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UCHWAŁA nr

89120ż2

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia2D2} r.
w sPrawie szkoleń dla nowych działkowców oraz zaopatrywania ich w miesięcznik
udziałkowiec"
Okręgowy Zaruąd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu działając na podstawie § 14
ust. 1 pkt 8 Statrrtu PZD i § 9 ust.l pkt.2 Regulaminu ROD oraz zapisow wynikających z
,,Otwartego Programu Oświatowego PZD" przyjętego uchwałą nr 2/XXIXl2OI9 KRPZD z
dnia26 czerwca 2019 r. postanawia:
§1

W zrviązku ze zniesieniem obostrzeń pandemicznych wznowić w Okręgu w pełnym zakresie
szkoienia dla nowl,ch działkowców od maja 2022r.

§2
Zobowiązac zarządy ROD do kierowania nowych działkowców na szkolenie podstawowe i
egzekwowaó od nich przedstawienia zaświadczęnia o ukończeniu takiego szkolenia.
ZaŚwtadczenie o ukończeniu szkolenia stanowi dokument, który naleźy umieścićw teczce
działki,

§3

Szkolenia dla nowych działkowców prowadzlc w biurze Okręgtr PZD i w kolegiach
prezesÓw. Szkolenia organizować w grupach maksymalnie 40-osobowych po uprzednim
zapisaniu się na szkolenie. W dalszym ciągu szkolenia mogą odbywać się także w trybie
zdalnym przez platformę szkoleniową dostępna na stronie internetowej Okręgu
(www,poznan.pzd.pl). Wybor metody nalezy do nowego działkowca.
§4

Przyjąc materiały dotyczące uczestnictwa w szkoleniach dla nowyclr działkowcow w okresie
marzec Ż020r - malzec 2022r. oraz dotyczące przekazywania przęz zarządy ROD wykazow
nowych działkowców wraz z załącznikami rrr 1 i 2.

§5
Zobowiązac zatządy ROD do ścisłegoprzestrzegania uchwały nr 249lżO15 KZ PZD z dnia
I pażdziernika 2015 w sprawie zaopatrywarria nowych clziałkowców w miesięcznik
,,działkowiec".

§6
Uchwała wchodzi w życte z dniem podjęcia.
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PrzYjętY przez Związek ,,Otwarly Program Oświatowy PZD" propaguje ogrodnictwo
działkowe i przekazując wiedzę niezbędną do prawidłowego zagospodarowania działek w
ROD. W trakcie organizowanych szkoleń dla nowych działkowców,'otrzymują oni
Podstawowawiedze prawną zzakresu funkcjonowania ROD, praw i obowiązków działkowca
orazzasad korzystania z dzińki wynikających z Regulaminu ROD.
OkręgowY Zarząd, PZD po zapoznaniu się z opracowaniem d,otyczącym udziŃu nowych
działkowców w szkoleniu podstawowym w okresie pandemii oraz przekazywania przez
zarządy ROD wykazów nowych działkowców, które są podstawą do wysyłki rocznej
Prenumeraty ,,działkowca" w ramach wniesionej opłaty ogrodowej po nabyciu prawa do
działki stwierdza, że szkolenie podstawowe, które w okresie pandemii odbywało się głównie
w formie zdalnej ukończyło zbyt mało działkowców, bowiem nie jest to nawet połowa osób,
które otrzymały prawo do działki. Zatządy ROD przed zŃwierdzęniem umowy przeniesienia
bądŹ ustanowienia prawa do działki w ROD powinny informować nowych działkowców o
konieczności odbycia szkolenia podstawowego.
Zarządy ROD zgodnie z uchwńą nr 249DOr5 Krajowego Zarządu PZD z I października
2015 r. w sprawie zasad zaopatrywarlia nowych działkowców w miesięcznik ,,działkowiec"
Powinny po nabyciu prawa do działki przez nowego dziŃkowca przekazać jego dane
korespondencyjne do OZ PZD, tak, aby nowy użytkownik działki mogł otrzymywać roczną
Prenumeratę miesięcznika. Wykazy norych działkowców są przekazywane przez większość
zatządow ROD, wcięjednak przęzostatnie 2latanie wpłynęłodo OZnawet jedno nazwisko
nowego działkowca z 56 ROD. Novry działkowiec wnosząc opłatę ogrodową po nabyciu
Prawa do działki ma zagwarantowane otrzymywanie 12 numerów miesięcznika
,,działkowiec", ale realizacja tego jest mozliwa dopiero po otrzymaniu przez OZ PZD danych
korespondencyj nych nowego uĄtkownika.

