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Biuro Rzecznika Praw Obvwatelskich

Al. SolidarnoSci 77

00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo Pani Rzecznik Praw Obywatelskich z dnia 28.10.2014r.

znak: Yll.6l2.1 10.20 I4.NC/KJ w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych.

Prezydium Polskiego Zwi4zkl Dzialkowcow Okrggowego Zarzqdu Swigtokrzyskiego

w Kielcach pragnie krotko przedstawic sw6j pogl4d w przedmiotowym temacie.

Wielokrotnie juZ informowaliSrny o f'akcie, Ze stowarzyszenia ogrodowe, ktore

odl4czyly sig ze struktur PZD dlugo przed wejdciem w Zycie nowej ustawy o ROD.

funkcjonu.i4 bez Zadnej podstawy prawne.j i nie majq legitymacji do prowadzenia ogrod6w.

Zwracali(my na to uwagg je szcze w trakcie procesu legislacyjnego. Zwracalismy tez uwagg

na podlo2e powstania tych stowarzysze'h- ludzie, kt6rzy je tworzyli to gl6wnie osoby, ktore

nie chcialy podporzqdkowai sig obowi4zuj4cym przepisom, czgstokroi je przekraczaj4c. 1'o

osoby dzialaj4ce w imig swych partykulamych interes6w, dobro polskich ogrodow

spychaj4ce na dalszy plan. Dzialkowcy z teren6w ROD ,,zrzeszonych" w tych2e

stowarzyszeniach czgsto nie majq nawet takie.j Swiadomosci s4dz4c. ze nadal nale24 do

Polskiego zwi4zku Dzialkowc6w i dziataj4 wedlug.jego wewngtrznych przepisow nie s4

inlbnnowani o 2adnym z aspektow iunkcjonowania ogrodu ani o polityce prowadzonej

przez uzurpul4ce sobie wladzg zarzTdy. zwigksza sig tez grupa dzialkowc6w, kt6rym taka

polityka absolutnie nie odpowiada. Stowarzyszenia, kt6re maiq problem

z poinfonnowaniem swoich czlonk6w o zasadach i podstawach ich funkcjonowania. staia



sig przyczynq niepokoiu, ngkaj4cego nieustannie blisko milionow4 rzeszg obywateli. Czy

.iest to sytuacja mo2liwa do zaakceptowania?

W listach OZ Malopolskiego PZD z dnia 3l .07 .2014r. oraz OZ podkarpackiego pZD

z 30.07.2014r., adresowanych do Pani Rzecznik bardzo dokladnie wyjasniona zostala

geneza obu stowarzyszef, kt6rych wystqpienia staly sig g)6wnq przyczyn4 kwestionowania

przepis6w ustawy. Niezrozumialym jest, dlaczego podmioty funkcjonujqce bez podstawy

prawnej i czgsto wbrew dzialkowcom bgd4cym ich rzekomymi czlonkami, trakrowane s4

wiarygodnie przez najwy2sze wladze w Paristwie. Malopolskie Towarzystwo Ogrodow

Dzialkowych, tw6r nigdzie niezarejestrowany, stanowiony nota bene przez jednq osobg oraz

Stowarzyszenie Ogrodow Dzialkowych z Podkarpacia - reprezentowane przez kilkadziesi4t

os6b prowadz4cych niejasn4 politykg linansow4 bez wiedzy dzialkowc6w u2ytkui4cych

dzialki w ogrodach im podporz4dkowanych - to wlasnie obraz "stowarzysze6", kt6re podajq

sig w listach do instytucji paristwowych za obroic6w wolnosci na rodzinnych ogrodach

dzialkowyoh. zamiasr da6 wypowiedziei sig w tej kwestii "swoim" dzialkowcom podczas

obowi4zkowych w my6l ustawy o rod zebraniach, maj4cych decydowai o przyszlodci

ogrodu - stowarzyszenia te zabieraj4 ludziom tg mozliwosc. Zamiast tego kwestionu.jq

ustawg, sugeruj4c jej rzekom4 niekonstytucyjno5i i uruchamiaj4c kolein4 maching

stanowiqcE dla dzialkowc6w zagrozenie. Dla obronv swych partykulamych interes6w, nie

patrz4c na mo2liwe konsekwencje swych dzialan podwazaj4 dobre prawo, ustanowionc

w my6l wskaz6wek Trybunalu Konstytucy.inego, niemal jednomySlnie przyjgte przez Sejm

i podpisane przez Prezydenta, kt6re stanowi dla polskich dzialkowcow szansg na

kontynuacjg i zabezpieczenie ich dorobku.

Wiadomym jest, 2e kaZde prawo ma swoich zwolennik6w i przeciwnik6w. Chyba

nigdy nie napisano ustawy, kt6ra zadowalalaby wszystkich bez wyj 4tku. Dlaczego jednak

pomimo kontrowersji i masowych spolecznych sprzeciw6w wszystkich grup spolecznych

niekt6re ustawy wprowadza sig w 2ycie i pozwala na ich funkcjonowanie? Tymczasem

akurat w przypadku prawa reguluj4cego funkcjonowanie rodzinnych ogrodow dzialkowych

wladze reaguj4 niezwykle stanowczo na ka2dy, choiby najcichszy i najbardziej absurdalny

glos kytykui4cy to prawo, chocia2 ustar.va cieszy sig ogromnym spolecznym poparciern.

Nie jest zaren niczym nieslychanym, ze po pewnym czasie dzialkowcy zaczynai4

zastanawiai sig, czy w tym wszystkinr na pewno aby chodzi o ich dobro. czy nie kryje sig

za tym cos innego, bynajmniej niezwi4zanego z rozwojem ogrodnictwa dzialkowego

i ochron4 ogrod6w.



Nowa ustawa daje dzialkowcom mozliwoSi swobody zrzeszania sig i w pelni

realizuje postulaty plynqce z wyroku Trybunalu Konstytucyjnego. Gwarantuje to obowi4zek

zwolania zebrania, kt6re zadecyduje o przyszlo3ci ogrodu, a tak2e mo2liwoSi odbywania

kolejnych tego typu zebrai z czgstotliwoSci4 co dwa lata. Warto nadmienii, 2e

w wojew6dztwie Swigtokrzyskim na tg chwilg Zaden ogr6d nie zdecydowal sig na

wyl4czenie ze struktur Zwi4zku, a zebra,h odbylo sig ju2 ponad 70, co stanowi 90% og6lu

ROD w naszym regionie. Malo tego - decyzje te podejmowane s4 w kaZdym przypadku

niemal jednogio(nie. Ludzie Swiadomie wybieraj4 PZD, gdyz zdaj4 sobie sprawg, 2e d:u2a

organizacja to dla nich szansa na rozw6j i bezpieczne funkcjonowanie ROD. Dzialkowcy

sami chc4 byi zjednoczeni w silnej organizacji i sami jq tworz4. Dodatkowo fakt ten nie

powinien dziwi(, takze z innych wzglgd6w. Wszak kazda nov,ra rzecz potrzebuje

okrzepnigcia, ludzie musz4 zobaczyc i sprawdzii jej dzialanie. Za dwa lata, czyli po okresie

kt6ry dajuZ odpowiedzi na liczne pytania ibgdzie m6gl stanowii jakiS punkt odniesienia -
dzialkowcy ponownie bgd4 mogli zadecydowai i podj46 konkretne inicjatywy. Wedlug

ogromnej liczby obywateli rozwi4zanie to jest rozs4dne, pozwala na zapoznanie sig

z nowym systemem funkcjonowania ROD i daje czas i mo2liwoSi na podjgcie

przemySlanych decyzji - czy pozosta(, w strukturach Zwi4zku czy teL nie. Przeciez o to

wlaSnie chodzilo - aby zmiany w ogrodnictwie dzialkowym i formie prowadzenia ogrod6w

byly ewolucyjne, nie rewolucyjne. Nowa ustawa to wlaSnie gwarantuje, w pelni realizuj4c

wszelkie aspekty swobody zrzeszania sig obywateli.

Cieszymy sig, 2e Pani Rzecznik ftoszczy sig o los dzialkowc6w, j ednakze leszcze raz

wyrazamy ogromnq nadziejg, 2e wyka2e Pani chg6 spotkania z przedstawicielami

Srodowiska dzialkowc6w i PZD. Bezpo5rednia rozmowa pozwolilaby na wszechstronne

przeanalizowanie problernu i byi mo2e wypracowanie wsp6lnego stanowiska, z dobrem dla

calego ogrodnictwa dzialkowego i rodzinnych ogrod6w dzialkowych.
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