UCHWAŁA NR 5/XVII/2001
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 6 grudnia 2001r.
(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.)
W SPRAWIE FUNDUSZU OŚWIATOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nakłada
na stowarzyszenia ogrodowe zadania, do których należy w szczególności
organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu
działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych, a także propagowanie wiedzy
ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności
wydawniczej. Zadania te Polski Związek Działkowców realizuje poprzez
prowadzenie działalności szkoleniowej i instruktażowej, a także poradnictwa
ogrodniczego na potrzeby działkowców oraz osób ubiegających się
o ustanowienie prawa do działki. Powołane zostały społeczne służby
instruktorskie na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku. Na potrzeby
wszystkich działkowców Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców
wydaje pomoce szkoleniowe, plansze poglądowe, literaturę fachową, dostarcza
miesięcznik „działkowiec", prowadzi prace studialne, promuje nowości
ogrodnicze i postęp w ogrodnictwie działkowym.
Wiedza, nauka i szeroko rozumiana oświata leżą u podstaw działalności
Polskiego Związku Działkowców i stały się niezaprzeczalnymi jego
osiągnięciami przez cały okres ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.
Polski Związek Działkowców i wszystkie jego struktury organizacyjne zawsze
wychodziły z założenia, że nowoczesna wiedza jest podstawą i warunkiem
powodzenia w zagospodarowywaniu ogrodów działkowych i działek, produkcji
zdrowej żywności oraz pełnego wykorzystania ogrodów, a szczególnie działek
dla celów rekreacji w bezpośrednim kontakcie z przyrodą.
Mając powyższe na uwadze, a także dalszy rozwój oświaty i wiedzy ogrodniczej
na rzecz działkowców Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców,
działając na podstawie § 169 pkt 2 statutu PZD, postanawia:
§1
1. Utworzyć Fundusz Oświatowy Polskiego Związku Działkowców.
2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, tworzony jest w rodzinnych ogrodach
działkowych, okręgowych zarządach PZD i Krajowej Radzie PZD.

§2
Fundusz Oświatowy PZD może być wykorzystywany wyłącznie przez jednostki
organizacyjne Polskiego Związku Działkowców na dalsze podnoszenie wiedzy
i oświaty ogrodniczej wśród działkowców, w tym na nowoczesne metody jej
upowszechniania, a także na pokrywanie kosztów wyposażania zarządów ROD,
komisji statutowych, instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej PZD
w niezbędną literaturę oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania służb
ogrodniczo – oświatowych w rodzinnych ogrodach działkowych, okręgowych
zarządach i Krajowej Radzie PZD.
§3
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców zobowiązuje swoje Prezydium
do opracowania szczegółowych zasad zasilania Funduszu Oświatowego PZD,
jego funkcjonowania i wykorzystywania na wszystkich szczeblach jego
istnienia.
§4
Ilekroć w dotychczas istniejących przepisach związkowych mówi się
o Funduszu Szkolenia i Instruktażu PZD zastępuje się go Funduszem
Oświatowym PZD, o ile Prezydium Krajowej Rady PZD nie postanowi inaczej.
§5
1. Głównym źródłem Funduszu Oświatowego we wszystkich jednostkach
organizacyjnych jest wpisowe. Wpisowe jest to opłata ogrodowa obowiązująca
wszystkich działkowców zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
2. Fundusz ten winien być również zasilany z innych funduszy występujących
w Związku, w tym ze środków pochodzących z likwidacji i czasowego zajęcia
terenów rodzinnych ogrodów działkowych, a także ze środków planowanych
w preliminarzach finansowych jednostek organizacyjnych Związku.
3. Wskazanym jest zasilanie tego Funduszu z dotacji zewnętrznych i darowizn.
§6
W zależności od środków, które kierowane są na Fundusz Oświatowy PZD
na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Związku, te jednostki
organizacyjne należy obciążyć finansowaniem zadań, które Fundusz
ma spełniać.
§7
1. Fundusz Oświatowy Polskiego Związku Działkowców działa w oparciu
o roczne plany i sprawozdania finansowe.
2. Sprawozdanie z Funduszu stanowić będzie załącznik do rocznego planu
i sprawozdania finansowego danej jednostki organizacyjnej Związku.

§8
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała
nr 12/82 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 26 marca 1982r. w sprawie
utworzenia i sposobu dysponowania Funduszem Szkolenia i Instruktażu PZD.
§9
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 roku.
2. Środki finansowe wykazane w bilansach jednostek organizacyjnych Związku
na Funduszu Szkolenia i Instruktażu PZD na koniec roku 2001 stanowią bilans
otwarcia Funduszu Oświatowego PZD na rok 2002.
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