
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z dnia 23.1istopada 2013r. 

w sprawie przyjęcia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców z ogromną ulgą i zadowoleniem 
odbiera przyjęcie przez Sejm RP w trzecim czytaniu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Zwieńczone tym samym zostało długie oczekiwanie polskich 
działkowców na dobre, wolne od wad niekonstytucyjności prawo, które, mamy taką 
nadzieję, będzie przez wiele lat chronić polskie ogrody działkowe i polskich 
działkowców. Oczekując na przyjęcie ustawy przez Senat RP i podpisanie jej przez 
Prezydenta RP i wierząc, że stanie się to przed terminem zakreślonym przez Trybunał 
Konstytucyjny tj. przed 21 stycznia 2014r. już teraz pragniemy w imieniu poznańskich 
działkowców złożyć gorące podziękowania tym, którzy przyczynili się do ogromnego 
sukcesu polskich działkowców. W pierwszej kolejności dziękujemy Pani Marszalek 
Sejmu Ewie Kopacz i Parlamentarzystom, którzy oddali swoje głosy za ustawą. 
Nieważne jest, że rodziła sie w bólach, że wywoływała różne kontrowersje, ważne 
natomiast, że zdecydowaną większością głosów Sejm przyjął ustawę. Dziękujemy w 
szczególności posłom klubów parlamentarnych Prawa L Sprawiedliwości, Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Twojego Ruchu, którzy od 
samego początku wspierali projekt obywatelski i walnie przyczynili się do obrony treści 
w nim zapisanych. Dziękujemy także Panu Premierowi i posłom Platformy 
Obywatelskiej, że pomimo wcześniejszej postawy negacji projektu zgodzili się na 
kompromis i poparli całą ustawę. 

Szczególne wyrazy podziękowania składamy Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej 
reprezentowanego przez mec. Bartłomieja Piecha i mec. Tomasza Terleckiego, którzy 
realizując wolę blisko miliona obywateli zrobili wszystko, by przekonać polski 
Parlament, by przyjął naszą ustawę w brzmieniu zbliżonym do złożonego w lutym 
2013r. projektu obywatelskiego. 

Jedność działkowców i determinacja w walce o ustawę zadecydowały o naszym 
sukcesie. Nie byłoby go, gdyby polskie ogrody i polscy działkowcy nie upomnieli się o 
swoje prawa. Tysiące wysłanych listów, apeli i stanowisk oraz zorganizowane pikiety i 
manifestacje przyczyniły sie do dzisiejszego sukcesu nas wszystkich. Nie byłoby też 
tego sukcesu bez silnego Związku kierowanego przez Krajową Radę i prezesa 
Eugeniusza Kondrackiego. Panu Prezesowi i Krajowej Radzie, w których upatrujemy 
motor napędowy i siłę sprawczą większości naszych działań zawdzięczamy, że dziś już 
spokojniej możemy patrzeć w przyszłość. Dziękujemy Panie Prezesie za Pana 
zaangażowanie i mądre przewodnictwo w słusznej sprawie! 



Dziękujemy także naszym działkowcom, którzy bezpośrednio uczestniczyli bądź 
popierali wszelkie działania na rzecz powstania nowej ustawy. Dziś możemy z 
satysfakcją stwierdzić, że "WSPÓLNIE OBRONILIŚMY NASZE OGRODY". 
Dowiedliśmy też, że razem możemy wiele i często na przekór różnym przeciwnościom 
możemy skutecznie bronić tradycji i przyszłości polskiego ogrodnictwa działkowego. 
Przed nami nowe wyzwania wynikające z przyjętej ustawy. Zróbmy wszystko, by nadal 
być silną i prężną organizacją polskich działkowców, która będzie gwarantem istnienia i 
rozwoju polskich ogrodów działkowych. W jedności siła! Nie dajmy sie podzielić! 
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