
Zarz4dzenie nr 9/2020
Prezesa Polskiego Zwiqzkru Dzialkowc6w

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

x, sprawie funkcjonowania biur rodzinnych ogrodfw dzialkowych PZD
w zwiqzku z ogloszonym na obszarze kP stanem epidemii

Dzialaj4c na podstawie $ 9 uchwaly Nr 7l/2020 Krajowego Zarz4dtr

Polskiego Zwi4zkuDzialkowc6w z dnia27 marca2020 r. w sprawie szczeg6lnych

zasad funkcjonowania struhur PZD w zwiqzku z ogloszonym na obszarze

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz uchwaly nr 442/2016 Prezydium

Krajowej Rady Polskiego Zwi4zku Dzialkowc6w z dnia 28 listopada 2016 r. w
sprawie funkcjonowania biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w

rodzinnych ogrodach dzialkowych, zarzqdzam:

$l
L Na czas trwania stanu epidemii biura rodzinnych ogrod6w dzialkowych

bgdqcych jednostkami PZD (zwanymi dalej ,,biurami ROD") kontynuujq

swoj4 dzialalno66 w spos6b nieprzenuany, z zachowariem ograniczeri, o

kt6rych mowa w ust. 2.

2.Zarzqd ROD wprowadza na czas trwania stanu epidemii niezbgdne

ograniczenia zapewniajqce bezpieczefstwo dla interesant6w oraz

pracownik6w biura. Ograni czenia te dotycz7 w szczeg6lno3ci okre$lenie

maksymalnej iloSci os6b przebywajqcych jednoczeSnie w biurze ROD.

3. Wobec ograniczei, o kt6rych mowa w ust. 2, kontakty i zalatwianie spraw

przezbiura ROD nastgpujqprzede wszystkim w dro&e telefonicznej, poczty

elektronicznej lub poczty tradycyjnej. W szczeg6lnodci dokumenty z ROD, w
tym uchwaty i sprawozdania, powinny byl przekarywane do biur okrgg6w w
drodze przesylki pocztowej lub jako skan poprzez pocztg elektroniczn1.

4. Ograniczenia wprowadzone na podstawie ust. 2, nie mogq zakl6ci6 ciqglo3ci

pracy biura ROD oraz powinno byi dostosowane do warunk6w danego biura,

aw szczeg6lno5ci stanu zatrudnienia oraz ilo6ci spraw do zalatwienia.

5. Zarz4dROD niezwlocznie poda do wiadomo5ci dzialkowc6w oraz innych os6b

zainteresowanych komunikat o funkcjonowania biura ROD i ograniczeniach w
sposobie kontakt6w i zalatwiania spraw podczas trwania stanu epidemii.



2.

J.

l.
$2

Zarz4d ROD odpowiada za wprowadzenie odpowiednich warunk6w

higienicznych w biurze ROD stosownie do Rozporzqdzenia Rady Ministr6w
z l0 kwietni a 2020 r. w sprawie ustanowienia olveSlonych ograniczeri,

nakoz6w i zakaz6w w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii.

Wobec postanowieri Rozporz4dzenia, o kt6rym mowa w ust. l, zarzqd ROD

ma obowi4zek zapewni6:

a) osobom zatrudnionym w biurze ROD, niezaleinie od podstawy

zatrudnienia, rgkawiczkijednor.vowe lub Srodki do dezynfekcji rqk,

b) odleglo5i miEbry stanowiskami pracy wynoszqc4 co najmniej 1,5 m.

W funkcjonowaniu biura ROD nalezy uwzglgdni6 ustanowiony do odwolania

obowi4zek zakrywania, przy pomocy czgici odzieiry, maski albo maseczki,

ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub

stalego pobytu. Konkretny spos6b realizacji tego obowiqzku powinien by6

zgodny z wyty cznymi wydanymi przez wlaSciwe organy publiczne.

$3
Niniejsze zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem wydania i obowi4zuje do

odwolania w drodze odrgbnego zarz4dzenia.


