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Prezesa Polskiego Związku Działkowców
z dnia 16 marca 2020 r.

 

w sprawie działalności struktur PZD i apelu do działkowców w
związku z

zagrożeniem epidemiologicznym
 

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz
koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD uznał za
pilne i konieczne podjęcie szeregu decyzji ograniczających działalność poszczególnych struktur
Związku.

Przede wszystkim wszystkie walne zebrania (konferencje delegatów) zostały przesunięte. Wstępnie
ostateczny termin na ich odbycie został ustalony na 31 lipca 2020 r. Jednak w zależności od rozwoju
sytuacji i ten termin może być przesunięty. Z tego względu zarządy ROD zostały upoważnione do
pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie
funkcjonowania ROD w 2020 roku. Wysokość tych zaliczek będzie odpowiadać opłatom ogrodowym
uchwalonym w zeszłym roku przez walne zebrania. Dlatego też ze względu na nadzwyczajną sytuację
oraz konieczność zachowania bieżącego funkcjonowania wszystkich ROD, bardzo prosimy o uiszczanie
tych zaliczek – przede wszystkim w formie bezgotówkowej w drodze przelewu bankowego.

Wszystkie organy Związku, w tym Krajowy Zarząd oraz okręgowe zarządy, będą na bieżąco Państwu
przekazywać najważniejsze informacje poprzez swoje strony internetowe. Dlatego prosimy w miarę
systematycznie śledzić te strony, a zwłaszcza www.pzd.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo również
adresy stron poszczególnych okręgów, które również będą zamieszczać komunikaty w kwestiach
dotyczących swojego terenu działania.

Niezależnie od powyższego pragniemy Państwa poinformować, że władze Związku wprowadziły również
nadzwyczajne zasady pracy dla biur jednostek PZD, a zwłaszcza biur jednostek okręgowych i Biura
Jednostki Krajowej. Bieżąca działalność będzie utrzymana, jednak obowiązywać będą obostrzenia
związane z koniecznością zachowania podstawowych zasad ostrożności. Oznacza to zminimalizowanie
bezpośrednich kontaktów z interesantami do niezbędnego minimum i do przypadków tego absolutnie
wymagających. Pozostałe sprawy powinny być załatwiane w innej formie, zwłaszcza w drodze
telefonicznej, poprzez e-mail albo zwykłej poczty. Pracownicy i działacze Związkowi są przygotowani do
sprawnej obsługi spraw w powyższych formach.

Z związku z tym w tym trudnym okresie bardzo prosimy o odłożenie na bok zdecydowanej większości
spraw. Dotyczy to zwłaszcza kwestii spornych, które nie tylko wywołują wiele emocji, ale i wymagają
sporo wysiłku do ich rozpoznania. Wszystkie podobne sprawy należy odstawić na najbliższe tygodnie.
To nie jest czas na tego rodzaju działalność. Dzisiaj musimy zmierzyć się z innym wyzwaniem. Dzisiaj
walczymy o zachowanie zdrowia nas wszystkich.

Mając zatem to na uwadze oraz ze względu na poważne zagrożenie epidemiologiczne, a także w trosce
o zdrowie i życie działkowców oraz ich rodzin, zwracamy się z apelem do wszystkich o pozostanie w
domach. Unikajmy większych skupisk ludzi, zwłaszcza w komunikacji publicznej i placówkach
handlowych. W sposób szczególny kierujemy ten apel do seniorów i osób w podeszłym wieku, które są
szczególnie narażone na zagrożenie związane z koronawirusem. Nie ryzykujcie swoim zdrowiem!
Ograniczcie swoje wyjścia do absolutnego minimum. Unikajcie jak możecie bezpośrednich kontaktów,
zwłaszcza z młodszym pokoleniem. Zminimalizujecie w ten sposób szansę na zarażenie wirusem, który
może być szczególnie niebezpieczny dla osób starszych.

Z powyższych względów zwracamy się do wszystkich działkowców o bezwarunkowe przestrzeganie i
stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej

http://null/www.pzd.pl


wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem
wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji – chodzi bowiem o
zdrowie i życie nas wszystkich –działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że w tej trudnej sytuacji polscy działkowcy po raz kolejny staną na wysokości
zadania oraz wykażą się wysoką dyscypliną i odpowiedzialnością. Dzięki takiej postawie nas wszystkich
mamy szansę stosunkowo szybko pokonać zagrożenie. Dlatego ponownie prosimy o szczególną
dbałość o zdrowie. Zachęcamy zwłaszcza do odpowiedniej aktywności fizycznej, o ile nie wiąże się to z
ryzykiem zakażenia. W takim przypadku można rozważyć umiarkowaną pracę na własnej działce. Z tą
myślą Krajowa Rada rozprowadzi do wszystkich specjalnie opracowaną broszurę dotyczącą upraw
warzyw na działce.

Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i solidarności już niedługo pokonamy tę
niebezpieczną epidemię i wszyscy będziemy cieszyć się z uroków naszych pięknych ogrodów i uprawiać
własne działki.

 

Życząc nieustannego zdrowia
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