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STANOWISKO
apoligcanSci
ruchu ogrodnictwa dzialkowego dla bezpieczefistwa i praw dzialkowcdw
w sprawie vtaczenia samorzgdnoflci, niezaleinoici i

Krajowy Zjazd, Delegat6w PZD stwierdza, 2e istnieje koniecznoSd
dalszego wzmacnianiaZwi4zku jako samorz4dnej, niezaleimej i demokratycznej
organizacji spolecznej. Dzigki tym przymiotom nasza organizacja od ponad 25
lat skutecznie broni istnienia ogrod6w dzialkowych oraz praw dzialkowc6w.
Zjazd podhteflla, 2e Zwiqzek jest organizacjq dziatajqcq na rzecz
interes6w zbiorowych. Swojq bogat4 i poirytecnq &ialalnoS6 opiera przede
wszystkim o inicjatywg praca spoleczn4 czlonk6w. PZD, lako jedna z
najwigkszych organizacji spolecznych w Polsce, stanowi wainy element
spoleczeristwa obywatelskiego w naszym kraju. Zwiqzek prowadzi bowiem
&ialalnoSi, kt6ra w przewaiajqcej czgSci obejmuje wykonywanie zadaf
publicznych, zwlaszczapoptzezprowadzenie urz4dzefi uZytecznoSci publicznej,
jakimi sq rodzinne ogrody dzialkowe. Jest to zgodne z konst5rtucyjn4 zasadq
pomocniczo6ci, wskazuj4c4 na potrzebg stopniowego przekarywania rozmaitych
zadari publiczrych do realizacji przez organizacje spoleczre. Wszak PZD
obejmuje swoim dzialaniem rozmaite sfery 2ycia spolecznego. Przyczynia sig do
realizacji cel6w og6lnospolecznych, z-ttlaszcza w &iedzinie wypoczynku,
rekreacji, o5wiaty, ochrony przyrody Srodowiska onv poprawy warunk6w
bytowych spoleczroSci miejskich. Dlatego te| Zwiqzek odgrywa nieocenionq
rolg realizujqc z jednej strony cele og6lnospoleczne, przez co wspomaga
dzialalnoS6 organ6w publicznych, z drugiej zaS - umo2liwiajEc zrzeszanie sig
os6b o wsp6lnych zainteresowaniach.
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Krajowy Zjazd, Delegat6w umaje, 2e rcalizacja tak donioslych zadah
przez PZD wymaga stworzenia odpowiednich warunk6w do ich realizacji.
Niezbgdne jest zatem vlrzymanie Zwiqzku jako organizacji w pelni samorzqdnej
niezaleimej. Te cechy nadajq Zwiqzkowi status organizacji autonomicznej;
o&wierciedlaj4 okreSlon4 sferg nie podlegajqcq ingerencji ze strony wladry
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publicznej. Zwiqzkowi musi przyslugiwa6 szeroki zakres swobody w
ksztaltowaniu swojego ustroju i realizacji cel6w statutowych, je2eli ma byi
organizacjq sprawnq i skutecznq, zwlaszcza w obronie istnienia ROD oraz praw
polskich dzialkowc6w.

W tym kontek6cie IGajowy Zjazd Delegat6w z ialem

zauwaha, 2e na

przestrzeni ostatnich lat miaty miejsce kolejne dzialarla maj4ce ograriczyt,, a
nawet pozbawi1 Zwiqzek samorzqdno6ci niezale2noSci. Wbrew stanowisku
czlonk6w naszej organizacji, podejmowane byty rozmaite pr6by oslabienia, czy
wrgcz likwidacji PZD. Cechq wsp6lnq tych dziabrt, zrnierzaj4cych do
ubezwlasnowolnienia Zwi4zk:rt, byla chg6 usunigcia organizacji, kt6ra
efektywnie broni istnienia tysigcy ogrod6w dzialkowych, sfui4cych ponad
milionowi polskich rodzin. SamodzielnoS| i nrezaleimo{f powtala Zwiqzkovu,r
na skuteczre dzialania w obronie interes6w dzialkowc6w. St4d tez liczne ataki
na nasz1 organizacjg, kt6rq niejednokrotnie postrzega sig jako przeszkodg do
przejgcia tysigcy hektar6w grunt6w zajgtych przez ROD.
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Zjazd zwraca uwagg, 2e ponawiaj4cym sig przejawem takich atak6wjest
chgi po&ielenia Srodowiska dzialkowc6w poprzez upolitycznianie sprawy
ogrodnictwa dzialkowego. Tymczasem dziatkowcy i ogrody nie majq iadnych
barw politycmych. Kazdy dzialkowiec ma niezbywalne prawo do wlasnych
poglqd6w i przekonari. W tym sensie Zwiqzek jest organizacj4 w pehri
apolitycznq. Nie narzrca zadnych pogl4d6w swoim czlonkom, szanujqc ich
przekonania i wybory. One neszty nigdy nie dzielily naszego Srodowiska. tr-qczy
nas za to wsp6lna mito56 do naszej ziemi, ogrod6w i dzialek. Dzigki tej
wsp6lnocie jeste5my Srodowiskiem niezwykle zintegrowanym, silnym i
skutecznym. Niezwykle cenne jest to, 2e ludzie o tak a6Znicowanych pogl4dach
sq jednoczeSnie tak silnie zjednoczeni. Stanowi to silg naszego Zwiqzktt.
Jednocze5nie Krajowy Zlazd Delegat6w pragnie podkre6li6, 2e dla

skuteczrej obrony ogrod6w
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praw dzialkowc6w Zwipek musi

byd

zaangu2owanym uczesufkiem irycia polityczrego. Nie chodzi jednak o politykg

rozumian4 jako narzucanie komukolwiek okre6lonych poglqd6w czy wybor6w,
ale o crynny udzial w debacie publicznej w celu realizacji wartoSci idei
bgd4cych podstawq ruchu ogrodnictwa &ialkowego. WlaSnie dzigki takiemu
zaangahowaniu Zwrqzek w ostatnim czasie przeprowadzit dwie obywatelskie
inicjatywy ustawodawcze, kt6re zabezpieczyly podstawowe prawa polskich
dzialkowc6w. Dowodzi to, 2e dla zagwarantowania przyszloSci dla ogrod6w
konieczna jest aktywna postawa dzialkowc6w oraz struktur ZwiVl<u na forum
publicznym. Zwigkszenie aktywnoSci publicznej jest tak2e konieczne, aby nasze
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Srodowisko bylo doceniane i traktowane jako parher, aby problemy
dzialkowc6w byty nadal rozwi1rywane z ich udzialem. Dlatego tez Zjazt
deklaruje i wyu2a gotowo56 na wsp6$rac9 z kaidym organem
administracyjnym oraz ugrupowaniem politycznym zainteresowanym
wsparciem dla istnienia i rozwoju rodzinnych ogrod6w dzialkowych.
Majqc powyzsze na uwadze XII Krajowy ZjazdDelegat6w stwierdza, 2e
dla przyszloSci ogrod6w dzialkowych, dla praktycznej realizacji idei ruchu
ogrodnictwa dzialkowego konieczna jest obrona oraz dalsze wzmacnianie
naszego Zwiqzkta jako organizacji w pehri samorzqdnej, niezaleimej i
demokratycznej. Zagvarantowana samodzielnoS6 stanowi warunek odgrywania
akryvrniejszej roli naszej organizacji w 2yciu publicznym. Zwiqzek ma wiele do
zaoferowania spoleczeristwu we wsp6lpncy z wladzami Srodowiskami
politycznymi powinien nadal czynnie inicjowa6 i wspiera6 wszelkie dzialana
zmierzaj4ce do poprawy sytuacji dzialkowc6w i spoleczefstwa. Zaargahowanie
Zwiqzku i jego struktur w sprawy publiczne jest niezbgdne dla dalszego rozwoju
ogrodnictwa dzialkowego w Polsce na miarg )O(I wieku.
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