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STANOWISKO
Nadzwyczaj nego XIII Kraj owe go Zjazdu Delegat6w
Polski ego Zw iqzku Dzialkowc6w
z dnia 9 grudnia20lT r.
w sprawie szerszego otwierania ROD na potrzeby spoleczertstwa

Ogrodnictwo dzialkowe w Polsce istnieje ju2 od 120 lat. W tym czasie
ogrody ewoluowaly, zmieniaj4c sw6j charakter i rolg, jak4 odgrywajq zar6v,rno
dla ich u2ytkownik6w, jak i calej spolecznoSci lokalnej. Nadzwyczajny XIII
Krajowy Zjazd Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w podkreSla, 2e idea, kl6ra
prrySwiecala prekursorom ogrod6w dzialkowych, jest wciqz aktualna, a ogrody
nieustaj4co odhqywajq przed nami swoje mo2liwoSci i udowadniaj4, jak bardzo
sq potrzebne i atrakcyjne takhe obecnie. Wiek temu najwazniejszym celem
ogrod6w bylo ekonomiczne wsparcie dla rodzin. Uprawy pomagaly odciqiryl
domowe budZety. DziS aspekt ekonomicztry nie odgrywa ju? decydujqcego
znaczenia, cho6 owoce iwarzywa pozyskiwane z dzialekwciqlsq cenione,np. za
ich walory ekologiczne. Rola Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych przestaNa
ograriczaf sig juZ do zaspokalania potrzeb tylko ich u4rtkownik6w. Polski
Zwi7zek Dzialkowc6w jest orgarizacjq spoleczrq, a rodzinne ogrody dzialkowe
sq wzqdzeniami uirytecnroSci publicnej, kt6re przennczone sQ nie tylko dla
dzialkowc6w, ale takhe dla calego spoleczeristwa. Spehriajq pozytywnq funkcjg
w tworzeniu warunk6w irycia spolecznoSci lokalnych i dzialkowych rodzin, a
takhe sluZq prowadzeniu gzerol<rej dzialalnoSci na rzecz wsp6lnoty lokalnej.
Wsp6lczesne ogrody to miejsca, gdzie w spos6b niespotykany dot4d rozwijajq sig
wigzi spoleczne , do czego przycrpiaj4 sig m.in. tereny wsp6lne w ROD, kt6re
shuhq jako miejsce codziennych czy weekendolvych spotkari, spacer6w,
sportowych aktywno6ci, ale r6wnie?i dhuhszego wypoc4mku . Zkolei dziaNkama
szczeg6lne rraczenie dla integracji wielopokoleniowej rodziny, wychowania

dzieci

i

mlodzie?y, zachowania aktywnoSci
poprawy warunk6w bytowych rodzin.
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Zjazd zauwaLa, ze ustawa o ROD z 13 grudnia 2013 roku, w artykul e 26,
nalo|yla na PZD niezwykle trudne zadanie polegajqce na prowadzeniu m.in.
dzialalnoS c i sp ole c mej i wychowaw czej na r ze cz c ztronk6w P ZD, ich r o dzin or az
spolecznoSci lokalnych. Nie ulega w4tpliwo(ci, 2e umieszczaj4c ten zapis w
ustawie, wzigto pod uwagQ, i2 PZD posiada w tej mierze niezwykle bogaty
dorobek. Ma r6wniez szczeg6lne mozliwo5ci i predyspozycje do realizacji
po?ytecznych zadah na rzecz calego spoleczefstwa. Prowadzenie teren6w
zielonych, jakimi sQ ogrody dzialkowe, stwarza cale spektrum mozliwo5ci
podjgcia wielu inicjatyw dIa r62nych grup spolecznych. Dotyczy to zwlaszcza
tych grup, kt6re wymagaj4 szczeg6lnego wsparcia. WSr6d nich mohna wymied
emeryt6w, rencist6w, niepelnosprawnych oraz dzieci i mlodzie2.

Zjazd podkreSla, 2e realinjqc swoje podstawowe cele, Polski Zwiqzek
Dzialkowc6w inicjuje i realizuje w ogrodach dziaLania prospoleczne i
wychowaw cze. DziaLalnoS6 ta miaLa miej sce w wigkszym lub mniej szym stopniu
praktycznie od samego poczqtku istnienia ogrod6w. Formy takich dziatah sq
r6znorodne. Mozna, chocia|by wymieni6 kluby seniora i kola specjalistyczne w
domach dzialkowca, dzialalnoflc socjalno-edukacyjn4 w porozumieniu ze
szkolami, wsp6lpraca z domami dziecka, male for-y wczas6w dla senior6w i
dzieci, przekarywanie nadwyzek plon6w, a takie pomoc rzeczowq i finansow4
kierowan q przede wszystkim do najubo 2szych.
Zjazdprzypomi na, i2 na pocz4tku 2016 roku PZD przyjq\ Otwarty Program
Spotecznego Rozwoju Rodzinnych Ogrod6w Dzialkowych, w kt6rym
przewidziane zostaLy r62ne formy pracy i wsp6lpracy zarz4d6w ROD zwladzami
i mieszkahcami miast w celu prryblihenia ROD spolecznoSciom lokalnym.
Wstgpna ocena tego programu wskazuje, iz jest on niezwykle pozytyvnie
przyj mow any pr zez zar zqdy ROD i dzi alkow c 6w, a takie b ar dzo dobrze oc eni any
przez instytucje, samorzqdy i mieszkafc6w miast. Swiadcz4 o tym \icznie
tworzone w ogrodach inicjatywy, zar6wno edukacyjne skierowane do dzieci
przedszkolnych i mlodziety szkolnej, jak i inne tego typu zajgcia dla os6b w
r o Zny m wi eku. O gro dy or ganizuj q czas s eni orom, tw or zq pr ze str zeh wyp o czynku
i kontaktu z prryrodq podopiecrrym dom6w dziecka, a takie osobom o
szczeg6lnych potrzebach. W ogrodach organizowane s? imprezy kulturalne i
integracyjne, pikniki, festyny i corocme dziakowe dozynki pod nazwq ,,Dni
Dzialkowca". Podejmowana jest wsp6lpraca z domami kultury oraz innymi

organizacjami o celach spolecznych i wychowawcrych. To
wreszcie specjalne programy wspieraj4ce aktywno66 dzieci i mlodziety naterenie
ogrodu dzialkowego - wczasy na dziatkach dla wychowank6w dom6w dziecka,
imprezy okolicznoSciowe dla najmlodszych, wsp6lpracaze szkolami, materialna
pomoc domom dziecka, a takhe kola mlodych dzialkowc6w popularyzujqce
w6r6d dzieci i mlodzieLy wiedzg ogrodnicz1 i ekologicmq. Liczba os6b, a
szczeg6lnie plac6wek, kt6re korzystalq z pracy spolecznej aktywu PZD i
ofiarno6ci dzialkowc6w, z roku na rok zwigksza sig, a w wielu miejscowoSciach
PZDjest najwiEkszqorganizacj4lub nawet jedyn4, kt6ra niesie pomoc innym.

plac6wkami
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Zjazd vznaje, ze dotychczasowa

dzia?alnoS6 struktur Polskie

go Zwiyzltt

Dzialkowc6w zwiyzana z szerszym otwieraniem ROD napotrzeby spoleczehstwa
jest realizowana dobrze. Zajazd uwaha, 2e Zwi4zek winien w dalszym ci4gu
skupia6 sig na spolecznym rozwoju ogrod6w dzialkowych, atak2e ich otwieraniu
oraz przeksztalcaniu w miejsca otwarte, dostgpne dla wszystkich, kt6re s4
alternatyw1dlamiejskichpark6w. Dzigki temu ogrody bgd4jeszcze lepiej stuzyLy
miastom i calemu spoleczefistwu.
Dlatego Aad pragnie zachgcic wszystkich swoich dziataczy na r62nych
szczeblach struktury zwiqzkowej do v,,l1czenia sig w realizacjg tych ce16w, kt6re
jasno zcistaly wytyczone w programie dziaLaniaPzD. ZdaniemZjazdu,przyszlofiC
ogrod6w to ich nieustaj4cy rozw6j oraz dalsze wzmacnianie prghnej dzialalnoSci
spolecznej i wychowawczej. Ponadto Zjazdv'ryrailaprzekonanie,i?ogrody muszq
ewoluowa6 w kierunku zagospodarowanej przestrzeni miejskiej przez szersze
udostgpnienie dziatek dla zaspokojeniapotrzeb spolecmoSci lokalnych. Nie ulega
w4tpliwoici, i2 nale|y udostgpnii ROD szerszemu og6lowi, cho6 juL dzisiaj z
dzialek i ogrod6w korzysta o wiele wigcej os6b niz tylko rodziny dzialkowc6w.

W

zwiqzku

z tym PZD powinien

wychodzi6

z

szerok4 informacj4 o

mozliwo5ciach wykorzystania ogrod6w oraz ich infrastruktury technicznej, przy
jednoczesnym nawiqrywaniu porozumienia z gminami, gdzie mohna sntkac
Srodk6w na dofinansowanie ogrod6w w celu realizacjitych zadah.

Zjazd uwu2a tak2e, iz polrki Zwiqzek Dzialkowc6w musi wpisywad sig
swoimi programami w programy gminne w zakresie ograniczania bezdomnoSci,
przeciwdzialania wykluczeniu, a takhe polityki senioralnej, ekologicmej i
oSwiatowej.

Ogrody dzialkowe to ci4gle nie do korica odkryta tajemnica, je5li chodzi o
ich nraczenie oraz mozliwoSci, kt6re w sobie ttyje. Aazdjest przekonany,2e
misj4 wsp6lczesnych ogrod6w dzialkowych stala sig sluzba spoleczeristwu, by
poprawiad jako56 |ycialudzi, by mogli oni osi4ga6 wigcej, czu6 sig lepiej i 2y6
dhuzej.
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