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IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW  

POLSKIEGO ZWI ĄZKU DZIAŁKOWCÓW  
Warszawa, 16 - 17 grudnia 2011 r. 

 

STANOWISKO 
IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD 

z dnia 17 grudnia 2011 roku 
 

w sprawie współpracy z władzami państwowymi i parlamentem 
 
 Polski Związek Działkowców jest ogólnopolską, samodzielną i 
samorządną organizacją skupiającą 1 143 259 członków ROD, użytkujących 
967 tysięcy działek rodzinnych w 4 972 rodzinnych ogrodach działkowych. 
Rodzinne ogrody działkowe są terenami zielonymi wykorzystywanymi do celów 
rekreacyjnych, wypoczynkowych i socjalnych. Przywracają społeczności i 
przyrodzie tereny zdegradowane, wpływają na kształtowanie zdrowego 
otoczenia człowieka, podnoszą również standardy ekologiczne w miastach, oraz 
wpływają na ochronę składników przyrody, zatem wypełniają rozległe funkcje 
w zakresie ładu przestrzennego oraz kształtowania i ochrony środowiska. Tak 
ukształtowane zadania publiczne PZD i rodzinnych ogrodów działkowych mają 
wyraźne zakotwiczenie w gwarancjach konstytucyjnych, co oznacza, iż władza 
publiczna winna prowadzić politykę zapewniającą realizację nałożonych zadań.  
 PZD jest także działkową organizacją społeczną wyróżniającą się na tle 
międzynarodowego ruchu ogrodnictwa działkowego ze względu na dobre 
prawo, statut PZD, regulamin ROD oraz kolegialny i demokratyczny system 
zarządzania. Związek w swej działalności bierze pod uwagę nie tylko interesy 
działkowców ale i miast, społeczeństwa i Państwa, co potwierdza 30-letnia 
praktyka Polskiego Związku Działkowców. 
 Ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych jest 
wysoko oceniana i akceptowana przez całe środowisko działkowców, jak 
również przez znaczną część samorządów i polityków różnych szczebli. 
Sprawdza się także w praktyce. Działkowcy swoje stanowisko do praw 
określonych w ustawie o ROD, wyrazili na listach obrony ustawy, na których 
złożono 620 tysięcy podpisów oraz w kilku tysiącach listów zbiorowych 
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skierowanych do I Prezesa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, 
Sejmu i Senatu.   
 Dlatego też IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD oczekuje od władz 
państwowych i parlamentarnych: 
� zachowania praw działkowców, które zostały wypracowane na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat, również przez Sejm i dobrze służą działkowcom oraz 
rodzinnym ogrodom działkowym; 

� pełnej współpracy we wszystkich sprawach występujących w działalności 
Sejmu, na całym etapie procesu legislacyjnego, dotyczących rodzinnych 
ogrodów działkowych, zasad ich funkcjonowania, jak również działalności 
Polskiego Związku Działkowców; 

� poparcia ze strony władz publicznych dla realizacji programu, który wynika 
z ustawy o ROD, a także uznania dla swoich członków, gdyż możliwe, że 
jest to jedyna i ostatnia organizacja w Polsce, której działalność oparta jest 
na zaangażowaniu około 100 tysięcy społecznych działaczy pracujących we 
wszystkich strukturach Związku; 

� tworzenia warunków prawnych do działalności i rozwoju ROD w Polsce a w 
szczególności do podejmowania zarządzeń pozaustawowych, które mogą 
mieć zbawienny wpływ dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów 
działkowych oraz przekształcania ich w nowoczesne, zielone obiekty 
wypoczynkowe służące rodzinom działkowym, mieszkańcom miast i całej 
społeczności; 

� uwzględniania potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych w budżecie 
Państwa, które byłyby całkowicie przeznaczone na przekształcenia w 
zagospodarowaniu ogrodów działkowych oraz na kształcenie społeczności 
działkowej, zwłaszcza w zakresie ekologii; 

� uwzględniania potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych w programach 
finansowanych ze środków unijnych; 

� udzielania poparcia we wszystkich słusznych działaniach prowadzonych 
przez Związek w interesie działkowców, ogrodów i społeczności lokalnej; 

� wyrażenia uznania dla tradycji, dorobku i dojrzałości społecznej polskiego 
ruchu ogrodnictwa działkowego, którego efektem jest istnienie, 
funkcjonowanie i rozwój 4 972 ROD w Polsce, które w ostatnich 
dwudziestu latach nie otrzymały jakiejkolwiek pomocy ze strony Państwa; 

Związek deklaruje swój udział we wszystkich działaniach inspirowanych i 
prowadzonych przez parlament Polski z pożytkiem dla społeczności. 
Możliwości w tym zakresie są dotąd niewykorzystane w pełni, a przecież wiele 
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funkcji, jakie mogą spełniać rodzinne ogrody działkowe i  Związek, dotychczas 
nawet nie zostały zaakcentowane. Związek deklaruje również szeroką 
współpracę z klubami parlamentarnymi, posłami i senatorami w realizacji zadań 
nałożonych na Sejm i Senat. 
 Związek obserwuje pomoc, jaką Państwo udziela wielu różnym 
organizacjom i fundacjom. Uważamy to za dobry przejaw budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. W tej pomocy i uznaniu jak dotychczas brak jest 
Polskiego Związku Działkowców, który naszym zdaniem na takie uznanie i 
pomoc szczególnie zasługuje, gdyż służy nie tylko rodzinom działkowym, ale 
działa również z pożytkiem dla miast i Państwa Polskiego nie otrzymując z jego 
strony pomocy. A przecież, jak wykazuje nasze ostatnie badanie, w którym 
wzięło udział blisko 50% rodzinnych ogrodów działkowych i ponad 600 tysięcy 
członków ROD, emeryci i renciści stanowią około 50 % członków PZD, dla 
których działka spełnia nie tylko rolę miejsca do wypoczynku, ale stanowi 
również źródło zaopatrzenia w zdrowe owoce i warzywa. Znaczną część, bo 
około 30% członków PZD, stanowią młode rodziny na dorobku, dla których 
działki mają jeszcze większe znaczenie. Niedostrzeganie tej grupy w 
społeczeństwie uważamy za krzywdzące i niesprawiedliwe.  
 Reprezentując na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD ponad 1 
milion 143 tysiące polskich działkowców, wyrażamy w ten sposób opinię całego 
środowiska, mającego zatem prawo oczekiwać na wsparcie i pomoc w 
kontynuowaniu i rozwijaniu tej szlachetnej formy budowy demokratycznego 
państwa obywatelskiego. 
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