
Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań  

sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2019 roku 

 

Krajowy Zarząd PZD w dniu 25 października 2018 roku uchwałą nr 

455/2018 przyjął wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań 

sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2019 dla zarządów i komisji 

rewizyjnych ROD  oraz wzory druków do przeprowadzania tych zebrań. Razem z 

wytycznymi Krajowy Zarząd PZD przyjął również wzory druków, czyli projekty 

uchwał, regulaminu zebrania, projekty protokołów komisji walnego zebrania do 

wykorzystania przy organizacji i podczas posiedzenia. 

Zarówno wytyczne jak i wzory dokumentów znacznie ułatwią organizację 

i odbycie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, jak również wskażą 

wszystkie konieczne działania po odbyciu walnego zebrania.  

Wytyczne wraz z drukami zostały zamieszczone w Biuletynie 

Informacyjnym nr 13/2018, który w normalnym trybie został przekazany do 

zarządów ROD. 

Ponadto wytyczne te wraz ze wszystkimi załącznikami zostały wydane w 

formie broszury w formacie A4 z przeznaczeniem  po 2 egzemplarze dla każdego 

ROD. Koszty wydania tych broszur i dystrybucji do ogrodów zostały pokryte 

przez Krajową Radę PZD ze środków budżetowych. Broszury zostały 

dostarczone do wszystkich ROD pod koniec listopada w zwykłej przesyłce.  

 

Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych 

w ROD w roku 2019 zostały opracowane w oparciu o znowelizowany statut PZD, 

więc uwzględniono i wyjaśnione nowości, które zawiera. Ponadto w wytycznych: 

 Szerzej zostały opisane i wyjaśnione wymogi dotyczące wyłożenia 

materiałów przed walnym zebraniem;  

 Wyjaśniono, co zarząd  musi zrobić, by zwiększyć środki przeznaczone na 

świadczenia i nagrody w preliminarzu finansowym, załączamy również 

wzór uchwały we wzorach dokumentów; 

 Został zarekomendowany sposób obliczania opłaty ogrodowej; 

 Opracowane zostały nowe wzory uchwał w sprawie opłat ogrodowych;  

 Wyjaśniono zapis § 144 ust. 5 Statutu – odpracowanie zobowiązania 

związanego z opłatą ogrodową, opracowano wzór uchwały w sprawie 

odpracowania zobowiązania związanego z opłatą ogrodową; 

 Uzupełniono informację dotyczącą uchwalenia realizacji zadania 

inwestycyjnego lub remontowego; 



 Wprowadzono rozdział pt. Zalecenia i porady, gdzie wyjaśniono 

najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące przeprowadzenia 

walnego zebrania; 

 Opracowano wzór uchwały w sprawie wniosku o zatwierdzenie/zmianę 

planu zagospodarowania ROD; 

 Przygotowano „Zawiadomienie członka organu PZD, od którego 

pozyskano dane osobowe” , zgodnie z wymogami RODO; 

 Dostosowano do wymogów RODO wzór ankiety członka zarządu 

ROD/komisji rewizyjnej ROD/delegata na okręgowy zjazd; 

 Przygotowano listę kontrolną czynności, które należy wykonać, by 

przygotować i przeprowadzić walne zebranie. 
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