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PROGRAM
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Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych z 13 grudnia 2013 r. okreSlila w
spos6b precyzyjny kompetencje i zadania stowarzyszef ogrodowych. polski
Zwiyzek Dzialkowc6w z dniem wejScia w irycie ustawy zostal przeksztalcony w
stowarzyszenie ogrodowe, kt6re zgodnie z zapisami ustawy powolane jest
wyl4cznie w celu zakladania i prowa&enia rodzinnych ogrod6w dziatkowych.
ProwadzEc ogrody dzialkowe naleiry dqiry| do wypehiania ptzez nie funkcji
okreSlonych w ustawie na rzecz dzialkowc6w, ich rodzin i spolecznoSci
lokalnych, a tak2e podejmowai dzialana zapewniajqce bezpiecaniejsz4
przyszlo66 ogrodom. Trzeba teZ podejmowa6 przewidziane prawem dzialania w
celu eliminowania z ogrod6w dziatah sprzecznych zobowiqzujqcvmi przepisami,
w szczeg6lno6ci z ustaw4 o ROD i Prawem budowlanym.
Zjazd stoi na stanowisku, Ze nowa ustawa o ROD i aktualna sytuacja ogrod6w
wytworzyty nowe wyzwania przed Zwi1zkiem, kt6re mogq prryc4mi6 sig do
znacznego rozwoju ogrodnictwa dzialkowego i wigkszej integracji Srodowiska
dzialkowc6w ze spoleczno$ciami lokalnymi. Do realizacji tych cel6w potrzebne
s4 jednak zupelnie nowe kierunki dzialalno6ci Zwiqzku, dlatego program musi
by6 dostosowany do potrzeb dzialkowc6w i ogrod6w, aletak2e uwzglgdnia6 rolg
i funkcje ogrod6w dzialkowych w miastach.

l. Ustawa o rodzinnych ogrodach dzialkowych
Od uchwalenia w dniu 13 grudnia 2013 r. ustawy o rodzinnych ogrodach
dzialkowych rozpoczgly sig pr6by podwaZania jej zgodnodci z konstytucjE.
NaleZy liczy6 sig z W, 2e takie pr6by bgdq ponawiane, bowiem dzialkowcy i
zwiryeknadal mai? w swoim wladaniu grunty w miastach. Tylko dzigki ustawie
o ROD i kontynuacji funkcjonowania pZD dzialkowcy zachowali prawa do
uZytkowanych przez siebie dziatek. Obecna ustawa jest gwarantem



funkcjonowania i rozwoju ogrod6w dzialkowych, dlatego obowiQzkiem kaZdego

czlonka PZD i kazdego organu Zwiqzkl jest obrona tej ustawy i jej
poszczeg6lnych zapis6w oraz przeciwdzialanie wszelkim pr6bom jej
podwa:2ania.

2. Polski Zwiqzek Dzialkowc6w
Do5wiadczenia ostatnich lat pokazaty dobitnie, 2e dzialkowcy obronili siebie i
ogrody tylko dlatego, 2e byli zorganizowani w silnej organizacji, z kt6rq sig

identyfikowali i o kt6rej istnienie i niezale2noS6 walczyli zpehtq determinacj4.
Zwiqzek zostal poddany w 2014 r. najpowa2niejszej w swej historii weryfikacji.
Wyniki zebraf ustawowych to swoiste woturn zaufania dlaPZD wyaZone przez
95% dzialkowc6w. Na ten kapital PZD zapracowal skuteczn4 obron4
dzialkowc6w i ogrod6w w minionej kadencji. Zjazduwa2a, ze ten kapital nale4,
pomnaiat i nie tylko w czynnej obronie praw dzialkowc6w, ale takZe w
codziennym &ialaniu, aby atrakcyjnoS6 Zwi+zku zachgcala ka2dego nowego
dzialkowca do wstqpienia w jego szeregi. Nale2ry mie6 na uwadze t*2e fal<t, 2e

zaufanie do Zwiqzk:.r nie jest dane raz na zawsze, trzeba na nie nieustannie
pracowa6, aby go nie sfaci6. Koniecme jest zatem podejmowanie wszelkich
wymvafi maj4cych na celu rozw6j ogrod6w dzialkowych, utrwalenie ich praw, a

tak2e uatrakcyjnienie ogrod6w dla dzialkowych rodzin i spoleczeristwa.
Ustawowym zadaniem Zwiqzfat jest prowadzenie rodzinnych ogrod6w
dzialkowych i jako stowarzyszenie ogrodowe Zwiyek winien tak zarzqdzat
ogrodami, aby jego oferta byla atrakcyjna dla dzialkowc6w pod wzglgdem
ekonomicznym i sprawnoSci organizacyjnej, aby nadal wyrazali wolg
funkcjonowania w ramach PZD.

Zjazd vnaje zakonieczne tworzenie pozytywnego wizerunku PZD w mediach
zwi4zkowych, a takle lokalnych i og6lnopolskich. Konieczne jest promowanie
dokonari PZD i skutecznego dzialantanarzeczdzialkowc6w i ogrod6w, aletakirc
wszelkich inicj atyw o szerszym zakresie, w tym na rzecz dziecio mlodzie2ry i
senio16w.

3. Ogrody w miastach
Zjazd. uwet2a za konieczre stworzenie dlugofalowego progrurmu przystosowania
ogrod6w w miastach do nowych funkcji, a wigc do ich otwarcia dla spolecznoSci
lokalnych. W tym zakresie konieczna jest wsp6lpraca z samorz4dem lokalnym,
kt6ry winien czynrie uczestniczyd w prrystosowaniu ogrod6w dla pottzeb
spoleczeristwa. Ju2 obecnie infrastrukhua wielu ogrod6w pozwala na inicjowanie



r62rych form dzialania na rzecz spoleczno5ci lokalnych. Chodzi przede

wszystkim o wykorzystanie dom6w dzialkowca do wsp6lpracy z plac6wkami
oSwiatowymi, opiekuncrymi, ochrony zdrowia, czy te? na potrzeby senior6w.
Program winien zawierat, wiele kierunk6w dzialanla, bowiem mo2liwo3ci
ogrod6w i Zwiqzka w zakresie np. edukacji i wypoczynku sq niedostatecznie

wykorzystywane. Szerokie otwarcie ogrod6w dzialkowych na potrzeby

spoleczeristwabgdzienajlepszqpromocj4ogrod6w i Zwi4zku. Odtego jakogrody
s4 postrzegane przezsarnorz4d i spolecznoSci lokalne, zaleiry w du2ej mierze ich
przyszlo66. Niezmiemie wainym jest r6wnie2 promowanie ogrod6w, jako
urzqdzefi uZyteczno5ci publicznej, kt6re na terenie miast i gmin stuz4 ogolowi
mieszkafc6w i realin$q waZna rolg spolecznq, zapewniajqc wypoczynek,
rekreacjg i inne potrzeby socjalne czlonk6w spoleczno6ci lokalnych. Sprawy
rozwijania funkcji ogrod6w powinny by6 poruszane na sesjach rad gmin, a
problemy ztym zwiqzarLe winny byt ronxtiqrywarre przy udziale dzialkowc6w.

4. Srodki z Unii Europejskiej
Potrzeby ogrod6w dzialkowych w zakresie infrastruktury, a takhe wypehriania
nowej roli w miastach s? ogrornne. Dzialkowcy nie s4 w stanie sfinansowa6
budowy nowoczesnej infrastruktury, gdyl sq ludzni niezamoZnymi - mlode
mal2efstwa rczpocrynajqce dopiero iycie zawodowe, pracownicy bud2et6wki,
emeryci, renciSci. Aby sprosta6 wyzwaniom, jakie stoj4 przed ogrodami
dzialkowymi konieczre wykorzystanie zewngbznych mo2liwoSci finansowania
inwestycji w ROD. Polska do 2020 r. otrzyma z Unii Europejskiej bardzo du2e
Srodki w ramach wyr6wnywania poziomu ficia do standard6w
zachodnioeuropejskich. Ze Srodk6w tych finansowane s? programy na szczeblu
gminy, wojew6dawa, czy regionu. Wiele z tych program6w mo2e obj46 potrzeby
ogrod6w, dlatego Zjazd uznaje za koniecnte stworzenie w Zwiqzf<v systemu
pozyskiwania Srodk6w unijnych na potrzeby ROD i PZD. Do realizacji tego
zadania niezbgdne s4 fachowe kadry, bowiem pozyskanie Srodk6w, a nastgpnie
ichrozliczeniejest bardzo trudne, ale r6wnocze6nie niestychanie oplacalne, gdy2
w niekt6rych przypadkach moina otrzymai 80% koszt6w calej inwestycji.
Srodki unijne daj4 szansg na podniesienie standardu naszych ogrod6w i t9 szansg
naleiry wykorzysta6, gdyZjest to ostania transza Srodk6w z Unii dla polski.

5. Przestrzeganie prawa
Dzialkowcy i ogrody korq,stajq z wielu przywilej6w ze wzglgdu na funkcje
ogrod6w i dzialek dla niezamoinych rodzin i spoleczeristwa. prawo powszechnie



obowi4zujqce, a przede wszystkim ustawa o ROD, nakladaj4 na dzialkowc6w i
ogrody takZe obowiqzki i okre3lajq ramy, w jakich musi sig miedci6
zagospodarowanie dzialek i ogrod6w i funkcjonowanie ROD. Kazdy
&ialkowiec, kr2dy organZwi4zku jest obowiqzany przestrzega6 zasad prawnych
obowiqzujqcych w ROD. Na szczeg6ln4 uwagg zasluguj e zakaz zamieszkiwania
na dzialce i budowy altan ponad okre5lone prawem wymiary. Rodzinne ogrody
dzialkowe nie sq miejscem do budowania pensjonat6w i willi, nie s4 te2 miejscem
stworzonym do rozwi?zywania problem6w mieszkaniowych Polak6w. Funkcje
dzialkt i ogrod6w wynikaj4 wprost z ustawy o ROD, a dzialania sptzeczre z
ustawq zagroizone sq sarkcjq wlpowiedzenia umowy dzier2awy dzialkowej.
Zjazd uznaje za konieczne podjgcie przez wszystkie organy Zwiqzku dzialail,
majqcych na celu wyeliminowanie z ogrod6w zamieszkiwania na stale i budowli
sprzecznych z prawem. W tym celu naleZy Sci3le przeshzega6 zapis6w
ustawowych i w szerszym zakresie wsp6lpracowa6 z samorz1dem lokalnym,
stu2bami publicznymi i nadzorem budowlanym. Zjazd umaje tal<2e za
niedopuszczalne pehrienie przez osoby zamieszkuj4ce na dzialce lub posiadaj4ce
ponadnormatywne altany jakichkolwiek funkcji w organach PZD. Zadaniem
organ6w Zwiqzktt jest mi7dzy innymi nadz6r nad przestrzeganiem
obowiqzuj4cego prawa. Osoba, kl6ra sama w ruiqcy spos6b lamie prawo, nie
moZe wymagat przestrzegania tego prawa u innych. Ponadto czlonek organu pZD
winien Swieci6 przykladem dla innych dzialkowc6w w sensie pozytywny, a nie
negatywnym.

6. Zarzqdzanie ROD
Jako(t zarzqdznria ro&innym ogrodem dzialkowym ma decydujqcy v/pbru/ na

j ego funkcj onowanie i wizerunek, zar6wno wewngtrzny, j ak i zewn gtrzny . Zan4d
ROD w swoim dzialaniu musi kierowa6 sig obowiqzuj?cym prawem oraz wol4
dzialkowc6w wyrazonq podczas walnego zebrania. ZarzCdROD dziala w imieniu
stowarzyszenia ogrodowego PZD w ramach swych kompetencji okreSlonych
statutem PZD. Zarzqd ROD, jako organ PZD dziala na rzecz wsrystkich
dzialkowc6w, niezale2nie od tegoczy s4czlonkami PZD, czyte2nie. Jest ontak2e
zobowiyarry do r6wnego traktowania wszystkich dzialkowc6w, szczeg6lnie w
zakre sie pr zestr ze gania pr aw a.

zarz4dzanie RoD zrnienilo si9 w ogromnym stopniu ze wzglgdu na calkowicie
nowe, niemane dotychczas w ogrodach, wymagania wprowadzone ustaw? o
ROD. Dotyczy to w szczeg6lno6ci nabywania i utraty prawa do dzialki, atakhe
wymagari dotyczqcych spraw finansowych ogrodu. Koniecznajest zatem dobra



znajomo$d prawa w5r6d czlonk6w zarz4du, aby jego stosowanie gwarantowalo

bezpieczefstwo dzialkowc6w i ogrodu. W bie2qcym roku rozpoczgla sig takZe

kadencja organ6w ogrodowych. W wielu ogrodach wybrano nowe sklady
zarzqd6w, dlatego Zjazd unaje za konieczne przeprowadzenie przez wszystkie
okrggi szkoleri czlonk6w zarz4dbw ROD, przede wszystkim os6b funkcyjnych.
Program szkoleri powinien obejmowai prawo zwi4zkowe i powszechnie

obowi4zujqce, takie prawo miejscowe. Wiele dneddn prawa powszechnie

obowiqzujqcego ma zastosowanie w codziennej praktyce ogrod6w, dotyczy to w
szczeg6lno6ci ochrony przyrody - usuwanie drzew, spalanie odpad6w,
utrzymanie porz4dku i czystoSci. R6wnie2 przepisy finansowe, ube4pieczeri
spolecznych, czy prawa pracy majq zastosowanie w ogrodach. Nieprzestrzeganie
tych przepis6w moire groa6 bardzo dotkliwymi sankcjami finansowymi, dlatego
w kazdym okrggu nale2y opracowai program szkoleri i przeprowadzi6 je
wykorzystuj4c jako wykladowc6w osoby nrajqce zagadnienie, kf6re referuj4.

7. Zabezpieczenie prawa do grunt6w ROD
Zjazduznaje za konieczne wykorzystanie unormowari prawnych wyrikajqcych z
ustawy o ROD w zakresie regulacji stanu prawnego grunt6w ROD. W tym celu
koniecma jest Scisla wsp6lpraca wszystkich stnrktur PZD - KR PZD, OZPZD,
zarzqd6w ROD. Dzialania naleLy zintensyfrkowal, aby wykorrystad dobre
rozwiqzaniaprawne, jakie dala ustawa. Po 16 miesi4cach funkcjonowania ustawy
udalo sig potwierdzi6 narzeczPzD tyttil prawny w formie decyzji dla 165 ROD
o powierzchni blisko 840 ha. W tym zakresie j est du2o jes zcze do zrobienia, gdyL
jakwykazujq okrggi 1l tysigcy ha kwalifikuje sig do uregulowania na podstawie
art.76 ust"aw o ROD. W trakcie badania dokumentacji mo2e sig okaza6, ieliczba
ta ulegnie zmianie. Dotychczas zlo2nno wnioski w stosunku do ponad 1000 ROD
o powierzchni blisko 6700 ha (co stanowi 6l %o og5lu powierzchni podlegajqcej
regulacji) Zatem warto doloiryl wszelkiej staranno5ci i rzetelnie zbadat,
dokumentacjg formalno-prawnq kaidego ROD o nieuregulowanym stanie
prawnym, w celu wykazanta czy dany teren spelnia kryteria okre6lone w art. 76
ustawy o ROD. Te dzialania wymagaj4 Aohenia odpowiednich wniosk6w do
wlaScicieli grunt6w- gmin, Skarbu Paristwa i dobrej wsp6lpracy z ich wlodarzami
aby bez zbgdnej zwloki sprawy podleg aly rczpatzeniu. Dziatarne Zwiqzku w tym
wzglgdzie zawsze bylo dzialaniem priorytetowyn. pZD w latach ubieglych
uzyskal do 63%o grunt6w (blisko 27 tys. ha) prawo u.4tkowania wieczystego.
Aktualnie ustawa dla teren6w ROD o nieuregulowanym stanie prawnym daje
mo2liwos6 potwierdzenie na rzeczPZD prawa uzytkowania w formie decyzji.
Zaberyieczy to funkcjonowanie ROD i dzialkowc6w oraz ich prawa w przypadku



likwidacji. Dzialarie ustawy w tym wzglgdzie daje pozytywne efekty wigc Zjazd
uznaje zakonieczne wykorzystanie tej szansy dla spoleczno5ci dziakowej.Ztym
dzialaniem wiqze sig r6wnie2 dbaloSi o ujawnienie praw przysluguj4cych PZD w
ksiggach wieczystych i w ewidencji grunt6w.

Zjazduwuiar6wnie2 za koniecntebieilqce monitorowanie wpis6w i ostrzeZeri w
ksiggach wieczystych informujqcych o wszczgciu postgpowai uwlaszczeniowych
lub postgpowari inwestycyjnych w zakresie realizacji zadart prtblicnrych, celem
podjgcia niezwlocznych &ialari prawnych dla obrony izabezpieczenia interes6w
dzialkowc6w iZwiS?k\.

8. Plany zagospodarowania przestnennego miast i gmin
Zjazd tznaje za konieczne rozwijanie wsp6lpracy z radami gmin i miast w celu
zachowania ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
ZadanremZwiqzkltt jesttakhe monitorowanie prowadzonychprzez gminy dzialari
w zakresie planowania przestrzenneg o i przeciwdzialanie negatywnym skutkom
niekorzystnych dla ogrod6w zapis6w w studiach i planach zagospodarowania
przestrzennego. W obronie dalszego istnienia ROD nalef wykorzysta6 wszelkie
mo2liwo6ci prawne w sytuacji nie zachowania przez gming procedur lub
termin6w obowiqzujqcych prry uchwalania miejscowych plan6w
zagospodarowania przestrzennego.

9. Roszczenia do grunt6w ROD
W zwipku z narastajqcym problemem roszczefi. (aktualne roszczeria obejmuj4
338 ROD i pow. ponad 121l ha) orazcorazbardziej dotkliwymi skutkami, wtym
finansowymi dla PZD i dzialkowc6w, niezbgdne jest bie2qce monitorowanie
stan6w prawnych grunt6w ROD, poprzez gromadzenie i przechowywanie
dokumentacji zr6dlowej, sprawdzanie zapis6w w ksigdze wieczystej i
podejmowanie dzialah, jeszcze przed wyst4pieniem zagro2enia. Konieczna jest
wsp6lpraca z organami administracji samorz4dowej i rzqdowej w zakresie
prowadzonych postgpowari administracyjnych i s4dowych dla odparcia roszszeh
kierowanych do grunt6w ROD. W kaZdym postgpowaniu roszczeniowym
Zwiqzek musi byd reprezentowany, a dzialkowcy powiadamiani o stanie i
ewentualnych skutkach roszczenia.

Do kaZdej sprawy roszczeniowej nalezy podej66 indywidualnie. Tam gdzie sq realne szanse

v,,ygranianaleiry walczy6, ale tam gdzie roszczenia do grunt6wROD s4 zasadne nienalefi
brn46 w procesy sqdowe. W niekt6rych przypadkach musimy zda6 sobie sprawQ, ze

uchronienie ogodu roszczeniowego przed likwidacjQ bgdzie niemo2liwe. Lepiej d4zy6 do
uzyskania korzystnych dla dzialkowc6w warunk6w likwidacji w tym odszkodowania za



mienie na dzialce. Priorytetowym zadaniem Zwi4zku winno by6 udzielenie dzialkowcom

szeroko pojgtego wsparcia wszgdzie tam,, gdzie jest to moZliwe, PZD powinien pom6c

dzialkowcom prawnie i organizacyjnie w dochodzeniu co najmniej odszkodowania na

podstawie art. 25 lub art. 26 ustawy o ROD, a w prrypadku ut.26 r6wnie? odtworzenia

ROD przez jednostkg samorz4du terytorialnego lub Skarb Panstwa. Rozeananie szans

lzyskaniaprzez dzialkowc6w odszkodowania winno by6 dokonywaneprzezZwiqzekprzy

ka2dej sprawie roszczeniowej i te regulacje winny by6 podnoszone w kazdym

postgpowaniu administracyjnym moggcym skutkowa6 koniecznodciq wydania gruntu

ROD. W miarg moZliwo6ci PZD powinien r6wnieZ zapewni6 dzialki zamienne w innych
ROD. Jest to pomoc, kt6r4 Zw4zek mo2e i winien udziela6. Tylko w ten spos6b, gdy

dojdzie do konieczno5ci wydania gruntu na rzeczprywafriego wla6ciciel4 moina cho6 w
czg6ci zrekompensowa6 stratg dzialki i mienia przez dzialkowc6w.

Osobnym problemem jest stan prawny grunt6w warszawskich ROD. Zwi4zek bgdzie

uczestniczyl w powolanym przez Miasto zespole ds. regulacji stan6w prawnych grunt6w

ROD na terenie Warszawy. Mimo wieloletnich staran PZD,bez dobrej woli ze strony

wladz miasta, mo2e sig okaza6, 2e nie zostan4 podjgte 2adne koki w celu rzecqvistej
poprawy ich q'tuacji. Zwiqzekw tymwzglgdzie bgdzie r6wnie2 zabiegal o uregulowanie

stanu prawnego na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Dla sytuacji ROD warszawskich i
innych, jedynym rozwilzaniem mo2e okazat sig wprowadzeni e przez ustawodawcg

rozwi1za;f, systemowych normuj4cych reprywatyzacjg. Zwi1zek jako reprezentant

spoleczno6ci dzialkowych winien zadba6, aby rozwiyanta na drodze ustawowej spraw
roszczeniowych do grunt6w ROD, sprzyjalo zachowaniu rodzinnych ogrod6w
dzialkowych.

10. Zagospodarowanie i modernizacja ROD
Zjazd waje za, koniecme zintensyfikowmie dzialai w zakresie poprawy
zagospodarowania i modemizacji ROD. Konieczne jest tak2e racjonalne
wykorzystanie teren6w ogrod6w i dbanie o ich estetyczny lvyglCd. W tym celu
konieczne jest inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw walnych zebraf i
zarzqd6w ROD w ramach realizacji zadari inwestycyjno-remontowych w ROD.
Zadawalajqcy stan zagospodarowania to prawidlowe flrnkcjonowanie ogrodu, to
poi4darry spolecznie jego wizerunek.
Zagospodarowywanie i modemizacja ogrod6w wymaga zaangu2owania Srodk6w
finansowych, dlatego nale|y potrzebami ogrod6w zainteresowa6 wlodarzy gmin.
obecne unormowania daiq podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji
przemaczonej na romt6j ROD, a w szczeg6lno6ci na budowg lub modemizacjg
infrastruktury ogrodowej, o ile wptynie to na poprawg warunk6w do korzystania
z RoD przez dzialkowc6w lub nvigkszy dostgpnos6 spolecznosci lokalnej do



ROD. W tym wzglgdzie naleiry zintensyfikowa6 wsp6lprac9 z samorzqdem

terytorialnym i administracjq pafstwowq. Warto r6wnie2 poszukiwai nowych
zr6del finansowania zadafi inwestycyjno - remontowych poprzez korzystanie z

mo2liwo3ci uzyskiwania wsparcia z Funduszy Unijnych w ramach program6w

gminnych. Ponadto Zwiqzek bgdzie kontynuowai dzialania polegajqce na

udzielaniu pomocy hnansowej ROD w zakresie finansowania zadari inwestycyjno

- remontowychpoprzez udzielanie dotacji z Funduszu Rozwoju orazpoiryczekz
Funduszu Samopomocowego.

Istotnym dzialaniem Zwiqzku jest kreowanie polityki inwestycyjnej polegajqcej

na stalym unowoczeSnianiu rodzinnych ogrod6w dzialkowych i poprawy ich
wizerunku poprzezwyposaiartie ich w nowoczesnq infrastnrkturg techniczn4 oraz
sukcesywnq wymiang niylych urz4dzefl. Dzialania te nie tylko ulatwi4
dzialkowcom korzystanie z dzialek, ale r6wnie2 bgdq miaty wpty* na koszty
eksploatacji.
Dlatego Zjazd uznaje za niezwykle waime biei4ce monitorowanie stanu
zagospodarowania ROD i dokonywanie okresowych przeglqd6w infrastnrktury
technicznej pod k4tem koniecznoSci przeprowadzenia remont6w i inwestycji. Jest
zadanie dla zarz4d6w ROD oraz sfu2b okrggowych. W tej sprawie nale{
zwigkszyf zaanguhowaria inspektor6w ds. inwestycji w organizowanie,
prowadzenie i nadz6r nad inwestycj ami iremontami, w szczeg6lnoSci urlzielenie
wszelkiej pomocy prawnej, merytorycmej i techniczrej w zadantach
realizowanych przez zarzqdy FiOD.

ll.Likwidacje ROI)
Zadaniem Zwiqzl<., jest aktywna obrona teren6w rodzinnych ogrod6w
dzialkowych przed pr6bami ich nieuzasadnionych likwidacji, nvlaszcza na cele
komercyjne. PZD winien sta6 na stra6 na straZy interes6w dzialkowc6w i Zwi4zku
w sytuacji konieczno6ci dokonania likwidacji ROD na cele publiczne. Wszrystkie
struktury PZD winny w tej sprawie wymaga6 spelnienia warunk6w w zakresie
likwidacji wynikajqcych z ustawy o ROD lub ustaw szczeg6lnych. Czynny udzial
PZD w procedurach likwidacyjnych jest niezbgdny, aby podmiot, w kt6rego
interesie nastgpuje likwidacja ROD wypelnil ustawowe warunki likwidacji.

l2.Dzialalno56 finansowa
Pierwszoplanowym zadaniem wszystkich jednostek ZwiVi<u jest wdroZenie
nowych Zasad Rachunkowo6ci i nowego Zakladowego Planu Kont pZD. Rosn4ce
wymagania dotyczqce prowadzenia spraw finansowych w ogrodach wynagajq
powierzania ich osobom maj 4cym fachowe przygotowanie i mo2liwo6ci na



bieZqco Sledzenia zmian w przepisach prawnych, przede wszystkim
zewngtrznych. Ztego wzglgdu naleZy promowa6 i rozwijad zwiqzkowe O6rodki
Finansowo-Ksiggowe. Powierzanie prowadzenia ksiggowo5ci ROD o6rodkom
finansowo ksiggowym to stwarzanie bezpieczeristwa prawnego i finansowego dla
zarz4d6w ROD i dzialkowc6w danego ogrodu. Zwiyzek, na wszystkich
szczeblach organizacyjnych winien prowadzil oszczgdng i racjonaln4 politykg
finansow4. Przejawia6 sig to powinno w zatrudnianiu niezbgdnych fachowc6w z
konkretnych dziedzn, aby zapewni6 bezpiecne funkcjonowanie ogrod6w i
Zwi1zktl-aletakhe unowoczeSnienie ogrod6w i ich rozw6j.
Za gospodarkg flnansowq odpowiadaj4 dzialkowcy wykonujqcy funkcje w
organach Zwiqzku, dlatego konieczne jest prowadzenie szkoleri, instnrktaZu ale
takZe kontrola dzialalnoSci finansowej jednostek PZD.
Powszechnie oczekiwane jest opracowanie i wprow adzenie komputerowego
programu finansowo-ksiggowego oraz elektroniczrej kartoteki dzialkowca.
Ujednolicenie systemu finansowego i ewidencji dzialkowcawynikajqcej zustawy
o ROD powinno by6 jednym znajwuimiejszych dzialan na rzecz ROD.

l3.Wsp6lpraca migdrynarodowa
Zwiqzek zakoiczyl wsp6lprac9 z lvfigdrynarodowym Biurem Ogrod6w
Rodzinnych i Dzialkowych na dotychczasowych zasadach. Zjazd, uznaje za
wla5ciw4 oceng przynale2no5ci do Migdzynarodowego Biura dokonanq pnez
Krajowq Radg, a tak2e decyzjg Prerydium KR. Konieczne jest jednak
wypracowanie innych metod migdzynarodowej aktywnod ciPZD. Zjazd,unaje za
szczeg6lnie waime nawiqzanie wsp6lpracy z narodowymi organizacjami
dzialkowc6w poprzez rozwijanie kontakt6w bilateralnych, bowiem wymiana
doSwiadczeri zawsze shrZy rozwojowi ogrod6w dzialkowych. Zwiqzekpowinien
wykazat tak2e wigksz4 aktywnoS6 w relacjach z instytucjami europejskimi, a w
szczeg6lno6ci Komisj4 Europejsk4, Radq Europy i Parlamentem Europejskim.
Zwiqzek winien tak2e roz*ijat wsp6lpraca z migdzynarodowymi organizacjami
dzialajqcy mi La rzecz ochrony Srodowiska.

1 4. Polityka medialna i kom unikacj a wewn4trzorg anizacy jna PZD
Zjazd stoi na stanowisku, 2e polityka medialna Polskiego Zwiqzis Dzialkowc6w
jest niezwykle istotna w budowaniu wizerunku spoleczrego dzialkowc6w i pZD.

W tym celu Zwi4zek powinien podejmowa6 dziatania zar6wno w sferze Intemetu,
ale tak2e poprzez aktywne promowanie stowarzyszenia w mediach tradycyjnych
tj. prasa, radio, telewizj a. Zjazd zobowiqz$e wszystkie jednostki organizacyjne



PZD do zintensyfikowania dzialalno5ci w mediach cyfrowych (na stronach

intemetowych) oru, do dalszego rozwoju zwi4zkowych wydawnictw
drukowanych (Biuletyn Informacyjny, Informator Dzialkowca, Zielona
Rzeczpospolita).

Zjazd uwa2a, 2e PZD powinien nvigkszyt swoj4 obecno56 w mediach, aby
przyczyni| sig do popularyzowania ruchu dzialkowego w Polsce i budowania
spolecznej Swiadomo5ci ekologicznej. Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, do kt6rego
nale2y ponad milion czlonk6w, to sila, kt6ra ma prawo zabiera6 glos w waZnych
sprawach, a jej stanowiska powinny by6 uwzglgdniane w dialogu spolecznym.
Jednocze6nie Zjazd stwierdza, 2e fundamentem do podjgcia tych dzialan jest
prawidlowa i sprawna komunikacja wewn4trzorganizacyjna. Usprawnienie
przeplywu informacji pomigd4y jednostkami organizacyjnymi Zwiqzku jest

kluczowe w podejmowaniu na poziomie og6lnopolskim dalszej promocji idei
ogrodnictwa dzialkowego.

Zjazd uznaje, 2e Polski Ziryek Dzialkowc6w w zakresie polityki medialnej
powinien dzialat, w kierunku:
l. Podtrzymywania kontaktu pomigdzy Zwi4A<:rem a dzialkowcami ptzez co

rozumie sig regulame informowanie dzialkowc6w o podejmowanych
dziataniach i sytuacji organizacji. W tym cehtZjazd,zobowiqz-,\e organyPZD
do skuteczrego, wielokanalowego docierania z informacjami do
dzialkowc6w (Intemet, wydawnictwa, ogloszenia, szkolenia). Jednoczesnie
PZD ma obowiqzek zapewni6 regularnq czgstotliwoS6 ukazywania sig

wydawnictw PZD (Biuletynu Informacyjnego, Informatora Dzialkowca,
Zielonej Rzeczpospolitej). Zjazd zobowiqzuje jednocze6nie jednostki

terenowe PZD do weryfikowania dostgpnoSci zwiqzkowych material6w
informacyjnych, przez co rozumie sig aktualizacjg tablic informacyjnych w
ROD cry udostgpnianie wydawnictw zrviqzkowych w ROD.

2. Zjazd kladzie taliZe nacisk na aktualizacjg stron okrggowych zarzqd6w i
strony pzd.pl. Odpowiedzialne zato kom6rki powinny dba6 o wprowadzanie
na strony informacji zwiqzkowych, jak r6wnieZ tworryl wlasne publikacje.
Zwi4zek zobowi4zuje tak2e jednostki organizacyjne PZD do dbaloSci o
estetykg stron intemetowych, aktualnoS6 informacji zamieszczonych w
zakladkach i regulamo56 ich aktualizacji.

3. Zjazd tznaje, 2e naleiry podjqd dzialania w kierunku poprawy komunikacji
wewn4tnorganizacyjnej, na co sklada sig usprawnienie przeptywu informacj i
pomi gdzy j ednostkami organiz acyjny mi P ZD.
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4. Zlazd zwraca uwagg, 2e PZD powinien promowa6 swoj4 dzialalno6ci w
mediach. Zawiera sig w tym kontakt z dzienrikarzami, opracowywanie i
wysylanie komunikat6w prasowych oraz orgarizacja konferencji prasowych.

Zlazd uznaje za stosowne rozwu2enie podjgcia przezPZD dzialah w mediach
spolecznoSciowych w celach informacyjnych i promocyjnych.

5. Zjazd uznaje za bardzo wuime i potrzebne dalsze prowadzenie monitoringu
medi6w. Nalezy Sledzid publikacje na temat rodzinnych ogrod6w
dzialkowych i poddawa6 je analizie. Jednocze6nie Zjazd zobowi4zuje organy
PZD do zdecydowanych reakcji na nieprawdziwe informacje podawane w
mediach i podejmowanta dzialah w celu przyblihenta opinii publicznej
prawdziwych informacji (sprostowania prasowe).

15. Praktyczne stosowanie prawa
obowi4zujqcego.

zwiqzkowego i powszechnie

W ostatnim czasie, z uwagi na wejScie w Zycie nowej ustawy 6 lsdzinnych
ogrodach dzialkowych, nowego statutu i regulaminu ROD, zmientty rig
gruntownie zasady zarz4dzania rodzinnym ogrodem dzialkowym, a szczeg6lnie
cala procedura m:;-any os6b posiadaj4cych prawo do dzialki. W tym zakresie, ale
takZe w innych sprawach mvigkszyly sig obowiqzki szczeg6lnie zarzqd6w ROD.
W Slad za obowiqzftami z*igksryla sig talc2e odpowiedzialno66 za podejmowane
dzialania i decyzje. Podczas walnych zebraf sprawozdawczo - wyborczych w
2015 r. w wielu ogrodach zmienity sig sklady zarzqd6w, dlatego Zjazdwraje za

konieczne przeprowadzenie we wszystkich okrggach szkoleri, przede wsrystkim
czlonk6w funkcyjnych zarzqd6w ROD. Konieczne jest opracowanie w kazdym
okrggu progftrmu szkoleri obejmujqcego ustawg o ROD, statut PZD, regulamin
ROD, przepisy wykonawcze w postaci uchwal Krajowej Rady i Prezydium KR,
a takin przepisy zewnghzne majqce zastosowanie w sprawach wystgpujqcych w
ROD. Szkolenia w poszczeg6lnych zagadnieniach powinny prowadzi6 osoby,
kt6re biegle posluguj4 sig w danym zakresie i stosujq prawo, kt6re bgdq referowa6
podczas narad.

16. O5wiata ogrodnicza
Specyfika dzialki, ich du2e skupisko na malej przestzeni ogrodu dzialkowego
wymagaj4 odpowiedniego zagospodarowania, prowadzenia upraw i stosowania
Srodk6w ochrony ro5lin. Zasady korzystania z dzialki w ROD r6zniq sig
zasadniczo od innych form - ogrod6w pr4'domowych, upraw o charakterze
rolnym, dlatego koniecznajest ciqgla edukacja dzialkowc6w w tym zakresie, ale
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przede wszystkim edukacja os6b, kt6re nabywaj4 prawo do dzialki. Niezbgdne w
obecnym stanie prawnym jest wypracowanie nowej formuly szkoleri nowych
dzialkowc6w - formuty na tyle atrakcyjnej, aby zachecil nowych dzialkowc6w
do uczestnictwa. Brak wiedzy i zasad u4tkowania dzialki w ROD jest przyczyn4

konflikt6w sqsiedzkich, ale tak2e konflikt6w z prawem, dlatego systemem

szkoleri nalez.y obj46 jak najszersry krqg dzialkowc6w. W tym celu w kazdym
okrggu powinien zosta6 opracowany program szkoleri uwzglgdniaj4cy pelny
zakres wiedzy zar6wno regulaminowej, jak i ogrodniczej i ochrony ro6lin.
Szkolenia powinny by6 organizowane przezokrggowe zarz4dy PZD.

I 7. Spoleczna Sluiba Instruktorska
Pozytywnq rolg w szerzeniu o5wiaty ogrodniczej, a takZe praktycznej wiedzy
dotyczqcej zagospodarowania dzialki odgrywaj4 instruktorzy Spolecznej Stu2by
Instruktorskie. Zadaniem sfuZb Zwiqzktt jest stale podnoszenie kwalifrkacji
instruktor6w SSI poprzez systematyczne szkolenia. Zjazd uznaje zakoniecme
przeprowadzenie szkoleri instruktor6w SSI na wszystkich szczeblach
organizacyjnych. Jest to konieczne, aby instruktorry nadal odgrywali wiodqc4
rolg w szerzeniu o6wiaty ogrodniczej, szczeg6lnie w ogrodach poprzez
bezpoSredni kontakt z dzialkowcem, indywidualne porady, a tak2e pokuy
ogrodowe.

18.Terenowe jednostki organizacyjne PZD
Okrgg, jako terenowa jednostka organizacyjna PZD, winien zapewnia6 obslugg
ogrod6w i dzialkowc6w w zakresie organizacyjnym, prawn)nn, odwiaty
ogrodniczej, gospodarki gruntami, zagospodarowania ROD i dzialek, a talche

inwestycyjnym i obstugi finansowej. Dla zapewnienia tej obslugi koniecznejest
zatrudnianie specjalist6w w poszczeg6lnych dziedzinach. Sprawna i fachowa
pomoc ogrodom, profesjonalne slu2by w potrzebnych dzie&inach, to szansa na
stabilizacjg prawnq ogrod6w i ich rozw6j, a jednoczeSnie zapewnienie
bezpieczeristwa istnienia ogrod6w i praw &ialkowc6w. Dlatego Zjazd
zobowi4zuje Krajowq Radg do przeprowadzenia analizy funkcjonalno5ci
okrgg6w pod k4tem wypelniania obowiqzk6w statutowych wobec dzialkowc6w i
ogrod6w i w sytuacjach tego wymagaj4cych podjgcia decyzji usprawniaj4cych
funkcjonowanie okr9g6w, a r6wnocze5nie zapewniajqcych ich
samowystarczalnoS6 fitransowq. W sytuacjach konieczrych naleiry r6wnie2
uwzglgdni6 warunki geografi czne.
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19. Zw iqzkowa sluiba prawna
Praktyka z minionej kadencji pokazala,2e konieczne jest wznocnienie obslugi
prawnej w PZD. Waga spraw toczqcych sig w sqdach, cz! teZ w administracji
publicznej, ale takhe zmiany prawa powszechnie obowi4zujqcego wymaga
szerszego i zintegrowanego dzialania prawnik6w zatrudnionych w jednostkach

terenowych i Kraj owej Radzie PZD. W celu zapewnienia prawidlowej obslugi
prawnej Zwi4zktt, a co za tym i&ie bezpieczeristwa prawnego &ialkowc6w,
ogrod6w i Zwiqzkl,Zjazd,zobowi4zuje Krajowq Radg do zorgarizowania sluZby
prawnej obejmujqcej w spos6b skomunikowany i zintegrowany obstugg prawnq
calego Zwiqzktt.

20.Szczegrilne znaczenie kadry spolecznej w ROD
Funkcjonowanie rodzinnych ogrod6w dzialkowych oparte jest o spolecznie
dzialajqce zarzqdy i komisje rewizyjne. Nowa ustawa o ROD naloZyla dodatkowe
obowiqzki na zarzydy i w konsekwencji zwigkszyla odpowiedzialno56 za
podejmowane decyzje. W codziennej dzialalno6ci ogrodu konieczne jest
stosowanie wielu przepis6w z prawa powszechnie obowiqzujqcego, prawa
zwiqzkowego , ale tak2e potrzebne sq dobre relacje z dzialkowcami, tworzenie
pozytywnej atmosfery w ogrodzie i integrowanie spolecznoSci ogrodowej wokol
wsp6lnych cel6w. Zjazd, stwierdza, ze dzialalnoSi kadry spolecznej w ROD ma
szczeg6lne znaczenie dla przyszto{ci ogrod6w i calego Zwiqzku. Dzialacze
spoleczri pochodzq z wyboru i muszq wykonywa6 zadania, z kt6rymi nie mieli
do czynienia w swej karierze zawodowej, Dlatego Zjazd vnaje za konieczne
otoczenie spolecznej kadry w ROD szczeg6lnq opiek4 i ochronq ze strony
okrgg6w i stnrktur krajowych. Rodzinne ogrody dzialkowe to podstawa istrienia
i rozwoju ZwiSzk\, dlatego Zwiqzek winien w spos6b szczeg6lny dba6 o
spolecznych dzialaczy ogrodowych poprzez edukacjg i tworzenie warunk6w do
rzetelnego wykonywania obowi4zk6w.

2l.Kadra etatowa w okrggach i Krajowej Radzie
Oparcie funkcjonowania PZD wyl1cnie na dzialaczach spolecznych jest
niemoZliwe. Ogrody i Zwipek zmagaj1 sig z wieloma problemami o zr.elczrrq
stopniu trudnoSci, dlaronxiryania kt6rych potrzebna jest specjalistycznawiedza.
Dotyczyto w szczeg6lnodcizagadniertprawnych, inwestycyjnych, ogrodniczych,
dotyczqcych gospodarki gruntami, atak2e calej sfery finansowej. W Zwi1zkl -
w okrggach i Krajowej Radzie - konieczne jest zatrudnianie specjalist6w z tych
dziedzin, aby chroni6 dzialkowc6w, ogrody i Zwiqzek przed zagroleniami, a



r6wnocze5nie rozvtljac ogrody, usprawnia6 obstugg dzialkowc6w i zapewnia6 im
bezpieczeristwo prawne. Zwiqzek, ze wzglgdu na swq specyfikg, potrzebuje kadry
zawodowej doSwiadczonej, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, ale r6wnie2
zaangahowanej w sprawy Zwi4zku. Biura terenowe i biuro krajowe pelni4

sluZebnq rolg w stosunku do &ialkowc6w i ogrod6w, ale tak2e s4 wsparciem dla
spolecznych organ6w tych szczeblizarzadzariaogrodami dzialkowymi. Miniona
kadencja pokazal4 2e w wielu sprawach wa2nych dla dalszego istnienia ogrod6w
i Zwiqzkw oraz dla praw dzialkowc6w istotne znaczenie mialo korzystanie z
wiedry, do6wiadczenia i zaangt2owania specjalistycmej kadry zawodowej
Zwirykt. Zlazdstwierdza,2epracaspecjalist6w na rzeczZwiqzku jest niezbgdna,

dlatego konieczre jest prowadzenie racjonalnej polityki zatrudniania specjalist6w
w dziedzinie, jak4 majq sig zajmowa6 z wynagrodzeniem odpowiednim do
wiedzy, wkladu pracy i zautgazowania. Dzialalnoll niekt6rych stu2b nalezy
zorganizowaf w taki spos6b, aby obejmowaly obszar calego kraju - wszystkie
okrggi. Dolyczy to w szczeg6lnoSci sluZby prawnej, ale takZe w zupelnie nowej
dla Zwiqzku dziedzinie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych. Zjazd
zobowiqzuje Prezydium Krajowej Rady do podjgcia dzialnrt organizacyjnych
zapewniajqcych lepsze wykorzystanie kadry etatowej Zwi4zkltt oraz
przystosowanie systemu wynagradzania do potrzeb i mo2liwo5ci Zwi4zkl.

22.Monitoring prawny
Obrona szeroko pojgtego interesu Srodowiska polskich dzialkowc6w naklada na

Zwiyzek obowi4zek Scislego monitorowania otoczenia prawnego, w kt6rym
funkcjonuj4 rodzinne ogrody dzialkowe oraz Zwi4zek. Dotyczy to przede

wszystkim analizy procedowanych projekt6w akt6w prawnych odnosz4cych sig

do zagadnieri majqcych wplyw na pozycjg prawnqPZD, ogrod6w i &ialkowc6w.
W tym zakresie konieczne jest aktyrvne uczestnictwo shr2b prawnych PZD w
pracach nad takimi aktami. Powinno to przybiera6 posta6 zar6wno udzialu w
posiedzeniach komisji sejmowych, jak r6wnie2 przygotow)'wania opinii i analiz
dotycz4cych odpowiednich regulacji prawnych. R6wnie wa2ny jest monitoring
orzeczniclwa sqdowego i administracyjnego dotycz4cego obszar6w prawa
mviqzarrych z ogrodnictwem dzialkowym. Udana inicjatywa obpvatelska
dotyczqca problemu altan jest przykladem skutecznej reakcji slu2b prawnych
PZD na negatywne orzecmictwo sqdowe. Omawiane dzialania s4 wigc konieczne
i muszq przybierat rozmaite formy, niemniej jednak ich cechq wsp6ln4 powinno
by6, zagwarantowanie takiego stanu prawnego, kt6ry najpelniej odpowiadalby
potrzebom dzialkowc6w i ich ogrod6w. Nalezy bowiem sig liczy6 z inicjatywami
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prawnymi wymierzonymi w dobro ogrodnictwa dzialkowego, co wymaga od

Zwi1zlapodjgcia okre5lonych dzialari prawnych pozwalajqcych ochronid bogaty

dorobek i tradycje naszego ruchu.

23.Tworzenie i doskonalenie prawa zwiqzkowego

Zapewnienie prawidlowego funkcjonowania ROD wi4ze sig z konieczno6ci4
opracowania i wdroZenia odpowiednich regulacji prawnych. W tym zakresie
szczeg6lna rola przypada KR PZD, jako organowi odpowiedzialnemu za

tworzenie akt6w prawa wewngtrznego w PZD. Warto jednak podkreSlii, 2e

zgodnie z politykq przyjgts w PZD, dzialanie to bylo oparte o szerokie
konsultacje, a co za tym idzie, angaZowalo r6wnie2 organy ni2szych szczebli
orgarizacylnych Zwiqzfcrt. Model ten powinien byd stosowany r6wnie2 w
przyszlo3ci, gdy? sprzyja poprawie funkcjonalnoSci przyjmowany ch rczwiqzart.

Co do zakresu dzialan w nadchodz4cej kadencji, to naleiry si9 spodziewa6, Ze

kwestia modyfikacji prawa wewnqtzarganrzacyjnego, bgdzie jednym z
istotniejszych obszar6w dzialania PZD. Wial;Ze si9 to z procesem dalszego
dostosowywania regulacji wewngtrznych do zapis6w ustawy o ROD a takhe
wdrainnia nowego statutu PZD i planowanego regulaminu ROD. Ponadto, w
oparciu o do5wiadczenia wynikajqce z praktyki stosowania juZ przyjgtych akt6w,
koniecme jest przeprowadzerie ich przeglqdu i ewentualnej modyfikacji.
Niezale2nie od tego zadaniem PZD bgdzie bie24ce dostosowywanie prawa
wewngtrznego do zrnieniaj4cych sig regulacji zewngtrznych, tak aby mo2liwie
najbardziej ulatwi6 prowadzenie dzialalnoSci przez osoby pelniqce funkcje w
organach ogrodowych spolecznie.

24,Dzialanie na rzecz ustawy repryrvatyzacyjnej
Pomimo wielu lat staraiPZD o regulacjg stanu prawnego ROD, problem roszczef
do teren6w ogrod6w zamiast malei, narasta. W chwili obecnej objgtych jest nimi
przeszlo 30 000 dzialkowc6w, z ok. 330 ROD. Zwigkszajq sig r6wnie2 Z4dania
zglaszane wobec PZD oraz dzialkowc6w z t5rtulu wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z nieruchomoSci. Przyczynq gwahownego narastania zjawiska jest
oczyvvi6cie uchylenie przez TK zapis6w ustaw z 2005r. o ROD (art. 24), ale w
pierwszym rzgdzie nalezy jednak wskaza6 na brak ustawowego roz-tvi1zania
kwestii reprywatyzacji w Polsce.

Zdecydowana wi9kszo56 ROD dokalizowanych jest na terenach publicznych.
PZD nie mial i zasadniczo nie bgdzie mial wiedzy na temat okolicznoSci, w jakich
tereny te staty sig wlasno6ciq publiczrq. Dlatego te2 brak uchwalenia ustawy
kompleksowo reguluj4cej kwestig zakoirczenia spor6w zaistrialych na tle
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nacjonalizacji, czy teL wywlaszczeri dokonanych w okresie PRL, powoduje, i2
praktycznie rzecz biorqc skala roszczef do nieruchomo5ci zajmowanych przez

ROD nigdy nie bgdzie moZliwa do okre6lenia. Problem potgguje lekcewaz4cy

stosunek do respektowania praw dzialkowc6w przezwzgdnik6w i liberalna linia
orzecznicza s4d6w, kt6re roszczenia os6b trzecich stawiajq ponad prawa

dzialkowc6w.
Dlatego te2 w nadchodzqcej kadencji PZD powinien zdecydowanie zaangu2owat

sig w dzialania nnierzajqce do uchwalenia ustawy reprywalyzacyjnej. Dotyczy to
zar6wno poruszania zagadnienia ustawy reprywatyzacyjnej w relacj ach z
organami wladzy wykonawczej i poslami, jak i w - przypadku zgloszenia

stosownego projektu do Sejmu - aktywnego wl4czenia sig w proces legislacyjny,
tak aby przyjgte w nim rozwi4zariazabezpieczaly prawa dzialkowc6w.

25. Edukacyj na rola wydawnictw
Istnieje ogromna potrzeba edukacji dzialkowc6w, zar6wno w zakresie szeroko
rozumianego ogrodnictwa dzialkowego, a w szczeg6lno3ci edukacji ekologicznej
orazbezpiecznej dla ludzi i Srodowiska ochrony ro6lin, jak i podnoszenia og6lnej
estetyki dzialek, altan i catych ogrod6w.

Szczeg6lnq rolg wtym zakresie spehriajq miesigczniki ogrodnicze,"Dzialkowiec"
i ,,M6j Ogr6dek". Pisma te w przystgpny i kompetentry spos6b przedstawiaj4
potrzebne dzialkowcom tre6ci ogrodnicze - odpowiednie gatunki i odmiany
ro6lin, sposoby uprawy, nawoZenia i ochrony polecane do amatorskiej uprawy.
Szeroko przedstawiaj4 teL temat rwi1zarry z modemizacjq dziallr-t - poczqwszy
od altany i obiekt6w malej architektury, po modernizacjg rabat i nasadzeri

sadowniczych.

Najnowsza ksiezka ,,Ekologiczra ochrona roSlin na rlzisf,se)" oraz broszury: Jak
wytwarzat i stosowa6 kompost, Rady dla stosujqcych ,,chemig", Sciolkowanie
gleby, Letnie cigcie krzew6w ozdobnych, doskonale wpisujq sig w tematykg
promowanej przez Zwiyzek zdrowej produkcji ro6lin i troski o wlasne zdrowie
oraz Srodowisko. Ksiqzka oraz broszury zostaly dobne przyjgte przez
dzialkowc6w i ishieje potrzeba kontynuacji takiej formy edukacji ogrodniczo-
ekologicznej .

Konieczre jest dalsze wydawanie miesigcznik6w ,pzialkowiec" i ,M6j
Ogr6dek", atakhe rozszerzanie wybranej tematyki poprzez publikacje ksiq2kowe
i broszury ogrodnicze.
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Niezwykle wa2ne jest wlqcz.ente sig zalz4d6w ogrod6w, ogrodniczej sluZby
instruktorskiej i okrggowych zarz4d6w w promowanie w6r6d dzialkowc6w tych
publikacji przygotowywanych ze znajomo6ciq reali6w ogrodnictwa dzialkowego.

Realizacja powyZszych zarnrerzei ma sig odbywai sukcesywnie z p*rym
zaangu2owanrem wszystkich struktur zwiqzJcowych.Zju.dwyraia przekonanie,
2e efektem dziaNah bg&ie poszerzanie wiedzy spolecznej na temat ogrodnictwa
dzialkowego i Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w. Podejmowane dzialania majq
by6 ukierunkowane na budowanie pozytywnego wizerunku dzialkowc6w.

XII KRAJowy ZJlzo Dnr,nc.lr6w
PoLsKrEco Zwr4zxu Dznr,rowc6w

Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r.

ffi,
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