
UCHWAŁA NR 18/2002 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY 

POSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

 

z dnia 6 lutego 2002 r. 

 

(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

uchwałą Prezydium Krajowej Rady PZD nr 11/2014 z dnia 9.01.2014 r.) 

 

W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA, ZASILANIA  

I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU OŚWIATOWEGO POLSKIEGO 

ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców wykonując 

postanowienia § 3 uchwały nr 5/XVII/2001 Krajowej Rady Polskiego Związku 

Działkowców z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Funduszu Oświatowego 

Polskiego Związku Działkowców, postanawia: 

§ 1 

Funduszem Oświatowym PZD w jednostkach organizacyjnych Związku 

zarządzają odpowiednio: 

1)  w rodzinnym ogrodzie działkowym - zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, 

2)  w okręgowym zarządzie PZD - prezydium okręgowego zarządu PZD, 

3)  w Krajowej Radzie PZD - Prezydium Krajowej Rady PZD. 

§ 2 

1.  Fundusz Oświatowy PZD we wszystkich jednostkach organizacyjnych 

Związku funkcjonuje na podstawie planu merytorycznego opracowywanego  

na dany rok, który stanowi wydzieloną część planu pracy uchwalanego przez 

właściwy organ PZD danej jednostki organizacyjnej Związku. 

2.  Odpowiednie komisje problemowe działające przy zarządzie rodzinnego 

ogrodu działkowego, okręgowym zarządzie i Krajowej Radzie PZD opiniują  

i zgłaszają propozycje do projektów planu, o którym mowa w ust. 1. 

3.  Opinie i propozycje do projektów planów, o których mowa w ust. l, mogą 

zgłaszać instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. 

§ 3 

Roczny plan merytoryczny, o którym mowa w § 2, musi mieć zabezpieczenie  

w planie finansowym danej jednostki organizacyjnej Związku, który powinien 

uwzględniać odpowiednio zapisy § 10 niniejszej uchwały. 

§ 4 

l. Plan finansowy Funduszu Oświatowego PZD, stanowi wydzieloną część planu 

finansowego każdej jednostki organizacyjnej Związku na dany rok. 

2. Sprawozdanie finansowe Funduszu Oświatowego PZD stanowi część 

sprawozdania finansowego każdej jednostki organizacyjnej Związku za dany rok. 



3. Plan i sprawozdanie finansowe Funduszu Oświatowego PZD podlegają 

kontroli przez właściwy organ komisji rewizyjnej i zatwierdzeniu przez 

odpowiedni organ statutowy Związku. 

§ 5 

Ewidencję finansową wpływów i wydatków Funduszu Oświatowego PZD każda 

jednostka organizacyjna Związku prowadzi na wyodrębnionym koncie zgodnie  

z Zakładowym Planem Kont PZD. 

§ 6 

Nadzór i kontrolę nad Funduszem Oświatowym PZD sprawuje: 

1)  na wszystkich szczeblach jego funkcjonowania - Krajowa Rada PZD poprzez 

swoje Prezydium, 

2)  na wszystkich szczeblach okręgu - okręgowy zarząd PZD poprzez swoje 

prezydium. 

§ 7 

Fundusz Oświatowy Polskiego Związku Działkowców tworzy się ze środków 

pochodzących z następujących źródeł: 
1. W Krajowej Radzie PZD: 

1)  z wpisowego - w części przeznaczonej dla Krajowej Rady PZD, 

2)  z podziału nadwyżki rocznej działalności finansowej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

3)  ze środków pozyskiwanych przez okręgowe zarządy PZD od podmiotów 

likwidujących na pokrycie kosztów szkolenia i instruktażu w związku z likwidacją 

i budową nowego ogrodu działkowego. Wysokość odpisu będzie każdorazowo 

określana przy podejmowaniu przez Prezydium KR PZD uchwały w sprawie 

likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego, 

4)  ze środków finansowych innych funduszy celowych będących w dyspozycji 

Krajowej Rady PZD na podstawie stosownej uchwały Prezydium KR PZD. 

2. W okręgowych zarządach PZD: 

1)   z wpisowego - w części przeznaczonej dla okręgowego zarządu PZD, 

2)   z podziału nadwyżki rocznej działalności finansowej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

3)  ze środków przeznaczonych na szkolenia i instruktaż w związku z likwidacją  

i budową nowego ogrodu działkowego uzyskanych od podmiotu likwidującego, 

4)  ze środków finansowych innych funduszy celowych (z wyłączeniem 

Funduszu Rozwoju ROD) będących w dyspozycji okręgowego zarządu PZD  

na podstawie stosownej uchwały prezydium okręgowego zarządu PZD. 

3. W rodzinnych ogrodach działkowych 

1)  z wpisowego - w części przeznaczonej dla rodzinnego ogrodu działkowego, 

2)  z podziału nadwyżki rocznej działalności finansowej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

3)  ze środków finansowych uchwalanych przez walne zebranie członków ROD. 

 

 



§ 8 

Fundusz Oświatowy Polskiego Związku Działkowców wszystkich jednostek 

organizacyjnych Związku może być zasilany z: 

1)  dotacji i funduszy ochrony środowiska, 

2) funduszy przewidzianych na wspomaganie organizacji pozarządowych, 

3) darowizn w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  

i prawnych, 

4) innych źródeł. 

§ 9 

Odsetki uzyskane od środków Funduszu Oświatowego Polskiego Związku 

Działkowców we wszystkich jednostkach organizacyjnych Związku stanowią 

przychody tego funduszu. 

§ 10 

Fundusz Oświatowy Polskiego Związku Działkowców przeznaczony jest:  

1. W Krajowej Radzie PZD na finansowanie: 

1)  dostarczania miesięcznika „działkowiec" na potrzeby zarządów rodzinnych 

ogrodów działkowych, w ilości uzależnionej od wielkości ogrodu i liczby działek, 

zgodnie z rozdzielnikiem, ustalanym corocznie przez Prezydium KR PZD 

uwzględniającym możliwości Funduszu Oświatowego PZD, 

2) dostarczania do ogrodów działkowych Informatora Działkowca w ilości 

wynikającej z wielkości ogrodu i liczby jego terenów. W miarę możliwości będzie 

uwzględniane zapotrzebowanie zarządów ROD w tym zakresie. Rozdzielnik 

Informatora Działkowca na każdy rok ustala Prezydium KR PZD, 

3)  dostarczania miesięcznika „działkowiec" członkom władz krajowych 

Związku, 

4) dostarczania miesięcznika „działkowiec" instruktorom krajowym Społecznej 

Służby Instruktorskiej PZD, 

5)  dostarczania do rodzinnych ogrodów działkowych plansz szkoleniowych 

 i zaleceń ogrodniczych, 

6)  współpracy z ośrodkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego, 

7)  badań naukowych na potrzeby ogrodnictwa działkowego, 

8)  promocji i wdrażania osiągnięć naukowych w ogrodach i na działkach, 

9)  promocji i wdrażania w ogrodach i na działkach osiągnięć naukowych  

z ochrony środowiska, 

10) wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania ogrodów 

i działek, ochrony przyrody i kształtowania środowiska, 

11) literatury na potrzeby działkowców w oparciu o indywidualne uchwały 

Prezydium KR PZD, 

12) wyposażania bibliotek ogrodowych w literaturę ogrodniczą w oparciu  

o indywidualne uchwały Prezydium KR PZD, 

13) opracowań i wdrażania programów upowszechniania oświaty ogrodniczej  

z zastosowaniem nośników audiowizualnych i elektronicznych, 

14) wdrażania nowoczesnej wiedzy ogrodniczej wśród aktywu, działkowców  



i instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD, 

15) prowadzenia konkursów wiedzy ogrodniczej wśród działkowców, a także 

innych dotyczących zagospodarowania, produkcji i wypoczynku na działkach, 

16)  propagowania wiedzy ogrodniczej poprzez media, 

2. W okręgowych zarządach PZD na finansowanie: 

1)  zaopatrzenia w 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec" nowych 

działkowców, 

2)  dostarczania miesięcznika „działkowiec" członkom władz okręgowych, 

3)  wyposażania instruktorów okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej  

w materiały instruktażowe na podstawie indywidualnych uchwał prezydiów 

okręgowych zarządów PZD,  

4)  wyposażania instruktorów okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej 

PZD w urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności 

instruktorskich na podstawie indywidualnych uchwał prezydiów okręgowych 

zarządów PZD, 

5)  zaopatrywania instruktorów okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej 

PZD w miesięcznik „działkowiec", 

6)  wyposażania i prowadzenia ośrodków szkolenia dla działkowców i aktywu, 

7) wyposażania bibliotek ogrodowych w literaturę ogrodniczą w zależności  

od możliwości Funduszu Oświatowego PZD na podstawie indywidualnych uchwał 

okręgowych zarządów PZD, 

8)  funkcjonowania pełnomocników do spraw zagospodarowania, 

9)  współpracy z ośrodkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego 

znajdującymi się na terenie działania okręgu, 

10) promocji i wdrażania osiągnięć naukowych w ogrodach i na działkach, 

11) promocji i wdrażania w ogrodach i na działkach osiągnięć naukowych  

w zakresie ochrony środowiska, 

12) wdrażania nowoczesnych rozwiązań w zakresie za gospodarowania ogrodów 

i działek, ochrony przyrody i kształtowania środowiska, 

13) literatury na potrzeby zarządów ROD i instruktorów Społecznej Służby 

Instruktorskiej PZD na postawie indywidualnych uchwał prezydiów okręgowych 

zarządów PZD, 

14) wdrażania nowoczesnej wiedzy ogrodniczej wśród aktywu, działkowców, 

początkujących działkowców i instruktorów okręgowych Społecznej Służby 

Instruktorskiej PZD, 

15) prowadzenia konkursów okręgowych na temat wiedzy ogrodniczej wśród 

działkowców, a także innych dotyczących zagospodarowania, produkcji  

i wypoczynku na działkach, 

16) propagowania wiedzy ogrodniczej poprzez regionalne środki masowego 

przekazu. 

3. W rodzinnych ogrodach działkowych na finansowanie: 

1)  zaopatrywania w miesięcznik „działkowiec" instruktorów ogrodowych 

Społecznej Służby Instruktorskiej PZD, 



2)  prowadzenia poradnictwa i instruktażu na terenie ogrodu działkowego, 

3)  konkursów w zakresie zagospodarowania działki i wiedzy ogrodniczej 

wśród działkowców, 

4)  szkoleń i pokazów praktycznych organizowanych dla działkowców  

i początkujących działkowców, 

5)  wyposażania biblioteki ogrodowej w literaturę ogrodniczą dla działkowców, 

6)  propagowania nowości ogrodniczych wśród działkowców, 

7)  wyposażania instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej 

PZD w urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonywania czynności 

instruktorskich. 

§ 11 

Prezydium Krajowej Rady PZD może podejmować decyzje dotyczące zakresu 

finansowania poszczególnych zadań o zasięgu krajowym przez jednostki 

organizacyjne Związku. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        SEKRETARZ          PREZES 

   /-/Zbigniew KIELAK            /-/Eugeniusz KONDRACKI 

 

Warszawa, dnia 6 lutego 2002 r. 


