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S T A N O W I S K O 

Prezyd ium Okręgowego Zarządu 
Warmińsko -Mazur sk i ego PZD w Olsztynie 

z dnia 31 lipca 2 0 1 3 r. 

w sprawie poprawki Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej przepisów 
przejściowych w projektu obywatelskim ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 

Uchwalone przez Podkomisję poprawki do przepisów przejściowych w projekcie 
obywatelskim ustawy o ROD są dowodem na to. że posłowie PO wchodzący w skład 
Podkomisji nie posiadają odpowiedniej wiedzy na lemat funkcjonowania ogrodów 
działowych w Polsce albo celowo chcą doprowadzić do dezorganizacji ROD i całkowicie 
uniemożliwić prawidłowe i efektywne zarządzanie ogrodami, zapewniające ochronę 
samych działkowców i ich interesów. 

Poprawki zaproponowane przez posłów PO są niespójne i przede wszystkim 
niezgodne z wolą działkowców, którzy w liczbie prawie 1 miliona poparli projekt 
obywatelski. Nie licząc się z wolą i opinią tak dużej grupy obywateli Państwa Polskiego 
posłowie PO forsują swoje rozw iązania dotyczące funkcjonowania ROD. 

Rozwiązania zawarte w projekcie obywatelskim powstały w wyniku prac 
prowadzonych przez prawników ściśle współpracujących z działkowcami. Tworząc 
projekt obywatelski wzięto pod uwagę wieloletnie doświadczenie, jakie posiada PZD 
w kwestii zarządzania ROD. 

W skład Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD 
w Olsztynie wchodzą wieloletni prezesi ROD. Z własnego doświadczenia wiemy, które 
rozwiązania są korzystne dla działkowców, a które ich krzywdzą. Ze smutkiem i wielką 
obawą stwierdzamy, że kolejne już poprawki przygotowane i forsowane przez posłów 
PO są niebezpieczne dla działkowców. Wprowadzenie ich spowoduje wielką krzywdę 
rodzin działkowych, których częścią sami jesteśmy. 

Przewidziane przez posłów PO terminy na wprowadzenie niezbędnych zmian 
w okresie przejściowym są zdecydowanie za krótkie i uciążliwe dla działkowców. 
Z własnego doświadczenia wiemy ile czasu, wysiłku i nic rzadko nakładów finansowych 
trzeba poświęcić podczas przeprowadzania niezbędnych zmian w ROD. 

Zgadzamy się z tym, że zmiany są konieczne i trzeba je będzie wykonać 
w określonym czasie. Natomiast terminy zaproponowane prze/ posłów PO powodują, że 
przeprowadzenie zmian stanic się co najmniej uciążliwe, a w; wielu przypadkach nawet 
niewykonalne. 

Poprawki przygotowane przez, posłów PO zakładają, ze obecni członkowie PZD. 
którzy już raz wyrazili wolę przystąpienia do Związku mają w ciągu 5 miesięcy 
potwierdzić swoje członkowstwo w stowarzyszeniu ogrodowy m PZD, pod groźbą utraty 
tegoż członkowstwa. Jest to dla nas niezrozumiale, gdyż tego typu zapis jest 
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niekonstytucyjny i nie /godny / prawem obowiązującym w Polsce. Ustawodawca nie 
może wygaszać obywatelowi członkowstwa w organizacji społecznej, która nie utraciła 
bytu prawnego, a jedynie ulegają zmianie podstawy prawne jej funkcjonowania. 
Rozwiązania zaproponowane pr/.e/ posłów PO byłyby zasadne w sytuacji, gdyby ustawa 
nie zawierała przepisów umożliwiających wystąpienie /e stowarzyszenia powstałego 
/ PZD, a projekt obywatelski gwarantuje możliwość takiego wystąpienia bez żadnych 
negatywnych skutków dla działkowca. 

Przepisy zaproponowane przez, posłów PO wprowadzają utrudnienia dla rod/.in 
działkowych. Dlaczego działkowcy, którym bliska jest idea ogrodnictwa działkowego 
związanego /. PZD muszą kolejny raz potwierdzać swoją wolę? 

Crem i er Donald Tusk obiecywał, ze krzywda działkowcom się nie stanie. Jak więc 
mamy rozumieć propozycje posłów PO. które ewidentnie krzywdzą działkowców? 

Dlaczego po/a ponownym potwierdzeniem woli przynależności do stowarzyszenia 
PZD zmusza się działkowców również do zwoływania wlanego zebrania w celu 
wybrania stowarzyszenia zarządzającego ogrodem, jeśli potwierdzając swe 
członkowstwo działkowcy dokonali już wyboru ? 

Rozwiązania forsowane prze/ posłów PO niepokoją nas bardzo, gdyż są dowodem 
na to. że posłowie PO chcą utrudnić, jeśli nie uniemożliwić funkcjonowanie ogrodów 
działkowych, które wy brały PZD. 

Deklaracje składane przez Premiera i posłów PO. że będą chronić interesy 
działkowców są tylko pustymi obietnicami niemąjącymi pokrycia w podejmowanych 
działaniach. 

Posłowie PO tworząc swoje poprawki nie wzięli równie/ pod uwagę potrzeb 
dziłkowców i realiów występujących w ROD. 

W związku /. przedstawionymi kwestiami Prezydium okręgowego Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie apeluje do Sejmu RP o usuniecie zmian 
przeforsowanych prze/ posłów PO. gdyż są one krzywdzące dla rodzin działkowych. 
Jednocześnie prosimy o uszanowanie taktu, ze projekt obywatelski, opracowany 
u środowisku działkowców /ostał masowo przez nich poparty. Jako działkowcy 
zdecydowanie lepiej niż politycy wiemy, jakie rozwiązania są korzystne dla rod/in 
działkowych i ich ROD. 
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