
 

 

 

APEL 
Krajowej rady Polskiego Związku Działkowców 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 
do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz działkowców 

 
W niektórych mediach trwa kampania oszczerstw pod adresem Polskiego Związku Działkowców,  
który od 35 lat stoi na straży praw działkowców i ogrodów działkowych. Programy emitowane w telewizji  
publicznej, a także artykuły publikowane przez Gazetę Wyborczą i jej terenowe oddziały, przedstawiają  
zniekształcony obraz działalności i zarządzania w ogrodach działkowych. Praca tysięcy społecznych 
 działaczy Polskiego Związku Działkowców znalazła się pod lupą dziennikarzy, którzy różnymi metodami,  
w tym poprzez perfidne kłamstwa i pomówienia pod adresem struktur PZD, wypaczają prawdziwy obraz  
całej organizacji. Bezkrytyczne przyjmowanie przez te media słów od osób, które weszły często w  
konflikt z prawem sprawia, że prawda schodzi na drugi plan, a liczy się tylko sensacja i bezpardonowa krytyka  
działaczy PZD. W innym wypadku moglibyśmy także zobaczyć programy czy przeczytać artykuły o 
 sukcesach PZD, o wieloletnim trudzie walki o nienaruszalność ogrodów, inwestycjach oraz rozwoju ogrodów  
i ich otwarciu na potrzeby społeczności lokalnych. Niestety, celem działania jest jedynie przedstawianie  
społecznych działaczy PZD w krzywym zwierciadle poprzez jednostronne i nieobiektywne materiały. 
 
Dlatego Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne  
stosowanie ustawy o ROD, Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem  
i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie  
może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów związkowych. 
 
 



 

 

 Równie ważnym aspektem jest okazywanie przez Zarządy ROD i działaczy ogrodowych empatii w relacjach z 
użytkownikami działek, a także - jeśli jest to możliwe - rozwiązywanie trudnych lub spornych spraw w oparciu  
o przepisy prawa z poszanowaniem zasad społecznych i drugiego człowieka. Należy dążyć do rozwiązywania spraw 
na drodze mediacji, by nie dochodziło do eskalacji konfliktów, które stają się pożywką  
dla mediów. Zdaniem Krajowej Rady PZD należy uczynić wszystko, by sprawy kończyć polubownie  
na poziomie ogrodu, a nie na forum publicznym, gdzie nie liczy się prawda, a jedynie sensacja. Niestety  
nieprawdziwy przekaz, który płynie głównie od byłych skompromitowanych członków Zarządów i ludzi  
łamiących prawo, rzuca negatywne światło na wszystkie zarządy ROD, które w zdecydowanej większości  
bardzo dobrze wypełniają swoje zadania dla dobra działkowców i ogrodów.  
 
Doświadczenie jakie posiada w tej mierze Polski Związek Działkowców wskazuje, że zmasowany atak medialny 
nie jest przypadkowy, a stoją za nim te same grupy interesu, co zawsze. To kolejny etap walki o cenne grunty 
ogrodów działkowych. Na drodze do uwolnienia gruntów ogrodów od lat stoi ustawa o ROD i PZD. Dlatego 
przeciwnicy Związku wciąż nie mogą się pogodzić z ogromnym poparciem, jakim cieszy się Związek wśród swoich  
członków i próbują uderzyć w dobre imię PZD i jego działaczy. Zmieniają się tylko metody, ale cel wciąż  
pozostaje ten sam. Oczernić, skłócić i przeciwstawić sobie działkowców i Związek, oprzeć się na grupie  
niezadowolonych i pokazać Związek jako ciemiężcę. Nie możemy pozwolić na takie działanie, które  
prowadzi do rozbicia jedności środowiska działkowego, które skupione jest wokół stowarzyszenia 
 ogrodowego PZD.  
Należy z całą stanowczością podkreślić, że Związek jest dobrze zarządzany i prowadzony,  
występujące w znikomej ilości wyjątki, jedynie potwierdzają tę regułę. W każdej organizacji są osoby  
naruszające w większym lub mniejszym stopniu obowiązujące zasady, ale nie świadczy to o działalności 
 całej organizacji.  
W całej Polsce tysiące działaczy PZD swoją codzienną społeczną pracą, bezinteresownie  
poświęca się dla dobra społeczności ogrodowej, często dzieląc swój czas pomiędzy wykonywanie swojej  
pracy zarobkowej, obowiązki rodzinne i działalność społeczną w ROD.  



 

 

Działający w ogrodach społecznicy, przekazując własne doświadczenie i wiedzę, sprawiają, że ogrody działkowe 
wpisują się aktywnie w działalność lokalnych społeczności.  
 
Krajowa Rada PZD przyjmuje z pełną satysfakcją pracę tysięcy działaczy PZD, ogrodowych komisji  
i zarządów ROD. To ważne, by pracę tę dostrzegli także inni, bowiem nie ma żadnej alternatywy dla 
istnienia, funkcjonowania i rozwoju ROD. Tak samo zarządzane są ogrody działkowe w innych krajach 
 europejskich, takich jak: Niemcy, Austria, Holandia, Dania, Francja, Wielka Brytania i inne. Dzięki  
ogromnemu potencjałowi, jaki tkwi w społecznych działaczach znakomicie zagospodarowanych jest ponad  
41 tys. hektarów terenów, na których znajduje się blisko 4700 ROD użytkowanych przez ponad 1,2 mln  
rodzin. Dzięki tej formie zarządzania działkowcy mogą płacić jedynie symboliczne kwoty za zarządzanie  
i przeprowadzane na terenie swoich ogrodów inwestycje. Tworzenie nieprawdziwego i karykaturalnego  
obrazu działania struktur PZD wpływa na powstawanie negatywnych ocen działalności całego Związku,  
co niesie za sobą daleko idące konsekwencje. 
 
Dlatego Krajowa Rada PZD zwraca się również do wszystkich okręgowych zarządów PZD o 
 poprawne rozpatrywanie i rozstrzyganie wszystkich skarg i zażaleń, jakie wpływają do biur oddziałów terenowych  
PZD od działkowców i zarządów ROD. To ogromnie ważne, by każda sprawa była wnikliwie rozpatrzona  
w oparciu o Statut PZD i stosowne regulacje oraz przepisy związkowe, a także uchwały. Korespondencja  
ta winna być rozpatrywana niezwłocznie, bez zbędnego przeciągania, ale przede wszystkim  
rozstrzygnięcia powinny być merytorycznie uzasadnione i sprawiedliwe, by nie budziły żadnych zastrzeżeń.  
 
Drodzy działkowcy! 
Już ponad 26 lat walczymy o zachowanie praw i przywilejów działkowców, ogrodów oraz Związku.  
Obecna sytuacja pokazuje nam, że ta walka wciąż trwa i przybiera coraz bardziej kuriozalne metody, które  
nie liczą się z prawdą ani dobrem człowieka. Zwracamy się zatem o dokładne i sumienne stosowanie się  
do obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o ROD, Statucie PZD, Regulaminie ROD i innych  



 

 

przepisach obowiązujących w Związku. Także od Was samych zależy to, w jaki sposób sprawy będą 
 rozwiązywane i czy będą one kończyć się na drodze polubownej czy przed obiektywami kamer. PZD to  
organizacja, którą od samego początku tworzą sami działkowcy i to im ma służyć pomocą. Dlatego rozpatrując  
trudne sprawy należy mieć na względzie dobro działkowca, ale z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  
W potwierdzonych przypadkach łamania prawa struktury mają moralne prawo i ustawowy obowiązek 
 reagować, a także dążyć do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami. W przypadku jakichkolwiek  
wątpliwości dotyczących stosowania prawa, można zwrócić się z zapytaniem do okręgowych zarządów  
PZD, a także do Krajowej Rady PZD. Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom  
działkowców i ogrodów 30 listopada br. przyjęło uchwałę ws. obsługi prawnej ROD i działkowców 
 należących do PZD. To oznacza, że żaden działkowiec ani żaden ogród nie zostanie ze swoimi problemami  
sam, ale otrzyma potrzebne wsparcie prawne. W okręgach trwają prace nad wdrożeniem uchwały, tak by  
działkowcy i zarządy ROD zostali objęci pomocą prawną. Działki są w dalszym ciągu łakomym kąskiem  
dla wielu grup interesu. By zachować zagwarantowane ustawą o ROD przywileje nie możemy pozwolić  
na przypadki tolerowania bezprawia. Nie tylko my sami tak postrzegamy rolę i zadanie struktur PZD,  
ale również Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podziela nasze poglądy i włącza się w  
egzekwowanie i przestrzeganie ustawy o ROD. 
Krajowa Rada PZD apeluje, by w obronę jedności Polskiego Związku Działkowców włączył się 
 każdy, zaczynając od nawiązywania dobrych relacji z sąsiadami, zarządami i okręgami, poprzez sprawne  
i uczciwe rozwiązywanie spraw, a kończąc na świadomym poszanowaniu obowiązującego prawa.  
Z pewnością dobra atmosfera towarzysząca takim działaniom przełoży się na pozytywne postrzeganie całej  
organizacji i ogrodów działkowych. Nie możemy pozwolić i nie pozwolimy na szkalowanie oraz szarganie dobrego 
imienia wszystkich działkowców, ogrodów i PZD. Wszyscy popierający ideę ogrodnictwa działkowego winni 
włączyć się w obronę organizacji, która służy innym, a także jest gwarantem bezpieczeństwa prawnego i ochrony  
dorobku wielu pokoleń działkowców.                                                                                         Krajowa Rada 

Polskiego Związku działkowców 
Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 


