NADZWYCZAJNY
XIII KRAJOWY ZJ AZjD DELEGAToW
POL SKrE GO ZWTLZKU DZTALKOWC OW
Warszawat dnio 9 gradnia 2017 r.
UCHWALA NR 2
Nadzwyczaj nego XIII Kraj owe go Zjazdu Delegat6w
Polskie go Zw iqzku Dzialkowc6w

z dnia 9 grudnia 2Ol7 r.
w sprawie rozwoju rodzinnych ogroddw dzialkowych w Polsce

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, Delegat6w Polskiego Zwiqzl<t
Dzialkowc6w stwierdza, 2e staly ronv6j rodzinnych ogrod6w dzialkowych w
Polsce to kierunekdzialahwszystkich organ6w Zwiqzku,wynikaj4cy zrcalizacji

ustawowych

i

statutowych obowi4zk6w Zwi4zku oraz wyj$cie naprzeciw

oczekiwaniom spole czny m.
Wysoki potencjal, jaki posiada ogrodnictwo dzialkowe w Polsce, skupione
w Polskim Zwiqzf,cu Dzialkowc6w, wyrahony jest obecnie w milionie
dzialkowych rodzin i 40 tys. ha rodzinnych ogrod6w dzialkolvych.
Potencjal ten jednak nie zaspokaja wszystkich pofzeb. Zatemrozw6j ROD
to dzisiejsze oczekiwanie tysigcy polskich rodzin: od mlodych malheristw po
osoby w wieku emerytalnym. Aby sprostai tym oczekiwaniom Zjazd uznaje za
konieczne opracowanie ,rProgramu rozwoju ROD'. Jego przygotowanie i
realizacja staty sig konieczne i wymagajq prowadzenia sp6jnej i dtugotrwalej
polityki we wspolpracy z wNadzalrri public znymi, paristwowymi i
samorzqdowymi.
Maj4c na wzglgdzie potrzebny rozw6j rodzinnych ogrod6w dzialkowych
potwierdzony badaniami oraz stanowiskami i informacj ami z okrgg6w, a takhe
re feratem Preze s a Zwiqzf,<u i wyst4p i eni ami del egat6w, Zjazd p o stanawi a :
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Zobowiqzat Krajow4 Radg Pol skie go Zwi4dafi zi alkowc6w do opracowania
we wsp6tprucy z okrggami kompleksowego ,,Programu rozwoju ROD" z

wykorzystaniem wszystkich badari, ale i z uwzglgdnieniem dalszych
uzyskiwanych analiz i informacji.
2. Przyjqt w Programie mechanizmy i dziaNania dla wszystkich strukfur
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w.

i

a1

Uzna6, 2e Program rozwoju powinien by6 dlugotrwaly
zadaniem Zwiqzku i j ego struktur.

4.

Zobowiqzac Krajow4 Radg Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w do
przygotowania, w oparciu o opracowany Program, wszelkich niezbgdnych
zasad, przepis6w

i dokument6w

sta6 sig stalym

systemowych umozliwiaj4cych realizacjg

tego Programu.
5.

Wlqczyt do realizacji Programu kolegia prezes6w, kt6re s4 najlepszym

przedstawicielem wsp6lnych interes6w ogrod6w dzialkovvych i dzialkowc6w
w stosunku do samorzqd6w i organizacji spolecznych wsp6lpracuj4cych w
r ealizacji zadah Zw iryku.
6. Uznal za nieodzowny w realizacji Programu wsp6ludzial rodzin
dziatrkowych, kt6ry odnosid sig bgdzie do spraw organizacyjnych,
wykonaw czy ch, a szczeg6lnie fi nansowych.
7. Objad szerok4 promocj4 medialn4 Program oraz jego realizacjg.

s2
Prz e dstawi 6 Pro gram wladzom pub

cznym na szczeblu kraj owym, woj ew6
i lokalnym, atakhe uzyskad ich poparcie i pomoc w jego realizacji.
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Uchwala wchodzi

w

Zycie

z dniempodjgcia.
a

UZASADNIENIE
Tradycjq ruchu ogrodnictwa dziaLkowego w Polsce, w tym szczeg6Inie
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w, jest rozw6j rodzinnych ogrod6w dzialkovvych
na miarg potrzeb spoleczefstwa. Wynika to ze l20-letniej tradycji ogrodnictwa,
doSwiadczenia, kt6re posiada Polski Zwi4zekDzialkowc6w, atakhe rcli Zwiqzku

sprawie :rozwoju ROD zapisanej ustawie i statucie Polskiego Zwiyzku
Dzialkowc6w.
Zwiqzek musi postawi6 silny nacisk na rozw6j ogrodnictwa dzialkowego
w Polsce. JesteSmy to winni spoleczeristwu. Zwlaszcza 2e w ostatnim czasie
obsenvujemy duze zapotrzebowanie na dzialki, w szczeg6lnoSci w duzych i
Srednich miastach. Jest to temat, kt6ry coraz czg6ciej pojawia sig w doniesieniach
medialnych, publicystycznej prasie og6lnokrajowej, a ta\<Ze w mediach

w

spolecznoSciowych.
B adani a przeprow adzone pr zez

ski Zw i1zek Dzi alkowc 6w poka zaty, 2e
Iiczba rodzinnych ogrod6w dzialkolvych w Srednich i duzych miastach nie jest
wystarczajqca.Dlatego rozw6j jestpotrzebny i winien bylrealizowany tarn, gdzie
Po

I

wystgpuje zapotrzebowanie na dziatki. Fakt

ten potwierdzila

r6wniez

zamieszczona przez Kraj ow4 Radg Po I skiego Zwi4zku Dzialkowc6w anki eta na
Facebooku. Wyniki tych badan mog4 sta6 sig punktem wyjScia do opracowania
Programu rozwoju ogrod6w dzialkowych.

Na rozwoj nale?y spojrze6 z szerszej perspektywy. Najlepszym wyjSciem
byloby budowanie ogrod6w blisko miejsca zamieszkania, ale mozliwoSci
niekiedy sqbardzo ograniczone. Trzeba wigc znimi wychodzi6pozamiasta. W
tych sprawach nieodzowna bgdzie niekiedy wsp6lpraca migdzy okrggowymi
zarz1dami.

zaangahowania, determinacji i podejmowanych
dzialah, ale i postawy samorzqd6w w konkretnych miastach. Dlategotez w wielu
przypadkach zadaniem organ6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w bgdzie
przekonanie wladz samorzqdowych, 2e rozv r6j rodzinnych ogrod6w dzialkowych
jest konieczny, potrzebny i mo2liwy. W niekl6rych miastach mo2e nie bgdzie

Wszystko za\eLy

od

mozliwoSci budowy nowych ogrod6w, ale bgdzie mozliwoSd powigkszania
obecnych ogrod6w.

Realizacja Programu to dziahartie na rzeczrodziny, wigc nale?y oczekiwal
na pomoc ze strony viladz paristwowych i samorz1dowych, kt6rych obecna
polityka nastawiona jest na rodzing.

Istotne jest wl4czenie do przygotowania i realizacji Programu rozwoju
ogrod6w dzialkowych wszystkich struktur Zwiqzku, pocrynaj4c od zarzqdow
ROD przez kolegia prezes6w, okrggi a na Krajowej Radzie kohcz1c. W jego
realizacjg musz4 wLqcryc sig takZe przyszli dzialkowcy.
Program winien by6 aktywnie promowany w mediach zwiqzkowych,
lokalnych, w prasie ) oraz na portalach spolecznoSciowych.
W Swietle powyZszego, opracowanie ooProgramu rozwoju ROD" i jego
rc alizacj a znaj duje p elne uzas adn i eni e.
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