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Polski Związek Działkowców 
Rodzinny Ogród Działkowy ENERGETYK II 
ii. Bukowska 173 
61-196 Poznań, 

Trybunał Konstytucyjny 
Al. J. Ch. Szucha 12a 
00-918 Warszawa 

Zaniepokojeni wnioskiem skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu niezgodności z 
Konstytucją RP całości ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, póz. 
1419, ze zm.), pragniemy wyrazić swoje stanowisko w sprawie. 

Idea istnienia ogrodów działkowych zaadaptowała się na ziemiach polskich jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości w 1918r. Rozwój takiej formuły kontaktu z przyrodą, aktywnego wpływu na otaczające 
środowisko i wspólnotowego spędzania wolnego czasu miał niezwykłe znaczenie dla pielęgnowania polskości, 
postaw patriotycznych, także w wymiarze społeczności lokalnej. Nic więc dziwnego, że ruch działkowy bujnie rozwijał 
się w czasach II Rzeczpospolitej. W okresie PRLu, ogródki działkowe, zwłaszcza po 1957r., były formułą w której 
przetrwała idea samorządności i poprzez doświadczenia nabyte w związku z ich funkcjonowaniem, pierwszą organizacją 
w PRLu, która powstała i wybrała w sposób demokratyczny władzę w 1981 r, był Polski Związek Działkowców. 

Polski Związek Działkowców jest więc instytucją, której korzenie sięgają głęboko w podstawy nowoczesnego 
społeczeństwa polskiego. To w naszej ocenie stanowi wartość, której nie można pomijać, zwłaszcza w naszym kraju, 
w którym poprzez wiele burz dziejowych, zniszczeniu i likwidacji ulegało wiele cennych inicjatyw. To też zaważyło na 
przyznaniu przez ustawodawcę, także po 1989r praw i przywilejów, ale też i obowiązków dla działkowców zrzeszonych 

Zdajemy sobie sprawę, iż żadne przepisy nie są doskonałe. Dyskusja nad kształtem i funkcjonowaniem 
ogrodów działkowych w Polsce winna być przedmiotem merytorycznej debaty. Jednak obecny stan tej debaty zmierza 
niebezpiecznie w kierunku zakwestionowania samej idei ogrodów działkowych. Doświadczenie, zwłaszcza ostatnich 20 
lat wskazuje, że destrukcja istniejącego stanu rzeczy nie powoduje powstania nowych, wolnych od wad poprzedników 
form działania. Również legislacyjna niewydolność i co gorsza- niedbałość Parlamentu RP powoduje 
pogłębianie i utrzymywanie się patologii w sprawach, których poprawę zamierzano uzyskać poprzez zniesienie 
dotychczasowego stanu rzeczy. 

Wyrażamy więc głęboki sprzeciw wobec takiej praktyki. Apelujemy do Trybunału Konstytucyjnego o wydaniu 
wyroku po rozważeniu również tych przesłanek, o jakich wspominano wyżej. 

Nie sprawmy, by poprzez pochopnie działania doszło do zniszczenia kolejnej instytucji budowania 
wspólnotowości Polaków, wypracowanej z takim trudem przez pokolenia obywateli naszego kraju. Niech powiedzenie 
„Mądry Polak po szkodzie" nie będzie odnosiło się do idei ogrodów działkowych, które -jak to zwykle bywa- dzięki 
„dobrym intencjom" znikną z krajobrazu naszego dobra wspólnego - Ojczyzny. 
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