
STANOWISKO 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego  

im. „kpr. Benedy” w Bydgoszczy podjęte  w dniu 11grudnia 2019 r. 

 

w sprawie  znaczenia organów Związku w służbie działkowców 

 

 Wypracowany i praktykowany system zarządzania w PZD uważamy, że dobrze służy  ogrodnictwu 

działkowemu w Polsce. Ogrody muszą się rozwijać a temu służy od ponad 5 lat obowiązująca  Ustawa 

o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która  jest dziełem samych działkowców i zapewnia istnienie oraz rozwój 

ogrodów działkowych. Zwycięstwa i sukcesy naszego środowiska zawsze były wynikiem wspólnego, 

konsekwentnego działania oraz ciężkiej pracy wszystkich struktur związku zarówno tych zarządzających jak 

i rewizyjnych.  

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD przyjął program działania na nową kadencję. Do programu nawiązują też 

przyjęte  stanowiska, które dotykają najbardziej istotnych spraw dla działkowców, ogrodów i Związku. Okoliczności 

w jakich się znaleźliśmy, obowiązujące obecnie realia polityczne, nie zawsze są zgodne z przepisami obowiązującej 

ustawy dla działania  Związku i działkowców. 

 W historii naszej organizacji możemy znaleźć wiele przykładów potwierdzających skuteczność wspólnego 

działania. Warto odwołać się do lat 80 ubiegłego wieku, kiedy PZD powstał jako samodzielna, niezależna 

organizacja zrzeszająca działkowców, która stworzyła sprzyjające warunki do rozwoju tradycji ogrodów działkowych. 

Dziś bieżąca współpraca Zarządów ROD z Okręgowym Zarządem i Radą Okręgu PZD w Bydgoszczy w zakresie 

powoływania Kolegium Prezesów, działalności statutowej czy też pomocy prawnej, podnosi poziom administrowania 

ogrodami. Należy kontynuować organizowanie szkoleń związanych z funkcjonowaniem ogrodów, zasad współżycia 

i kształtowania więzi społecznych.  

 Determinacja w obronie najcenniejszych wartości ruchu ogrodnictwa działkowego, jedność w działaniu 

i zaangażowanie całego środowiska była od zawsze naszą najmocniejszą stroną i pozwalała od kilkunastu lat 

skutecznie bronić ogrodów, Związku i praw działkowców. 

 Delegacji na XIV Krajowym Zjeździe PZD w swych wystąpieniach wyrażali uznanie za duże zaangażowanie 

i ogromną pracę jaką wykonują członkowie struktur ogrodowych, która ma ogromne znaczenie oraz swą wartość 

w prowadzeniu ogrodów, krzewieniu wiedzy i świadomości prawnej. Wskazuje się nam działaczom organów 

Związkowych tworzenie i wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania, ale również mówi się o rzetelnej 

i systematycznej pracy na rzecz działkowców i ogrodów działkowych.  Najwyższym organem samorządu w ROD jest 

walne zebranie członków, na którym działkowcy osobiście podejmują najważniejsze decyzje dla funkcjonowania 

ogrodu  w tym dotyczące wyborów  organów w ROD oraz delegatów. 

   Dlatego też, zwracamy  się do wszystkich działkowców i struktur związkowych o zachowanie jedności, 

o pełną integrację naszego środowiska, przestrzeganie przepisów prawa związkowego, wypełnianie obowiązków 

przez działkowców i wobec działkowców przez osoby funkcyjne bo tylko wtedy będziemy mieć gwarancję istnienia 

ogrodów i Związku.  
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