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STANOWISKO 
Księgowych i Skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdaoskiego 

w obronie zapisów Ustawy o ROD z 2005 roku. 
 

My niżej podpisani księgowi i skarbnicy pełniący swoje obowiązki w Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych naszego Okręgu Gdaoskiego biorący udział w dniach 13-17 lutego 2012 roku 
w cyklicznych naradach szkoleniowych wyrażamy swoje poparcie dla obowiązującej od 
2005 roku Ustawy o ROD i jej nienaruszalności. 
Nasza Ustawa o ROD z 8 lipca 2005 roku całkowicie zabezpiecza stabilne istnienie i rozwój 
ogrodów działkowych a także chroni wszystkie prawa i przywileje nas działkowców 
zagwarantowanych w Konstytucji RP. 
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dobrze zabezpiecza interesy prawne i 
majątkowe działkowców, zapewnia trwałośd i rozwój rodzinnym ogrodom działkowym 
oraz jednolitą ogólnopolską reprezentację związkową. 
Rozwiązania prawne zawarte w tej ustawie, po sześciu latach jej obowiązywania, 
sprawdziły się w praktycznym funkcjonowaniu ogrodów działkowych. 
W obronie tej Ustawy w skali całego Związku na listach jej poparcia znalazło się ponad 620 
tysięcy podpisów członków polskiego społeczeostwa. 
Nie znamy drugiej ustawy sejmowej, która by posiadała tak potężną akceptację społeczną. 
Uważamy, że nad taką Ilością głosów poparcia oraz obecnie płynącymi z całego kraju 
listami, stanowiskami, protestami i prośbami warto się pochylid i zastanowid się czy 
wnioski Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowane do Trybunału Konstytucyjnego 
warte są ich rozpatrywania.  
Nasze ogrody zrzeszone w Polskim Związku Działkowców są miejscem, gdzie w pełni 
rozwija się demokracja oraz poczucie odpowiedzialności, to miejsce, gdzie realizuje się w 
praktyce idea społeczeostwa obywatelskiego. 
Posiadamy legalnie uchwalone przez samych siebie i naszych przedstawicieli Statut PZD i 
Regulamin ROD, gdzie precyzyjnie określiliśmy zasady gospodarowania, zarządzania i 
użytkowanych naszych działek i ogrodów. 
Działające w naszym Związku wszystkie demokratycznie wybrane ogniwa zapewniają 
najuboższym ekonomicznie członkom polskiego społeczeostwa możliwośd wypoczynku i 
czynnej rekreacji na urządzonych i zagospodarowanych przez samych siebie działkach w 
naszych ogrodach. 
Rozbicie drugiego co do wielkości w Europie narodowego związku - Polskiego Związku 
Działkowców będzie równoznaczne z likwidacją Ogrodów, bowiem członkowie Związku 
pozbawieni skutecznej obrony Krajowej Rady PZD z jej Prezesem na czele nie znajdą ani sił 
ani możliwości obrony przed likwidacją naszych działek w naszych Ogrodach. 
Podpisem swoim pod niniejszym stanowiskiem wyrażamy wolę utrzymania zapisów 
Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku w niezmienionym kształcie. 
Niniejsze stanowisko postanawiamy skierowad do: 
- Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
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- Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, 
- Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz, 
- Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, 
- Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplioskiego, 
- Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
- Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Stanisława Dąbrowskiego, 
- Klubów Parlamentarnych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ruchu Palikota 
oraz przekazad do wiadomości 
Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego. 
 
                                                                    Z działkowym pozdrowieniem 
 
Pod niniejszym stanowiskiem złożyło swoje podpisy 200 uczestników narady z udziałem 
Prezesa OZ PZD Czesława Smoczyoskiego, Skarbnika OZ PZD Zdzisława Kamioskiego, 
Głównej Księgowej OZ PZD Janiny Wrzask i Z-ców Przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej PZD w Gdaosku Elżbiety Seneckiej i Marianny Krawczyk. 
 


