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prawidłowego i skutecznego zarzqdzania w rodzinnych ogrodach działkowych

Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Poznaniu działając w oparciu o ustawę z dnia
13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, Statut PZD, wytyczne Krajowej
Rady PZD oraz wnioski i spostrzężęnia wynikające z przęprowadzonych kontroli w ROD stoi
na stanowisku, że w nowej kadencji należy poprawić skutecznośćprawidłowego zarządzania
w j edno stkach podstawowych Związku.

W okresie wzmożonego zaintęresowania społeczeństwa lokalnego ogrodami działkowymi,
dązeniem do posiadania własnego "zielonego zakątka"o jak również znaczącą pomocą
finansową płynącą z samorządów terytorialnych dla ogrodów, istnieje potrzeba podniesienia

standardów wyposazenia i zagospodarowania rodzinnych ogrodów na miarę czasów,
w których żyjemy. Aby to osiągnąć należy na zdecydowanię wyższy i bardziej profesjonalny
poziom podnieśćzarządzanie ogrodam i działkowym i.

Dobór kadr zarządzających jest pochodną demokratycznych wyborów przeprowadzanych
przez walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Natomiast przygotowanie wybranych kadr
do pełnienia statutowych działań musi byó zadaniem organów nadrzędnych, to jest
Okręgowej Rady, Okręgowego Zarządu oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
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W nowej kadencji dążyó należy do uruchomięnia na bazię siedziby OZ Centrum Szkolenia
i Doskonalenia Kadr PZD. Centrum to winno przygotowac programy szkoleń dla
poszczegóInych funkcyjnych organów statutowych ROD. Szkolenia winny być prowadzone
systematycznie w oparciu o nowatorskie metody nauczania z wykorzystaniem zajęó
warsztatowych. Efektem szkoleń winny byc wypracowane wzorcę dokumentów obowiązujące

Dobrze przygotowana kadra zarządzająca i kontrolna będzie gwarancją prawidłowego
zarządzania ogrodami, dobrej i owocnej współpracy z władzami samorządowymi miast
i gmin jak również pozytywnej opinii mięszkańców sąsiadujących z ogrodami działkowymi.
Prawidłowe zarządzanie zmniejszy w dużym stopniu lawiny skarg i zaża|ęń płynące
z ogrodów nadziałania zarządow oraz innych działkowców.

Poprawa zarządzania ogrodami wymaga wyposażenia zarządów w narzędzia podnoszące jego
efektywność.Takim narzędziemjest nowoczesny program finansowo-księgowy DGCS PZD
System, który ułatwia prowadzęnię ęwidencji działkowców, infrastruktury ogrodowej oraz
finansów ogrodu. Jest tez narzędziem szybkiej komunikacji zarządu ROD z działkowcami.
Wyposazenie każdego zarządu ROD w ten nowoczęsny program jest wymogiem, by sfera
zarządzania ogrodem była podniesiona na oczekiwany przez działkowców poziom.
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przyjętymi w Związku zasadami księgowośćogrodów. Nie zapewniają takiej biura
rachunkowe, ani tez księgowi prowadzący własną działalność,często stosujący metody
księgowania odbiegające od zasad zawartych w obowiązującym Zal<ładowym Planie Kont
i niegwarantujące bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przepisami RODO.
Powierzenie księgowościogrodu Ośrodkowi Finansowo Księgowemu przy Okręgowym
Zarządzie lub jego filiomo które powstaną w innych rejonach Okręgu, gwarantuje poprawną
księgowość oraz zapewnia zarządowi ROD niezbędną pomoc w zakresie prowadzenia
gospodarki finansowej ogrodu. Jest konieczne objęcie obsługą świadczoną przez OFK
możliwie największej liczby ogrodów w Okręgu, co przyczyni się także do poprawy
zarządzania ogrodami i uniknięcia popełnianych błędów, które corocznie wychwytywane są
i poprawiane przęz księgowośćOkręgu.

Okręgowy Zjazd Delegatów PZD przyjmuje powyższe zadanie w swoim programie działania
na lata 20|9 -2022 jakojedno z priorytetów.
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