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Stanowisko . 
Zarządu Oddziału ZNP w Pile w sprawie poparcia obywatelskiej inicjatywy 

ustawodawczej Polskiego Związku Działkowców. 

Korzyści, jakie płyną z rodzinnych ogrodów działkowych dla całego 
społeczeństwa zawsze popierał Związek Nauczycielstwa. R.O.D są bardzo 
ważnym czynnikiem aktywizującym ludzi starszych. Są doskonałym sposobem 
na aktywne spędzanie czasu z rodziną. Ich rola jest nieoceniona dla środowiska i 
ekologii. Ogrody mają bardzo dobry wpływ na dzieci - praca i zabawa na 
działce stanowi cenną alternatywę dla coraz powszechniejszego spędzania czasu 
przed komputerem lub telewizorem. 

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego nie rozumie, po co zmieniać i 
ingerować w system, który do tej pory znakomicie się sprawdzał i chronił 
ogrody przed widmem likwidacji.. Działkowcy i ich społecznie pracujące 
zai-ządy ogrodów najlepiej wiedzą, jaki sposób funkcjonowania i organizacji 
ogrodów jest najlepszy. Dlatego popieramy obywatelski projekt ustawy o 



R O D , który pozwala tia taką zmianę przepisów aby dostosować prawo do stanu 
zgodnego z Konstytucją RP. 

Wielu nauczycieli jest działkowcami, często od pokoleń, dlatego 
zainteresowali się pracami podkomisji sejmowej, do której trafił napisany przez 
Komitet Inicjatywy Obywatelskiej projekt, Sposób obradowania podkomisji 
wzbudził nasz niesmak i rozgoryczenie, Ciągle kłótnie, przepychanki, brak chęci 
do merytorycznej dyskusji. Po pracach podkomisji związkowcy, w obronie 
stworzonych przez siebie przepisów wyszli na ulice Warszawy. 

Partia rządząca wycofała się ze swoich poprawek. Projekt wrócił prawie w 
całości do pierwotnego kształtu. Pozostała jedynie nierozstrzygnięta kwestia 
tzw. Uwłaszczenia, z której władze nie chcą zrezygnować. 

Uważamy, że forsowana poprawka jest szkodliwa dla całego systemu 
funkcjonowania ogrodów. Wprowadza zróżnicowanie w pozycji działkowców 
wyłączając z „uwłaszczenia" większość z nich, tworzy podziały i potężnie 
utrudnia zarządzanie ogrodami. 

Do tych wątpliwości dochodzi Fakt, że po zmianie stanowiska w sprawie 
poprawek do projektu , Platforma Obywatelska nagle zamilkła. Proces 
tworzenia nowego prawa został zahamowany, w ostatnim czasie nie odbyły się 
żadne merytoryczne prace. 

Szanowny Panie Premierze, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Pile 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 się okazać zabójcza dla całej inicjatywy 
obywatelskiej. 
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