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Stanowisko 
Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni 
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy 

o rodzinnych ogrodach działkowych 
przedłożonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 

Członkowie statutowych organów naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni, posiadając statutowe upoważnienie 
reprezentowania 353 członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących 
nieodpłatnie swoje działki, zwracają się do Pani Marszałek Sejmu RP o udzielenie 
swego poparcia dla opracowanego przez nasz Związek projektu ustawy o ROD. 
Poparcia, które będzie realizacją złożonej przez Panią obietnicy tuż po ogłoszeniu 
krzywdzącego działkowców wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Społeczność działkowa nie tylko naszego ogrodu z zadowoleniem przyjęła 
decyzję Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który w dniu 6 
października 2012 roku przyjął opracowany przez Związek projekt tej ustawy. Projekt 
wraz z uzasadnieniem oraz zawiadomienie o powołaniu Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej został w dniu 12 października 2012 roku skierowany do Pani 
Marszałek celem wydania postanowienia o zarejestrowaniu tego Komitetu. 

Według naszej wiedzy nic nie powinno było stanąć na przeszkodzie a jednak 
okazało się, że w dniu 24 października 2012 roku Pani Marszałek wezwała Komitet do 
uzupełnienia braku formalnego w zakresie określenia skutków finansowych. Nie 
byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby Pani Marszałek takie samo żądanie 
skierowała do posłów Solidarnej Polski, bowiem w ich projekcie ustawy wystąpił taki 
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sam brak formalny! Okazało się jednak, że od działkowców, członków polskiego 
społeczeństwa wymaga się dużo więcej niż od posłów! W naszej ocenie jest to 
przykład wymyślania powodów by nie dopuścić do procedowania tego 
obywatelskiego projektu ustawy! 

Jesteśmy przekonani, że po wyjaśnieniach złożonych przez Pełnomocnika 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nie nastąpią żadne przeszkody by wydała Pani 
Marszałek postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Tym 
samym polscy działkowcy będą mogli wreszcie przystąpić do masowego zbierania 
podpisów poparcia. 

Nasz obywatelski projekt ustawy jest wolny od zakwestionowanych przez 
Trybunał Konstytucyjny rozwiązań, gwarantując poszanowanie praw nabytych oraz 
zachowuje tradycję i dorobek polskiego ogrodnictwa działkowego wypracowanego 
przez wiele pokoleń działkowców. Ponadto nasz projekt realizuje konstytucyjnie 
chronione prawo swobody przynależności do organizacji prowadzącej ogrody 
działkowe. Ten projekt już dzisiaj cieszy się wśród działkowców, naszych rodzin oraz 
przyjaciół znacznym uznaniem. 

Społeczność działkowa naszego ogrodu będzie jednak trwać w przekonaniu, że 
może wreszcie głos członków polskiego społeczeństwa zostanie wysłuchany i w 
konsekwencji polscy parlamentarzyści uznają wolę Obywateli za zasadną i godną 
skierowania pod obrady Wysokiej Izby. 
Niniejsze stanowisko przesyłamy także do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bartłomieja Piecha, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 

Prezes ROD Józef Matwies 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski 

Przewodniczący Komisji Rozjemczej ROD Kazimierz Majna 
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