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Najważniejsze zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

walnych  zebrań sprawozdawczo-wyborczych  w ROD w 2019  roku 

W roku 2019 kończy się kadencja wszystkich organów PZD, od ogrodów 

poprzez okręgi na organach krajowych kończąc. We wszystkich ogrodach odbędą 

się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, podczas których członkowie PZD 

ocenią pracę zarządu ROD za kadencję udzielając (lub nie) absolutorium, ocenią 

pracę komisji rewizyjnej za kadencję, uchwalą program działania ROD na kolejna 

kadencję, ustalą liczbę członków organów w ROD, a przede wszystkim wybiorą 

nowy zarząd i komisję rewizyjną. 

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 455/2018 przyjął wytyczne dla zarządów 

i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań 

sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w roku 

2019 oraz wzory dokumentów do ich przeprowadzenia. Wytyczne zostały 

opublikowane w Biuletynie Informacyjnym nr 13/2018. Ponadto każdy ROD 

otrzymał wytyczne i formularze do przeprowadzenia walnych zebrań 

sprawozdawczo-wyborczych w formie broszury w formacie A4, aby możliwe 

było wykorzystanie przygotowanych wzorów dokumentów. Dodatkowo w wersji 

elektronicznej (za pośrednictwem newslettera). Warto skorzystać z nich ze 

względu na to, że gwarantują poprawność merytoryczną i formalną 

podejmowanych uchwał, przejrzystość, a przede wszystkim transparentność. 

Zarząd ROD zwołując zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinien 

podjąć uchwałę, w której określi jego termin i miejsce oraz porządek obrad. 

Zanim jednak zwoła walne zebranie, wskazanym jest skonsultowanie terminu z 

biurem okręgu, który prowadzi harmonogram walnych zebrań we wszystkich 

ROD w okręgu. Ustalenie terminu jest bardzo istotne, aby terminy nie nakładały 

się i możliwe było obsłużenie zebrania przez przedstawiciela okręgu. Należy 

pamiętać również, że znowelizowany Statut w § 59 ust. 1 wprowadził obowiązek 

dla zarządu ROD formalnego zawiadomienie Okręgowego Zarządu o terminie i 

proponowanym porządku obrad walnego zebrania. 

Zarząd ROD pisemnie zwołuje walne zebranie zawiadamiając członków 

PZD w ROD o terminie, miejscu odbywania zebrania oraz porządku obrad 

doręczając zawiadomienie za pośrednictwem poczty, bezpośrednio za 

pokwitowaniem oraz pocztą elektroniczną, o ile członek wyraził na to pisemną 

zgodę na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zebrania (konferencji). Nie 

jest wymagane wysyłanie zawiadomienia listem poleconym. Należy pamiętać, że 

odbycie zebrania w II terminie zebrania będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy w 

zawiadomieniu zostanie podana informacja o  tej możliwości, oraz o tym, że 
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wówczas podjęte uchwały będą obowiązywały bez względu na liczbę obecnych. 

W zawiadomieniu należy podać również miejsce, termin i godziny  wyłożenia 

materiałów sprawozdawczych, czego wymaga § 60 ust. 2 Statutu PZD. W 

wytycznych do przeprowadzenia zebrań Krajowy Zarząd odniósł się do tego 

zagadnienia określając, że wyłożenie materiałów powinno nastąpić na co 

najmniej 7 dni przed walnym zebraniem (konferencją). Materiały należy   

wyłożyć  co  najmniej w 2 terminach nie później niż 7 dni przed walnym 

zebraniem. W każdym z tym terminów dokumenty powinny być dostępne dla 

członków PZD co najmniej przez 5 godzin. Krajowy Zarząd jak co roku ułatwił 

zarządom ROD zawiadomienie o walnym zebraniu i wydrukował kartki pocztowe 

zawierające niezbędne informacje spełniające wymogi § 60 Statutu PZD. Ponadto 

Krajowy Zarząd wydrukował również dla każdego ROD „Informację o walnym 

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w ROD” do wywieszenia na tablicę 

informacyjną w ogrodzie.  

Ponieważ są to walne zebrania kończące kadencję trzeba pamiętać o 

sprawozdaniu merytorycznym zarządu z działalności za okres kadencji, w tym z 

wykonania programu przyjętego 4 lata temu. Zarząd składa sprawozdanie za całą 

kadencję nawet wówczas, jeśli dokonano zmiany zarządu w trakcie trwania 

kadencji. Wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD 

powinna złożyć komisja rewizyjna ROD, natomiast członkowie PZD w ROD 

zadecydują o jego przyjęciu lub nie. Wybory podczas walnych zebrań odbywają 

się w sposób jawny, chyba, że członkowie PZD zadecydują inaczej. Przy 

wyborach jawnych nie ma przeszkód, aby członkowie komisji wyborczej brali 

udział w wyborach, bo ich praca w komisji nie ma wpływu na wynik wyborów. 

Inaczej jest w przypadku wyborów tajnych, gdy należy wybrać komisję 

skrutacyjną liczącą głosy, wówczas członkowie tej komisji nie mogą brać udziału 

w wyborach.  

Na walne zebranie, oprócz dokumentów podsumowujących kadencję,  

projektów uchwał w sprawach dotyczących wysokości opłat ogrodowych, 

inwestycji czy remontów, które są potrzebne w ROD i zabezpieczeniu środków 

na ten cel oraz o innych sprawach ważnych dla ROD, zarząd ROD jak co roku 

przygotowuje sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe, 

plan pracy na bieżący rok oraz preliminarz finansowy. Komisja rewizyjna ROD 

również przygotowuje sprawozdanie ze swojej działalności w rok 2018 oraz za 

okres kadencji. 

Dodatkowo w 2019 roku wejdzie w życie § 144 ust. 5 Statutu PZD 

wprowadzający możliwość odpracowania zobowiązania związanego z opłatą 
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ogrodową. W tym celu walne zebranie członków ROD może podjąć uchwałę 

zezwalającą na bezpłatne wykonanie prac na rzecz ogrodu w zamian za 

zwolnienie z obowiązku uiszczenia zaległych opłat ogrodowych. Realizacja 

uchwały WZ będzie należała do obowiązków zarządu ROD. Warunkiem do 

odpracowania zobowiązania  jest uzyskanie zgody zarządu ROD. Wzór uchwały 

w sprawie zasad odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych znajduje się 

we wzorach formularzy do przygotowania walnego zebrania.  

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo uczestniczenia w walnym zebraniu  

mają wyłącznie członkowie PZD. Dlatego też zarządy ROD muszą bezwzględnie 

przygotować imienną listę członków PZD w ROD oraz dopilnować, aby w 

zebraniu wzięły udział wyłącznie osoby uprawnione. Prawa członkowskie 

wykonuje się osobiście (§ 14 ust. 2 statutu PZD), dlatego nie jest dopuszczalne 

zastępstwo członka PZD w czynnym udziale w walnym zebraniu (konferencji 

delegatów).  

Obowiązkiem każdego zarządu ROD po odbytym walnym zebraniu jest 

przekazanie w ciągu 14 dni do biura okręgu PZD dokumentów z walnego 

zebrania (konferencji), w tym uwierzytelnionych przez przewodniczącego 

walnego zebrania i prezesa zarządu ROD kopii wszystkich podjętych uchwał 

wraz z załącznikami, czyli przede wszystkim sprawozdaniem finansowym za 

2018 rok, sprawozdaniem merytorycznym z działalności Zarządu ROD w roku 

2018 oraz za kadencję, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej ROD za 2018 rok 

oraz za kadencję, planem pracy na 2019 rok, programem działania na kadencję, 

protokołów komisji mandatowej, uchwał i wniosków wyborczej oraz protokół z 

walnego zebrania. Przekazanie tych dokumentów jest niezbędne, aby okręgowy 

zarząd mógł dokonać analizy zgodności odbytych walnych zebrań z 

obowiązującymi przepisami prawnymi.  Ponadto statut PZD nakazuje przyjęcie 

przez okręgową radę zbiorczego sprawozdania finansowego z ROD za ubiegły 

rok oraz zbiorczego preliminarza finansowego na bieżący rok, co będzie 

możliwe tylko wówczas, gdy zostaną dostarczone uchwały z walnych zebrań 

wraz wymienionymi  dokumentami.  
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