszłość, jest więcej, a nie mniej społecznej solidarności. Nie ma 
dobrobytu bez solidarności. Naszym niezmiennym celem pozostaje poprawa 
jakości życia każdej polskiej rodziny, systematyczne podnoszenie komfortu życia 
każdej Polki i każdego Polaka. Razem, dzień po dniu, chcemy budować Polskę, która 
jest naszym wspólnym domem. Domem, w którym każdy znajduje swoje miejsce.". 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców będąc 
jednymi z suwerenów wybieralnych władz publicznych pozostaną w przekonaniu, że 
głos 924 801 członków polskiego społeczeństwa posiada niezmiernie ważkie 
znaczenie dla Parlamentu, bowiem to w rękach parlamentarzystów, zwłaszcza z 
największej partii, leży wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego zalecającego 
przygotowanie takiego rozwiązania prawnego, które gwarantować będzie zachowanie 
idei ogrodnictwa działkowego w pełnym tego słowa znaczeniu. Takie właśnie 
rozwiązanie prawne znajduje się w obywatelskim projekcie ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
Nasze wystąpienie przekazujemy także do: 
- Wicemarszałków Sejmu RP: Cezarego Grabarczyka, Eugeniusza Grzeszczaka, Marka 
Kuchcińskiego, Wandy Nowickiej i Jerzego Wenderlicha, 
- Klubów Parlamentarnych: PO, PSL, SLD, PiS i Ruch Palikota 
oraz przesyłamy do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- członków Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. 

Z wyrazami poważania i działkowym pozdrowieniem 
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Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie 

Przewodnicząca Maria Fojt 

Z-ca Przewodniczącego Bogusław Dąbrowski 

Z-ca Przewodniczącego Henryk Tomaszewski 

Sekretarz Agnieszka Biesiekirska 

Członkowie: Stanisław Burzyński, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka, Eugeniusz 
Lubosch, Alicja Paterek, Dorota Zerba i Roman Żurkowski. 
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