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Szanowna Pani Marszalek

W dniach 16 - 17 grudnia ubieglego roku odbyl siq D( Krajowy Zjazd
Delegat6w Polskiego Zwiq,zku Dzia&owc6w, najwyZszego organu Polskiego
Zwiqzkl Dziatkowc6w. Dokonano na nim oceny pracy za mijajqcq kadencjQ
organ6w samorz4dowych i wyboru nowych wladz. To co budzilo najwigksze
zainteresowanie uczestnik6w Zjazdu to dyskusja a w Slad za tym podejmowane
decyzje w spmwach Zwiqzku i spolecmoSci dzialkowc6w w najbli2szej
przyszlo(ci.

Uczestnicy Zjazdu z wielkquwagq i zainteresowaniem wysfuchali tre3ci
kierowanych do nich listu Prezydenta RP Bronislawa Komorowskiego oraz listu
Pani Marszalek RP Ewy Kopacz, a zvvlaszcza zawartych w tych listach ocen
dotychczasowej ptacy Zwirykt i oczekiwari dzlalah w przyszlo$ci. To samo
dotyczylo wyst4pief zaproszonych goSci. Byty to dla nas bardzo wa2ne oceny
funkcjonowania Zwi4zku, bowiem lata poprzedzajqce IX Krajowy ZjazdPZD to
ustawiczna walka o zapewnienie istnienia ruchu dzialkowego, o zachowanie
praw nabytych przez dzialkowc6w, o zachowanie obowiqzujqcej ustawy o
rodzinnych ogrodach dziaikowych.
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Podstawowym al;tem prawn;rm okredlaj4cym zasady funkcjonowania
Polskiego Zwiqzku Dziatkowc6w, organizacji skupiajqcej prawie milion
czlonk6w, jest ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzimych ogrodach
dzialkowych. Nie rozumiemy podejmowanych przez wazne organa Paristwa tak
wielu dzialari maj4cych na celu zrnianE obowiqgujqcej ustawy, kt6rej poparcie
udzielitro 62O tysigcy obywateli. Jest to jednoznacznq informacjq Le zapisy
zawarte w ustawie nie sq obojgtne dla nas dzialkowc6w. Traktujemy je, jako
zAgwarantowarie prawidlowego funkcjonowania naszego Zwtqzk*,
zabezpieczente podstawowych praw prrynaleinych dzialkowcom, a takiZe praw



powszecbnie obowiqzujqpych. Podzielamy jednak obawy tej czgSci czLo*6tv
Zwiq"zku, k6ra jest zdania,2e podjgte w tej materii &ialani a mleiry tzrra6, jako
poszukiwania uzasadnienia do bardzo daleko id4cych zmian w prawie
okre6laj4cym funkcje ogrod6w. Docierajq do nas liczne informacje o
przygotowaniach do tego rodzaju dzialan radykalnie ogfaniczajecych prawa
dziaikowc6w z mo2liwoSciq likwidacji rodzinnych ogrod6w dzialko*ych
wiqcmie. Na szczg6cie stycha6 r6wnieZ pozytywne oceny naszej &ialalnoSci.
Nie tylko wynikajqce z dzialari, na rzpcz ochrony przyrody, propagowania
zdrowego stylu zycia i atrakryjnych form spgdzania wolnego czasy. Docenia siE
teL umiejetnoSci lqczenia dzialkowc6w wokol wsp6lnych spraw Zwiqzkl i
umiejptnodi prowadzenia dialogu rozwi4zujqc sprawy ostatecznie slu2qce
wsp6lnemu dobru wszysikim obywatelom.
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Zuracarny siq do Pani Marszalek z wielk4 prodb4 o po6wigceni uwagi
problemom , kt6re dotyczqjakze licznej bo milionow€j grupy spolecznej, kt6ra
swoje idealy realizuj e jt| od 120 la:t z pelnym prze6wiadczeni em, 2e czt\i to dla
dobra kaju i jego obywateli. To prawda" 2e nie posiadamy przyslowiowego
monopolu na jedyne shszne oceny naszego ruchu, na jedyne prawidlowe oceny
warunk6w w jakich powinniSmy frmkcjonowa6 czy ustzlai zakres praw i
obowiqpk6w nas dotyczecych. Na pewno jednak zasfugujemy na traktowanie
Zwiq-zku jako uczestnika dialogu spoleczrego opartego na wzajemnym
szacunku jego uczestnik6w- Dlatego te2 apelujemy o spotkanie, kt6re
pozwoliloby na przedstawienie ocen naszej aktualnej sytuacji oraz pogl4d6w na
temat modelu funkcjonowania ogrodnictwa w Polsce. Byloby to w dobrze
pojgtym interesie calego spoleczenstwa, a nie tylko spoleczno5ci dzialkowc6w.

Z dzialkorym pozdrowieniem

Przewodnicz4cy


