
UCHWAŁA Nr 1/XVII/2010 

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

 z dnia 23 września 2010 r. 

 

(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  

uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.) 

 

W SPRAWIE SZKOLENIA KANDYDATÓW 

 

Szkolenia kandydatów są dla Polskiego Związku Działkowców zadaniem 

podstawowym i priorytetowym. Są one warunkiem zdobycia podstawowych 

informacji dotyczących funkcjonowania Związku i Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych. Nowoczesne i prawidłowe zagospodarowanie działek i ogrodów 

działkowych zależy od poziomu wiedzy organizacyjnej, ogrodniczej  

i znajomości przepisów. Zakres zdobytej wiedzy ma również bezpośredni 

wpływ dobre stosunki sąsiedzkie oraz szeroko rozumiane funkcjonowanie 

Związku. Realizując postanowienia § 65 ust. 1 regulaminu ROD uchwalonego  

w dniu 23 listopada 2006 r. Krajowa Rada PZD ustala: 

§ 1 

1. Zobowiązać Okręgowe Zarządy PZD do: 

- obowiązkowego szkolenia kandydatów na działkowców; 

- opracowania rocznego planu szkoleń kandydackich w siedzibach OZ  

i delegaturach w cyklach miesięcznych. 

2. Poza siedzibami okręgów i delegatur szkolenia należy planować w powiatach 

dla wybranych ROD wg. potrzeb - dla minimum 10 słuchaczy. 

 

§ 2 

1. W celu podniesienia poziomu i atrakcyjności szkoleń, należy: 

a)  angażować do prowadzenia wykładów wysokiej klasy specjalistów  

z poszczególnych dziedzin: pracowników wyższych uczelni, instytutów 

naukowych, ośrodków doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, pracow-

ników OZ, etatowego instruktora fachowego OZ oraz w uzasadnionych 

przypadkach doświadczonych i wykształconych instruktorów krajowych  

i okręgowych SSI, 

b) dobierać odpowiednie, nowoczesne metody i środki przekazu informacji, 

ułatwiające przyswajanie wiedzy, 

c)  stwarzać jak najlepsze warunki organizacyjne do prowadzenia szkoleń oraz 

wyposażać uczestników w niezbędną związkową literaturę fachową. 

 

 

 



§ 3 

1. Program szkolenia kandydackiego powinien obejmować zagadnienia 

dotyczące: 

- przepisów związkowych (ustawa o ROD, Statut PZD, Regulamin ROD) - zasad 

funkcjonowania ROD; 

- zasad zagospodarowania i modernizacji działki; 

- praw i obowiązków działkowca; 

- podstawowych zasad uprawy, nawożenia i ochrony roślin na działkach. 

2. Czas trwania szkolenia powinien pozwalać na realizację w/w zagadnień  

i obejmować nie mniej jak 12 godzin. 

§ 4 

Udział w szkoleniu kandydackim skutkuje wydaniem przez OZ PZD 

zaświadczenia ukończenia szkolenia. 

§ 5 

1.  Zarządy ROD zobowiązane są do niezwłocznego kierowania kandydatów  

na działkowców na szkolenia do OZ PZD. 

2.  Stowarzyszenie ogrodowe zobowiązane jest do zawarcia umowy dzierżawy 

działkowej z pełnoletnią osobą fizyczną i ustanowienia prawa do działki  

po okazaniu zaświadczenia ukończenia szkolenia kandydatów. 

§ 6 

Odpowiedzialność za organizację i przebieg szkoleń ponoszą Okręgowe Zarządy 

PZD. 

§ 7 

Wynagrodzenie za organizację szkolenia oraz prowadzenie wykładów ustali 

Prezydium Krajowej Rady. 

 

 

         WICEPREZES           PREZES 

  /-/Antoni KOSTRZEWA    /-/Eugeniusz KONDRACKI 

 

Warszawa, dnia 23 września 2010 r. 


