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STANOWISKO
IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
z dnia 17 grudnia 2011 r.
w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce
Jedność ruchu ogrodnictwa działkowego oznacza trwałość istnienia i rozwój
rodzinnych ogrodów działkowych. Wydarzenia z ponad 110 letniej historii
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce potwierdzają, że gdy działkowcy byli
zintegrowani w jednolitej, niezależnej i samorządnej organizacji stanowili siłę
napędzającą rozwój ogrodów, ale też siłę, która tych ogrodów skutecznie
broniła.
Najdobitniej o potrzebie integracji wokół wspólnych celów świadczą ostatnie
lata, gdy zagrożenia dalszego istnienia ogrodów działkowych przybrały
niespotykany dotąd wymiar, nawet wówczas, gdy 620 tysięcy działkowców
złożyło podpisy na związkowych listach w obronie ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych. W ciągu ubiegłej kadencji Krajowa Rada dwukrotnie
zwoływała Kongres PZD w celu zajęcia stanowiska wobec zagrożeń dalszego
istnienia ruchu ogrodnictwa działkowego. I Kongres zwołany był w związku z
procedowaniem w sejmie projektu ustawy zgłoszonego przez posłów PiS w
sprawie ogrodów działkowych. Gdyby taka ustawa weszła w życie, oznaczałoby
to koniec rodzinnych ogrodów działkowych, koniec praw działkowców, koniec
funkcji i roli, jaką dla ogromnej części niezamożnego społeczeństwa spełniają
rodzinne ogrody działkowe i działki. Kongres pokazał jedność działkowców i
determinację w obronie ustawy i praw działkowców. II Kongres to także
przykład pełnej integracji działkowców i jednomyślność w obronie
najcenniejszych dla ruchu ogrodnictwa działkowego wartości. Tą wartością, o
którą walczą działkowcy jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.
Zaskarżenie całej ustawy przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału
Konstytucyjnego, a następnie stanowiska w tej sprawie Marszałka Sejmu i
Prokuratora Generalnego wywołały potrzebę wypowiedzenia się Związku w tej
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najistotniejszej dla działkowców sprawie. II Kongres pokazał jednomyślność w
obronie ustawy, ogrodów i Związku.
Działkowcy są zdeterminowani bronić swego ponad wiekowego dorobku.
Czynią to w różny sposób – prezentując swe stanowisko podczas Kongresu, czy
też na co dzień podejmując stanowiska, apele, wyrażając swe poglądy podczas
walnych zebrań, posiedzeń organów statutowych, a także przy okazji
działkowych uroczystości.
O jedności wokół wspólnego celu, jakim jest obrona ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych, świadczy 620 tysięcy podpisów, dwa kongresy i setki
tysięcy działkowców podpisanych pod stanowiskami, apelami, listami
kierowanymi do najważniejszych osób, instytucji i urzędów w Polsce.
Obecna sytuacja wokół ogrodów, ustawy i Związku wskazuje, że walka o
ustawę, o trwałość praw działkowców, przyszłość rodzinnych ogrodów
działkowych i o własną, niezależną organizację, jaką jest PZD, będzie
wymagała od wszystkich działkowców, wszystkich struktur Związku pełnej
jedności w działaniu. Tylko wówczas, jak uczy dotychczasowe doświadczenie,
będzie możliwa obrona tego, co stworzyliśmy przez ponad stulecie, co tworzyli
nasi dziadkowie i pradziadkowie dla dobra polskich rodzin, dla dobra polskiego
społeczeństwa.
Dlatego też IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD zwraca się do wszystkich
członków Związku i struktur PZD o współdziałanie na rzecz jedności naszego
ruchu wokół wspólnych celów:
1) obrony ustawy o ROD, rodzinnych ogrodów działkowych, praw
działkowców i Związku,
2) realizacji zadań statutowych dotyczących roli i funkcji działki w ROD,
3) tworzenia pozytywnego wizerunku rodzinnych ogrodów działkowych
poprzez ich zagospodarowanie i wykorzystywanie zgodne z celami
ustawowymi,
4) współdziałania z samorządem terytorialnym na rzecz zapewnienia
przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i utrwalenia ich pozytywnej
roli dla miast i społeczności lokalnych.
5) nawiązanie szerokiej współpracy ze społeczeństwem miast poprzez:
 otwarcie ogrodów dla społeczeństwa (ogrody parki, dni otwarte),
 organizowanie imprez otwartych z udziałem działkowców i
mieszkańców miast,
 wychodzenie z inicjatywami wspólnych imprez działkowców i
mieszkańców na terenie miasta
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 rozwijanie tradycyjnych form współpracy takich jak wczasy dla
seniorów, dzieci i młodzieży organizowanych wspólnie z innymi
organizacjami społecznymi,
6) dbanie o własny ogród i własną działkę – bo wizerunek ogrodu świadczy
o całym ruchu ogrodnictwa działkowego.
IX Krajowy Zjazd Delegatów zwraca się do wszystkich działkowców o pełną
integrację wokół swej własnej, niezależnej, samorządnej organizacji
pozarządowej – Polskiego Związku Działkowców.
Tylko będąc razem w jednej, silnej organizacji, jesteśmy liczącym się partnerem
w sprawach rodzinnych ogrodów działkowych.
Tylko jedność i integracja wokół wspólnych celów daje możliwość skutecznej
obrony ustawy o ROD i praw działkowców, a w konsekwencji zachowanie
rodzinnych ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń Polaków.
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