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Związeku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie poparcia obywatelskiej 
inicjatywy ustawodawczej Polskiego Związku Działkowców. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego od zawsze popierał działkowców 
i doceniał korzyści, jakie płyną z rodzinnych ogrodów działkowych dla całego 
społeczeństwa. Korzyści te są wielowymiarowe i dotyczą przeróżnych aspektów 
życia. ROD sprzyjają integracji społecznej, tak ważnej w dzisiejszych czasach, 
są czynnikiem aktywizującym ludzi starszych, świetnym sposobem na aktywne 
spędzanie czasu z rodziną, ich rola jest nieoceniona dla środowiska i ekologii, 
zwłaszcza w największych miastach. Mają też wreszcie bardzo dobry wpływ na 
dzieci - praca i zabawa na działce stanowi cenną alternatywę dla coraz 
powszechniejszego spędzania wolnego czasu przed komputerem czy 
telewizorem. 

Gdy nad ogrodami oraz Polskim Związkiem Działkowców zaczęły 
zbierać się przysłowiowe czarne chmury, Związek Nauczycielstwa Polskiego 
poparł działkowców od razu. Nie rozumieliśmy i nadal nie rozumiemy, po co 
zmieniać i ingerować w system, który do tej pory znakomicie się sprawdzał 
i chronił ogrody przed widmem likwidacji. Wszak to sami działkowcy 
i społecznie pracujące Zarządy ogrodów najlepiej zdają sobie sprawę z ich 
potrzeb i wiedzą, jaki sposób funkcjonowania i organizacji ogrodów jest 
najlepszy. Z tego właśnie powodu ZNP OŚ poparł obywatelski projekt ustawy 
o ROD, który pozwala na ewolucyjną zmianę przepisów i dostosowanie prawa 
do stanu zgodnego z Konstytucją RP. 

Niektórzy z nas, nauczycieli, także są działkowcami, często od pokoleń. 
Dlatego również interesowaliśmy się pracami podkomisji sejmowej, do której 
trafił napisany przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej projekt. Wydarzenia, 
które miały tam miejsce oraz sposób obradowania podkomisji wzbudził nasz 



niesmak i złość. Ciągłe kłótnie, przepychanki, brak zaangażowania i chęci do 
merytorycznej dyskusji, a zamiast tego próba uszczęśliwiania działkowców na 
siłę - wyraźnie wbrew ich woli. 

Po pracach podkomisji projekt obywatelski przeszedł całkowitą 
metamorfozę, a działkowcy w obronie stworzonych przez siebie przepisów -
wyszli na ulice Warszawy. Partia rządząca wycofała się ze swoich poprawek, 
całkowicie zmieniając stanowisko. Nagle okazało się, że to co mówią 
przedstawiciele Komitetu jest rzeczowe i godne uwagi, choć jeszcze kilka dni 
wcześniej w ogóle nie brali ich pod uwagę. Projekt wrócił prawie w całości do 
pierwotnego kształtu, zaś ostatnią kwestią, która pozostała nierozstrzygnięta jest 
tzw. uwłaszczenie, z którego władze nie chcą zrezygnować pomimo 
kontrowersji, jakie wzbudza jego forma wprowadzona do projektu. 

Działkowcy podnoszą alarm, że forsowana poprawka jest szkodliwa dla 
całego systemu funkcjonowania ogrodów. Jej wady wymieniano już nie raz -
groźba niekonstytucyjności i niedochowania terminu na wejście w życie nowej 
ustawy, brak przepisów wykonawczych oraz konieczność zmiany całego 
szeregu innych przepisów, w tym także w Konstytucji RP i kodeksie cywilnym, 
konstrukcja wprowadza nierówność w pozycji działkowców wyłączając z 
„uwłaszczenia" większość z nich, tworzyć będzie podziały i potężnie utrudniać 
zarządzanie ogrodami. Jaki jest więc cel wprowadzania rozwiązań 
niefunkcjonalnych i burzących ład, wzbudzających w dodatku ogromny 
sprzeciw samych zainteresowanych? 

Do tych wątpliwości dochodzi fakt, że po zmianie stanowiska w sprawie 
poprawek do projektu, Platforma Obywatelska nagle zamilkła. Proces tworzenia 
nowego prawa dla działkowców został zahamowany, od trzech tygodni nie 
odbyły się żadne merytoryczne prace. Czas ucieka nieubłaganie, działkowcy 
proszą, naciskają, a władza pozostaje bierna. Dwa i pół miesiąca, które 
pozostało do godziny „zero" to stanowczo zbyt mało czasu, by pozwalać sobie 
na tego typu przestoje i lekceważenie. 

Szanowny Panie Premierze, Zarząd Oddziału Związek Nauczycielstwa 
Polskiego w Kielcach przyłącza się do starań i próśb działkowców, by Posłowie 
powrócili do prac nad projektem i by zniknęła z niego ostatnia, kontrowersyjna 
kwestia „uwłaszczenia", która może okazać się zabójcza dla całej inicjatywy 
obywatelskiej. Przyłączamy się do oczekiwań, aby uwłaszczenie 
przeprowadzone zostało w sposób jasny, kompleksowy, przede wszystkim zaś 
obejmujący wszystkich działkowców, najlepiej w odrębnej ustawie. Jest to 
przecież najlepszy sposób, aby zrealizować postulaty wszystkich stron, bez 
narażania na niebezpieczeństwo niekonstytucyjności projektu obywatelskiego i 
bez wstrzymywania prac nad nim w sytuacji, gdy do jego uchwalenia pozostało 
już tak niewiele czasu. 


