
Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie 

funkcjonowania ogrodu w czasach pandemii COVIT-19 

(Uchwała KR6/2020). 

Pandemia COIT-19 spowodowała, że w życiu wszystkich Polaków nastąpiły 
zmiany. Te zmiany nie ominęły ogrodów działkowych. Zarząd naszego ROD 
zarządza ogrodem zdalnie czyli nie odbywają się comiesięczne zebrania. 
Wstrzymano szereg prac i inwestycji. Przesunięto w czasie zebranie Walne, 
które w zasadzie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodu, 
dlatego, że obostrzenia jakie wprowadzał rząd RP na początku pandemii 
COVIT-19 dotyczyły także ogrodów działkowych gdyż są terenami 
publicznymi.  

Jak się zachowywać na terenie ogrodu działkowego w danym czasie za 
każdym razem informuje  Krajowy Zarząd PZD w formie uchwał, z którymi 
można się na bieżąco zapoznawać (na stronie internetowej PZD) i  do nich 
się stosować. 

W tym momencie (stan na 1.06. ) znoszone są już obostrzenia ale wcale to 
nie znaczy, że nie ma pandemii. Od samego początku kiedy ogłoszono 
pandemie nie było ograniczeń dotyczących przebywania na działce, gdyż 
działka zgodnie z prawem jest naszym drugim domem. W związku z tym 
hasło „zostańcie w domu” powinno być realizowane również na działce. 
Niestety ale w majowe weekendy działkowcy zachowywali się tak jak by na 
działce to prawo nie obowiązywało. Na alejkach dostępnych dla wszystkich 
nie noszono maseczek, spacerowano w grupach i na wielu działkach 
goszczono osoby, które na co dzień nie mieszkają z działkowcami a ilość 
osób przebywających w ogrodzie przekraczała wszelkie oczekiwanie, 
wystarczało rozejrzeć się po parkingach przy ogrodowych, które były tak 
zapełnione, że nawet szpilki nie można było wcisnąć. Nie mówiąc już o 
ilości samochodów jeżdżących po ogrodzie, ale to nie ma związku z 
pandemią. Dezynfekcja klamek od bram  w ogóle nie miała miejsca.   

Za ten stan rzeczy nie odpowiada zarząd, pracownicy czy inne osoby 
funkcyjne a tylko i wyłącznie sami działkowcy.  

Obostrzenia są znoszone ale pandemia nadal trwa. Zapowiadana jest nawet 
druga fala pandemiczna. W związku z tym apelujemy do działkowców aby 
nie lekceważyli zagrożenia jakie niesie COVIT-19. Odpowiednie 
postępowanie może uchronić nas i wszystkich z naszego otoczenia oraz 
całkiem nieznanych nam osób przed chorobą a nawet śmiercią.  

Nie ma zakazu przebywania na działkach ROD. Jednak pomimo, że 
działkowiec ma tytuł prawny do indywidualnej działki, rząd może 



wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z niej w szczególności kiedy nie 
będą tu przestrzegane obostrzenia. Na cmentarzach też jesteśmy 
właścicielami „działek” ale dostęp do nich nam ograniczono. Nie 
zapominajmy też o tym, że kary pieniężne są niewspółmiernie wysokie. 

Zachowujmy się mądrze i odpowiedzialnie a pobyt na działce będzie nie 
zagrożony. Pamiętajmy, że pandemia nadal trwa i będzie trwała jeszcze 
wiele miesięcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komisja Rewizyjna poszukuje kandydata na członka komisji. 

Atutem kandydata/kandydatki jest znajomość 
rachunkowości i księgowania. 

Uwaga !  Jest to praca społeczna. 

 


