
STANOWISKO 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Legnicy 

z dnia 25 marca 2014 r. 
w sprawie relacji medialnych na temat nowej ustawy o ROD 

Media - czwarta władza znów uaktywniła się atakując ustawę o ROD z 13 grudnia 2013r., nie 
szczędząc Polski Związek Działkowców. Wybrane tytuły ukazujące się w gazetach lokalnych oraz 
ogólnokrajowych, których treść min. brzmi: "zlikwidowany monopol PZD wciąZ straszy" albo, 
"koniec monopolu PZD" "działkowicze muszą zorganizować się od nowa", "mogą wystąpić z PZD" 
i "przejąć władzę", dowodzą, że media przejęły rolę agitatorów, prowadzą tzw. "doradztwo", buntując 
działkowców, namawiając do masowego występowania z PZD tzw. "czapy, na rzccz której muszą 
uiszczać składki". 

Natomiast o sukcesie działkowców w prasie ani słowa, o istotnych różnicach wynikających 
z nowej ustawy również milczą, wprowadzają nie tylko działkowców ale mieszkańców kraju w błąd 
informując, że wyodrębnienie się ROD ze struktur PZD to same korzyści. Ale jakie? - odpowiedzi 
brak bo "ręka z piórem drży" żeby podać prawdziwe argumenty. Kłamać i manipulować nic 
dziennikarzy nie kosztuje. Pisząc każdy może "lepiej lub gorzej" a odpowiedzialności nie ponosi się 
żadnych. 

W tym miejscu należy postawić pytania, a mianowicie: na czyje zlecenie prasa dyskredytuje 
jedność działkowców, dlaczego kwestionuje zapisy ustawy, które odnoszą się do gruntów będących 
w użytkowaniu PZD i oddanych w zagospodarowanie działkowcom dziś 1 w przyszłości? Odpowiedź 
na tego typu pytania jest tylko jedna: biznesowe cele i plany na przyszłość nie będą realizowane 
a obietnice niektórych samorządów, że likwidując ogrody, gmina stanie się "krainą mlekiem i miodem 
płynąca" jest populizmem. 

Naszym zdaniem powrót do walki z działkowcami jest działaniem krótkowzrocznym. 
Działkowcy sami zdecydują, kto będzie prowadził ich ogród, komu powierzą los. Mamy nadzieję, że 
doświadczenia i zaangażowanie w obronie obywatelskiego projektu ustawy, którego uchwalenie stało 
się faktem, przyczyni się, że działkowcy nie pozwolą rozbić PZD, będą uczestniczyć w realizacji 
założeń ustawowych i w ten sposób bronić będą skutecznie swojego interesu i Związku. Dużą rolę do 
spełnienia w tej dziedzinie a może najistotniejszą w sprawie przyszłości każdego ogrodu mają 
wszystkie organy PZD, ich członkowie dostarczając wiedzę działkowcom na temat ustawy z 13 
grudnia 2013 r. oraz zmian w prawie związkowym podczas odbywających się walnych zebrań. 

Okręgowy Zarząd zwraca się do wszystkich działaczy, aby nie korzystali z fałszywych 
informacji, którymi karmią nas media. Artykuły prasowe mają na celu wywołać niepokoje i poddają 
w wątpliwość wdrożenie rozwiązań ustawowych. 

Dzisiejsza sytuacja jest trudna, bo przeciwnicy uchwalonej nowej ustawy, po prostu przegrali 
z działkowcami, autorytetami z zakresu prawa i większością parlamentarzystów, którym kolejny raz 
dziękujemy. 

Zwracamy się do mediów lokalnych i ogólnokrajowych, aby obiektywnie a nie tendencyjnie 
informowały społeczeństwo o pozytywnych aspektach nowej ustawy o ROD. 

Postulujemy, aby pozostawić prawo wypowiedzieć się działkowcom czy chcą być w PZD, czy 
stworzyć własne stowarzyszenia ogrodowe. 

Wybór należy wyłącznie do działkowców i nie pod pręgą dziennikarzy. 
Zwracamy uwagę, że mamy prawo ukazywać dorobek, osiągnięcia, tradycje i prezentowanie 

ustawy o ROD, pod którą składaliśmy podpisy! 
Jesteśmy otwarci na spotkania z mediami i zapraszamy do wspólnych działań. 
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