
UCHWALA NR 53I2OI4
Prerydium Kraj owej R ady porskiego zwiqzka Dzialkowc6w

z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie ogloszenia konkur.su krajo\ryego
,,Rodzinny Ogrdd Dzialkowy, Rotrcu 2014,

Prezydium Krajowej Rady Polskiego zwiqzku Dzialkowc6w, dzialajqc
na podstawie $150 ust. 2 pW 1 w zwiqzJuz $7 srtatutupzD,postanawia:

$1
l. Oglosil na rok 2014 konkurs krajowy pn: ,rRordzinny Ogr6d Dzialkowy
Roku 2014".
2. Regulamin konkursu stanowi zalqcznik Nr 1 do niniejszej uchwaly.

$2
l. Do udzialu w konkursie Prezydia okrggorvych zarzqdow PZD zglaszajq
rodzinne ogrody dzialkowe, kt6re byty laureatami w konkursach okrggowych
'w roku 2013.
'.2. Prezydium okrggowego zarzqduPzD, na terenie kt6rego znajduje sig wigcej
rniZ 50 tysigcy dzialek, mohe zglosic do konkursur 2 rodzinne ogrody dzialkowe.
.J. Laureaci konkurs6w krajovvych mogq byc zg:.laszani przez okrggowe zarz1dy
po 3-letniej karencji.
,1. Termin zglaszania ogrod6w do konkursu uplywa z dniem 30 maja 2014 r.

s3
l.Do udzialu w konkursie nie mog4 byc zglaszane rodzinne ogro dy dzialkowe:
:r) w kt6rych dziall<t posiadaj4 altany ponadno,rmafywne, wystgpujq zjawiska
zamieszkiwania oraz przlpadki zameldowania na terenie dzialekw ROD,
lr) brak plan6w zagospodarowanie zatwier dzonych przez Prezydium OZ P ZD .

$4
)/,gloszenie do konkursu winno zawieraf:
1) uchwalg Prerydium okrggowego zarzqduPZ:"D (nr uchwaLy i data) z petnq
nazwq rodzinnego ogrodu dzialkowego, jego polozenLiem,Iiczbqteren6w, lqcn4
powierzchni4 w ha i Iiczbq dzialek, a takze numerem, pod kt6rym ogr6d jest
izarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZI),
1l) pisemn4 informacjg o rodzinnym ogrodzie dz:ialk,owym wraz z jego histori4,
tr<t6ra bgdzie ujmowala wszystkie dzialy zaw'arte w regulaminie konkursu
lirajowego,
!i) wyposahenie rodzinnego ogrodu dzialkowego w infrastrukturQ oraz tereny
og6lne, wypoczynkowe (place zabaw dla dzieci, place do u4rtku og6lnego, aleje
sipacerowe zichwyposazeniem, np. lawki ogrodowe itp.),
4) material fotografrczny przedstawiaj4cy zagosrpodarowanie ogrodu i dziaLek,
rv tym bramy wjazdowe do ogrodu, Dom Dzialikowca lub Swietlicg i budynki
erdministracyjno-gospodarcze, tereny uzytku ogS6lnego i rekreacyjne ogrodu,
clrogi, aleje ogrodowe oraz parkingi, najlepiej zagospodarowane dziaLh,t
w ogrodzie z podaniem ich numer6w oraz nazv'risk u4rtkownik6w, zycie



w ogrodzie (w tym imprezy ogrodowe, Dni Dzialkowca, Dzieh Dziecka,
integracyjne itp.).

Material fotograficzny winien byd dobrej jakrsci, wykonany w spos6b
umoZliwiaj?cy jego rvykorzystanie do pubtirkacji. wskazane jest, any uyt
wykonany przez dobrego fotografa i przekazany w formie elektionicznej"

$s
Brak zalqczenia do zgloszenia dokument6w r,vymLienionych w $ 4 uchwaty
skutkuje nie przyjgciem zg;loszenia rodz:innergo ogrodu dzialkowego
do konkursu.

$6
l. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD, dokona oceny material6w
w oparciu o przeslane zgloszenia w terminie do r10 ripca 2014 r.
2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady pzD sporzqdzi ze swojej pracy
protok6l wraz z wnioskami na potrzeby Prezydiurm Krajowej Rady pZD.
.3. Prerydium Krajowej Rady PZD na podstarvie protokolu z pracy Komisji
iwniosk6w:
1) dokona rozstrrygnigcia konlarrsu, ustali listq: lauLreat6w, w tym ROD ktory
otrzymaN tytul ,,Najlepszy Rodzinny Ogrod Dzialkowy Roku 2014'oraz ogrody
'wyr6mione w poszczeg6lnych dziedzinach,
|2) przyzna tytuty:
ir) ogrodowi, kt6ry uzyskal najwyhszQ oceng w konkursie tSrtul: ,,Najlepszy
lRodzinny Ogr6d Dzialkowy Roku 2014"
lr) pozostatym 5 laureatom tytul: ,,ROD Roku 2(114" oraz Wr6Znienia dla
rrgrod6w w poszczeg6lnych dz:.iedzinach, tj. I) ,Dzialalnoit Statutowa, 2)
,4kfunoi6 ROD w obronie Zwiqzku, ogroddw i (Istm,vy o ROD, 3) Dziatalnoi|
oiwiatowa, 4) Inwestycje i remo,nty infrastruhury R"OD, 5) Zagospodarowanie
t?.oD, 6) Zagospodarowanie ,lzialek, 7) D:zialalnoi| na rzecz ochrony
tfrodowiska, 8) Bezpieczeristwo w ROD, 9) Promocja ROD.

s7
.[.,,Najlepszy Rodzinny Ogrod Dzialkowy Roku 2014" otrzymapuchar Prezesa
l?zD, dyplom, tablica okoliczno6ciow4 oraz ntrgroda pienigimq w wysokodci
!i000 zt.
tl.. Rodzinne ogrody dzialkowe, kt6re zdobylly tytuty ,,RoD Roku 2ol4'
<>tr4rmujq puchary, dyplomy, tablice okoliczro6ciowe oraz nagrody pienigzne
rv wysoko6ci 4000 zt.
il. Rodzinne ogrody dzialkowe, kt6re otrzymaly wyrrSznienia w poszczeg6lnych
cLziedzinach otrzymuj4 puchary, tilblice okoliczn<lSciowe oraznagrody pienigzne
rv wysoko1ci2}}} zL.

$8
\Mszystkie rodzinne ogrody dziatkowe biorqce udz'.ial w konkursie otrzymajq
z:e staw wydawni ctw zw iqzkowych na wypo s uhenie b ibliotek ogrodowych.



se
Wyniki konkursu ogloszone zostanq w trakcie uroczystoSci Krajowych Dni
Dzialkowca Roku 2014 oraz zostanq opublikowane w miesigczniku
,, dz i alkow iec " i B iuletynie Informacyj nym pZD .

WICEPREZES

Warszawa, dnia 5 marca 2014 r.



Zalqcznik Nr 1 do uchwa$t Pre4tdium KR pZI, z dnia S marca 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU ]KRAJOWEGO
,,RODZINNY OGROD DZTALKOWY ROKU 2014"

r. DZTAI,ALNOSC STATUTOWA

l. Dokum entacja or ganizacvj na ogrodu :
a) walnychzebrafiizebrafizarzqduRoD zarckz}l3, 0-10 pkt
b) protokoly, uchwaly, decyzje, zgodnosd dol,rumentacji i podejmowanych

uchwal zprzepisami statutu pZD i regulaminu ROD, O_iO pt<t.
c) ilos6 nowych u4rtkownik6w dzialek, dokurnentacja wpisowego i jego

p o dzial or az zab ezpie czenie ro cznej prenume r aty,, dz i al kow i e c " 
- 
O -1 O p m.

2. zgodnosd planu zagospodarowania RoD ze stanem faktycznym
r(ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem iloSci bram i filrtek) 0-10 pkt.

.3. Dokumentacja czlonk6w zwiqzkrr (rejestr czlonk6w RoD, deklaracje
rrzlonkowskie, decy zje przy dzialu dzialek, prawirdlowo wypelnione karty
rrejestracyjne C - zabezpieczenie rejestru i przestrzeganie ustawy o ochronie
rlanych osobowych) 0-10 pkt.

'1. Komisje problemowe w ogrodzie (liczba dzialajqcych komisj i-naIeiry wziq1
pod uwagg co najmniejtrzy takie komisje, dokunnentacje pracy komisji oraz
efekty ich pracy) O-10 pkt.

ii. Realizacja regulaminowego wymogu pracy czllonk6w Zwiryku na rzecz
<rgrodu w roku 2013 (ilo6i godzin uchwalonychprzezwalne zebranie a iloS6
go dzin pr zepr ac owanych lqcznie or az zebrany ekwiwal ent za ni e wykonane
prace (w zl.) 0-10 pkt.

(i. Wyposahenie ogrodu dzialkowego w sprzgt ogrodniczy i mechaniczrLy
(wymienid juki).

ll4czna iloS6 punkt6w do uzyskania

0-10 pkt.

80 pkt.

il. AKTYWNOSC ROD W OBROI\-rE izwt|zKtJ,ocRoDow
I USTAWY O ROD

1 . Udokumentowana aktywnoSd ROD w otrroni e Zwiqzltt,
poparcie dla Obywatelskiego Projektu Usterwy o ROD:
a) dzialalnoS6 Zarz1duROD i Komisji Statutowych
b) Stanowiska Walnych zebran
c) Podpisy zebrane przezRoD (iloSi)

ogrod6w oraz

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-20 pkt.



d) Kontakty z parlamentarzystami, przedstawicielam i wtadzy paristwowej
i samor z4dowej, or ganizacjami spoleczno-poli ty czny mi- i' zw iqzkami
zawodowymi 0_10 pkt.

e) Stanowiska w sprawie wyroku Trybunalu I(onstJrtucyjnego o-to prt.

Lqczna iloSd punkt6w do uryskania 60 pkt.

III. DZIALALNOSC OSWT,{TOWA

r .or ganizowani e szko I eri z zaf<resu wiedry ogro dniczej i organizacyj nej
dla dzialkowc6w, w tym:
a) Szkolenia tj. wyklady, pogadanki, prelekcje

- iloS6 szkoleri i uczestnik6w
b) Pokazy praktyczne - iloSi pokaz6w i uczestnik6w

,[. Prowadzenie kroniki ogrodowej

lLqczna iloSd punkt6w do uryskania

0-10 pkt.
0-10 pkt.

'2.Propagowanie i rozprowadzanie literatury zwiykowej, w tym:
a) miesigcznika ,,dzialkowiec" w roku 2013 --prenumerata miesigczrika dla
instruktor6w ogrodowych SSI PZD i czlonk6w orgon6w RoD 0-10 pkt.
1b) rozprowadzante przezzarzqdRoD w roku 2013literatury zwiqzkowej

napotrzeby dzialkowc6w 0-10 pkt.
r:) prowadzenie biblioteki ogrodowej O-tO pkt.

3 . DzialalnoSd instruktor6w Spolecznej Stuzby Instruktorskiej pZD
-- Iiczba instruktor6w ogrodowych prrypadaj4cych Srednio na 100 dzialek w
]ROD

0-10 pkt.

0-10 pkt.

70 pkt.

IV. INWESTYCJE I REMONTY INFRITST]RUKTURY RoD

1.. Pr4rgotowanie, prowadzenie i rozliczenie inwestycji i remont6w
prowadzonych przez zaruqd ROD zgodnie ze stertutemPZD i uchwal4 nr 69199
Prezydium KR PZD z dnia 28 puldziernika 1999 r. w oparciu o uchwalg
r,valnego zebrania 0-10 pkt.

2" . Biehqca konserw acj a wz4dzeri i infr astrulftry ogrodu
3. Prowadzenie otwartego i Dtugofalowego programu Ronvoju
ii Modernizacji ROD oraz jego realizacja

Lqczna ilo56 punkt6w do uryskania

0-10 pkt.

0-10 pkt.

30 pkt.



V. ZAGOSPODAROWANIE ROD

l. Zagospodarowanie trtrzestrzenne ogrodu (zgodno6i zagospodarowania ogrodu
z planem zago spodarowani a)

2. Infrastruktura ROD (stan techniczny),w tym:
0-10 pkt.

a) ogrodzenie zewngtrnre 0-10 pkt.
b) bramy i furtki O-fO pm.
c) tablica znazwqogr<ldu i jej estetyka 0-10 pkt.
d) drogi i alejki ogrodowe ich stan i funkcjonalnoS6 O-tO pf<t.
e) parkingi i miejsca postojowe i ich oddzielenie zielenia
izolacyjnq od dzialek 0-10 pkt.
f) obiekty kubaturowe wystgpujqce na terenie ROD, tj. dom dzialkowca,
r5wietlica, budynki gospodarcze
1g) nawadnianie ogrodu (spos6b nawadniania)
th) sied energetycznaijej rozprowadzenie po ogrodzie
(wyprowadzenie p oza altany podlicznikow)
ii) sanitariaty, ich stan i odizolowanie od dzialekr;qsiednich

'.). 
Zagospodarowanie i wyposazenie teren6w ogdrlnych

(naIeiry podad rcdzaj plac6w og6lnych i plac6w rekreacyjnych
orazich wyposa2enie) 0-10 pkt.

,[. Stan i wykorzystanie tablic informacyjnych w ogrodzie - aktualnoSi
zamieszczanych w nich material6w i ogloszeri 0-10 pkt.

)Lqczna iloS6 punkt6w' do uryskania 120 pkt.

VI. ZAGOSPODAROWANIE DZIALE\(

l. wyposahenie dziahek:(stan techniczry, zgodnofi z regulaminem RoD):
it) altany (ich prawidlowe usytuowanie je2eli nie zaistniejq inne przeslanki,
tr>owierzchnia i wysokoSd oraz estetyka)

0-10 pkt.
0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.

0-10 pkt.
0-10 pkt.

b) zachowanie odleglofci nasadzehtrwatych od gpanic dzialek
c) szklarnie i tunele foliowe
c[) elementy malej architektury na dzialkach (murki, pergole,trejuhe,itp.)

0-10 pkt.
e) powszechnoS6 stosowania kompostownik6w- ich usytuowanie oraz
r,vykorzystanie na dzialkach zgodnie z regulaminerm R.OD 0-10 pkt.
21. Estetyka i funkcjonalno66 dzialek 0-10 pkt.
3i. Pielggnacja drzew i krzew6w (cigcie, przeSwietlanie, odnawianie) 0-10 pkt.
4f . Modernizacja dz\alek-realizacja programu 0-10 pkt.

l-qczna ilo56 punkt6w do uzyskania 80 pkt.



VII. DZIALALI\IOSC NA RZE CZ OCHIR.ONY SNOUOWISKA

1. wystgpowanie naturalnych pas6w izolacyjnych w s4siedztwie dr6g
komunikacyjnych lub innych ir6del zanieczyszczefi 0-10 pkt.

2. Udokumentowane pffzez zarzqdRoD badania gleby 0-10 pkt.

3.IJttrymvwanie czystoSci w ogrodzie, na dziall<achi na terenach 0-10 pkt.
przylegaj4cych bezpodrednio do ogrodu

4. Udokumentowan e rozwiqzanie skladowania i uLsuwania Smieci (umowy)
0-10 pkt.

5. Ekologia w ogrodzie (budki lggowe, karmniki dla ptak6w, ekologiczne
rsposoby ochrony roSlin, stosowanie nawoz6w nilturalnych, kompostowniki
na dzialkach) 0-10 pkt.

t5. Inicjatywy w ROD prowadzqce do zntrriejszuria iloSci Smieci poprzez
;zagospodarowanie odpad6w roSlinnych (np. skosizonej trawy itp) oraz
usuwanych galgzi z drzzew i krzew6w 0-10 pkt.

lLQczna iloSd punkt6w,do uzyskania _ 60 pkt.

VIII. BEZPIECZ]DNSTWO W ROD

l. Udokumentowana wsp6lpraca z policj q, strahqrniejsk4

11. Polisy ubezpieczeniowe maj4tku Zwirykt

0-10 pkt.

0-10 pkt.

:1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe orazprzestr:zeganie przepis6w og6lnych
i zwiqzkolYych w tym:zakresie 0-10 pkt.

4. Uklad komunikacyjrry w ogrodzie umozliwiajqlcy swobodny dojazd
do kaZdej dzialkipojazd6w sfuZb ratowniczych 0-10 pkt.

ji. Inne for-y zapewnienia bezpieczeristwa w ogr'<ldzie (wymieni6 jakie)

IX. PROMOCJI\ ROD

l.,,ROD otwarty"- wymieni6 i opisai metody redlizacjihasla 0-10 pkt.

2).Ogrodowe Dni Dziall<owca i inne imprezy (wyrnienii jakie) zudzialem

0-10pkt.
l.qczna iloS6 punkt6w do uryskania

spoleczroSci lokalnej organizowane na terenie og,rodu 0-10 pkt.



3. Wspolpraca RoD z placowkami edukacjjno-dy daktycznymi, tj. szko lani,
przedszkolami oraz innymi plac6wkami op]ekuiiczo- wych o*u*Lry^i 0-10 pkt

4.udzial RoD w imprezach i uroczystosciaph miejskich, lokalnych i
drodowiskowych ( wyrstawy, festyny itp.) 0_10 pkt.

5.IntenyswnoSi i udok.umentowana wspd IROD z mediami
lokalnymi (TV, radio, prasa, Internet)

Lqczna iloSd punkt6vr do uryskania

Lqczna iloS6 punkt6vr do uryskania

0-10 pkt.

50 pkt.

600 pkt.

wykorzystywane
winny by6 one

Poniewaz materialy ilustracyjne bEde fublilcowane oraz
,do promowania rodzinnych ogrod6w dziatkowych i zwiqzk)
,dobrej jako5ci oraz


