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UCHWAŁA
IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD
z dnia 17 grudnia 2011 roku
w sprawie roli i znaczenia I Kongresu PZD oraz II Kongresu PZD
IX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców uznaje, że
zarówno I Kongres PZD z dnia 14 lipca 2009 roku, jak również II Kongres PZD z
dnia 22 września 2011 roku były historycznymi i przełomowymi wydarzeniami dla
Związku oraz całego polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego. Nigdy wcześniej
w ponad stuletniej historii naszego ruchu tak liczna reprezentacja miliona polskich
działkowców nie zebrała się w jednym miejscu, aby w sposób tak zwarty i
zdecydowany zaprotestować przeciwko próbie zniszczenia ogrodów działkowych i
Związku, a także wyrazić swoje oczekiwania co do przyszłości i kształtu
ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Oba Kongresy PZD były kulminacyjnymi momentami mijającej kadencji,
koronującymi wielomiesięczne, ciężkie zmagania całego Związku i działkowców o
zachowanie powszechnie popieranej ustawy o ROD. Ogromna frekwencja,
podniosły nastrój i uroczysta oprawa spowodowały, że I oraz II Kongres były
manifestacją jedności, siły i dojrzałości środowiska polskich działkowców. Te
wielkie wydarzenia odbiły się szerokim i pozytywnym echem w tysiącach
rodzinnych ogrodów działkowych, w kręgach politycznych i samorządowych, a
także w mediach. Powszechnie podkreśla się ogromne znaczenie obu Kongresów i
ich dokonań dla przyszłości polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego.
Zjazd stwierdza, że odbyte w mijającej kadencji Kongresy PZD były niezwykle
potrzebne i okazały się ogromnym sukcesem. Wykazały olbrzymią determinację
oraz jedność polskich działkowców. W szczególności I Kongres walnie przyczynił
się do tego, że już dwa dni po jego obradach Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu
szkodliwy projekt ustawy autorstwa PiS o ogrodach działkowych. Natomiast II
Kongres dobitnie zademonstrował klasie politycznej prawdziwe oczekiwania
polskich działkowców oraz ich zdecydowanie w walce o fundamentalne wartości
ruchu działkowego.
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Zjazd podkreśla, że oba Kongresy były bezprecedensowymi manifestacjami
integracji i zaangażowania członków naszego Związku w obronę ogrodów i praw
działkowców, ale także dojrzałości społecznej i obywatelskiej. Wypracowane na
Kongresach dokumenty nakreśliły kierunki działania całego Związku w wielu
dziedzinach, mających istotny wpływ na przyszłość ogrodów. Przyjęto szereg
stanowisk i innych dokumentów, które wyrażają poglądy działkowców na
najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania i rozwoju ogrodów i Związku.
Zjazd uznaje, że odbyte Kongresy PZD pozostawiły imponujący dorobek, który
powinien być znany i stosowany przez struktury Związku i działkowców. Dlatego
też w obecnej sytuacji niezwykle istotnym zadaniem dla wszystkich organów PZD
jest wykorzystanie bogatego dorobku kongresowego. Należy w pełni wdrożyć
wszystkie przyjęte stanowiska i inne dokumenty, ale również wnioski wynikające
zarówno z referatu Prezesa Związku, jak i poszczególnych głosów w dyskusji.
Dlatego też Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ
samorządu polskich działkowców, potwierdza i uznaje za aktualne postanowienia
podjęte podczas I oraz II Kongresu PZD. Zobowiązuje tym samym wszystkie
organy Związku do zorganizowanego i konsekwentnego rozpowszechniania i
wdrażania dorobku wypracowanego przez oba Kongresy PZD.
Ponadto Zjazd uznaje za konieczne, aby wszystkie struktury PZD podejmowały
inne działania, dzięki którym przekażą historyczność i ogromne znaczenie
Kongresów i ich dorobku dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Istnieje bowiem konieczność stałego przekazywania ducha i atmosfery jedności,
zaangażowania i determinacji panującej podczas I oraz II Kongresu PZD.
Jednocześnie Zjazd wyraża swoje uznanie dla Krajowej Rady PZD za odwagę,
determinację, a także ogrom pracy, która została włożona w organizację obu
Kongresów. Dzięki temu wysiłkowi I oraz II Kongres PZD spełniły swoje zadania i
okazały się ogromnym sukcesem. Zjazd wyraża również podziękowania dla
okręgowych zarządów oraz wszystkich uczestników, którzy wykazali jedność,
zrozumienie sytuacji, dojrzałość społeczną i polityczną oraz pełną znajomość celów
Kongresu.
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