
Stanowisko 

Okr^gowego Zarzqdu Polskiego Zwi^zku Dziatkowcow Szczec in ie 

z dnia 08.01.2013 roku 

w sprawie apelu Krajowej Rady PZD, dotyczc(cego dalszego 

funkcjonowania Polskjego Zwiqzku Dziatkowcow. 

Realne zagrozenie dia rodzinnych ogrodow dziatkowych, dia dziatkowcow i ich 

rodzin, wynika z zamachu na organizacj^ pozarzqdow^, jak^ jest Polski Zwiqzek 

Dziatkowcow. 

Przeciwnicy ogrodnictwa dziatkowego zdaj^ sobie doskonale spraw^ z tego, 

ze unicestwiaj^c PZD, otwieraj^ drog§ do swobodnej likwidacji ogrodow w 

przysztosci i stwarzajq mozliwosc przej^cia petni wtadztwa nad gruntem pod 

ogrodami dziatkowymi. 

Powotanie samorz^dnego Zwi^zku w 1981 roku dato dziatkowcom pot^zny 

or^z obronny. Burzliwy rozwoj ogrodow w tym okresie nie odbyt si^ samoistnie. Byt 

on mozliwy dzi^ki entuzjazmowi ludzi Polskiego Zwi^zku Dziatkowcow i ich 

determinacji. Ale rozwoj nie trwat dtugo. Zwiqzek zostat zmuszony przejsc do obrony 

bytu ogrodow i walk^ t^ prowadzi od ponad 20 lat. 

Pierwszym objawem zamachu na ogrody byt projekt Obywatelskiego Komitetu 

Poselskiego z roku 1990, ktory podj^t pr6b§ totalnej likwidacji ogrodow. Dzi^ki walce 

Zwi^zku projekt wycofano. 

Zwiazek prowadzit dalsze dziatania obronne w przypadku komunalizacji i jej 

skutkow. Zwiazek w kazdym przypadku wyst^powat w obronie interesow 

dziatkowcow, czego przyktadem moze bye odrzucenie przez Sejm w 1995 roku 

niedobrego dia dziatkowcow wyroku Trybunatu Konstytucyjnego. Przyktadem rowniez 

jest walka z projektem ustawy reprywatyzacyjnej, gdzie ogrody dziatkowe miaty stac 

si^ rekompensat^ za nieprawidtowosci kiedys popetnione nie z winy dziatkowcow. 

Nowa ustawa z 2005 roku miata postawic tam^ tym podchodom do likwidacji 

ogrodow i ograniczenia praw. Przyktadem obrony interesow jest rowniez batalia 

stoczona z projektem PiS, a takze walka o zagwarantowanie praw do odszkodowah 

w przypadku specustaw. Zwiazek permanentnie wyst^puje w obronie od momentu 

zaskarzenia ustawy, jak rowniez unaocznit spoteczehstwu niesprawiedliw^ ocen^ 

wydan^ przez NIK. 



2. 4 

Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego aczkolwiek nie narzuca koniecznosci 

likwidacji PZD, to jednak stwarza warunki ku temu, aby mozna byto samorzqdn^ 

organizacj^ zlikwidowac. 

Krajowa Rada wyst^pita z apelem do wszystkich ogrodow dziatkowych o 

zaj^cie stanowiska w sprawie dalszego funkcjonowania PZD. 

Odpowiadaj^c na apel Krajowej Rady Okr^gowy Zarz^d PZD oswiadcza 

stanowczo, ze likwidacja PZD oznacza okres regresu ogrodow dziatkowych, a w 

konsekwencji ich koniec, co przektada s i^ na krzywd^ dziatkowcow i ich rodzin. 

Dopoki jestesmy razem dot^d istnieje mozliwosc samoobrony. 

Pogl^dy zmierzajqce do rozwarstwienia Zwi^zku, jego atomizacji sprzeczne 

z interesem catego ruchu dziatkowcow i pogl^dy takie nalezy oceniac, jako 

negatywne i szkodliwe samym dziatkowcom. 

Istnieje nadal koniecznosc funkcjonowania silnej organizacji pozarz^dowej, 

ktora podobnie jak w innych krajach europejskich, jest nie tyIko reprezentantem 

interesow dziatkowcow, ale w momentach zagrozenia jest zdolna do mobilizacji sit w 

obronie szczegolnie wymagajqcych pomocy. 

Apelujemy do wszystkich sit politycznych w Kraju, aby nie dopuscic do 

nierozwaznego kroku zmierzaj^cego do likwidacji organizacji, jako catosci, a tym 

samym jej dorobku oraz pi^knych polskich tradycji. 
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