
 

Uchwała Nr 38/2016 

Prezydium Okręgowego Zarządu  

Polskiego Związku Działkowców w Opolu  

z dnia 8 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia wytycznych określających metody wdrożenia i realizacji Otwartego 

Programu Rozwoju Społecznego ROD w Okręgu Opolskim PZD  

 
Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Opolu działając na 

podstawie uchwały Nr 1/VI/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie 

Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, postanawia: 

 

§ 1 

Przyjąć wytyczne do wdrożenia i realizacji Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD 

przez wszystkie rodzinne ogrody działkowe Okręgu Opolskiego PZD w okresie kadencji  

2016 - 2019.  

 

§ 2 

Wytyczne stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                  I Wiceprezes       Prezes 

 

              Czesław Mikrut                   Bartłomiej Kozera 

 

 

 

Opole, dnia 08 kwiecień 2016 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik do uchwały Nr 38/2016 Prezydium OZ PZD w Opolu z dnia 8.04.2016 r. 

 

W Y T Y C Z N E  
w sprawie wdrożenia i realizacji „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD” 

przez rodzinne ogrody działkowe Okręgu Opolskiego PZD na lata 2016-2019 

  
Niniejsze wytyczne stanowią zbiór propozycji działań, które w rękach zarządów ROD 

mogą stać się zalążkiem wielu inicjatyw zmierzających do rozwoju, unowocześniania  

i przystosowania się  rodzinnych ogrodów działkowych do funkcji, jakie mogą pełnić na rzecz 

lokalnego środowiska. 

Na opracowanie niniejszych wytycznych pozwolił przyjęty przez Krajową Radę PZD 

„Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD”, który w precyzyjny sposób określa 

priorytety i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.  

 

I. DZIAŁANIA SKŁADAJACE SIĘ NA PROGRAM 

1 Dzień Działkowca / Jubileusz 

Tradycja Dnia Działkowca liczy ponad sto lat. Jest to święto ogrodu. Wskazane 

jest udekorowanie domu działkowca, zorganizowanie wystaw plonów i kwiatów, 

skuteczne wcześniejsze poinformowanie działkowców o imprezie. Należy 

zaprosić gości – władze samorządowe, radnych, posłów, policję, przedstawicieli 

organizacji społecznych, lokalne społeczeństwo – przyjaciół PZD. Wybrać 

sprawnego prowadzącego.  Należy stworzyć szczegółowy scenariusz imprezy  

– wykorzystując poniższe sugestie.  

a) hymn „Zielona Rzeczpospolita” 

b) powitanie uczestników przez zarząd ROD 

c) wystąpienia gości 

d) rozstrzygnięcie konkursów, w tym:  

 wzorową działkę /jeżeli był ogłoszony/ 

 wskazane są konkursy na najpiękniejszy - kosz warzyw, kosz owoców, 

bukiet kwiatów (ocenia jury) 

 możliwe są konkursy na najsmaczniejszy - dżem, nalewkę, wypiek z 

owoców z działki (oceniają wszyscy) 

e) konkursy i quizy wiedzy o ROD i PZD 

f) uhonorowanie dyplomami, odznaczeniami, nagrodami rzeczowymi:  

 najlepszych działkowców  

 najpiękniejszych działek 

 zwycięzców konkursów 

g) wspólne śpiewanie pieśni biesiadnych / występ zaproszonego zespołu 

h) wspólne grillowanie   

i) zabawa taneczna dla działkowców i gości 

2 Spotkanie integracyjne (dla społeczności z miasta) 

Impreza szczególnie ważna w ogrodach mających wolne działki. Jej sens zasadza 

się na przybliżeniu idei ogrodnictwa działkowego mieszkańcom osiedla. Może 

mieć formę szczególnego festynu.        

a) opowieść o historii ogrodnictwa działkowego i ogrodu 

b) wycieczka po najładniejszych działkach 

c) spotkanie z ciekawymi działkowcami 

d) wspólne ognisko z kiełbaskami / grill / piknik 

e) imprezy tematyczne: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Ojca, 

Dzień Ziemi, Andrzejki itp. 

3 Sport i turystyka dla działkowców 

Impreza integracyjna dla działkowców. Jej celem jest nawiązanie nowych 

znajomości, ale także poprawa kondycji fizycznej działkowców, poznanie 



otoczenia. 

a) zawody sportowe wedle możliwości 

b) spacery z kijkami  

c) wycieczki rowerowe 

d) wyjazd autokarowy na wystawy kwiatów np. do Łosiowa czy Otmuchowa  

e) wyjazd na grzyby 

4 Dzienne wczasy seniora (dla emerytów z miasta) – całodzienny pobyt w 

ogrodzie. Impreza dla seniorów z miasta. Całodzienny pobyt w ogrodzie. 

Możliwość skorzystania z funduszu Senior – Wigor w celu sfinansowania 

zadania.    

a) spotkanie z zarządem – opowieść o ogrodzie 

b) zwiedzanie wybranych działek 

c) wspólny obiad, przygotowany lub zamówiony przez zarząd, w świetlicy 

ogrodu 

d) spotkanie z działkowcami 

e) wspólne ognisko lub grill 

5 Klub seniora  
Stałe spotkania seniorów ogrodu, raz w miesiącu lub co dwa miesiące w celu 

integracji, wymiany doświadczeń. Ludzie starzy (+75) są często samotni, idzie 

więc o przełamywanie ich samotności.   

a) spotkanie z zarządem – opowieść o życiu ogrodu 

b) poczęstunek – kawa, herbata, ciasto 

c) wspominanie początków 

d) wysłuchiwanie potrzeb 

6 Dzień Dziecka – festyn dla dzieci 

a) konkursy i zabawy dla dzieci,  

b) próba łączenia zabawy z edukacją  

7 Ogród dla niepełnosprawnych 

Szczególną naszą troską winni być objęci ci, których dotknął los. Zaprosić dzieci  

z porażeniem mózgowym, zespołem Downa,  

a) spacer po ogrodzie 

b) zwiedzanie wybranych działek - zapoznanie z kwiatami, owocami 

c) poczęstunek dzieci darami działki  

8 Edukacja ekologiczna/zielona szkoła 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowcy umożliwia bezpłatne przekazywanie 

działek instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, 

wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną  kulturalną czy opieki społecznej.  

Stwarza to możliwość współpracy z placówkami oświatowymi np. szkołami, 

przedszkolami. 

a) zaoferowania pobliskiej szkole lub przedszkolu działek do uprawy 

b) pogadanki o tematyce ekologicznej dla uczniów 

c) wycieczki uczniów, dzieci po ogrodzie 

d) tworzenie ścieżek edukacyjnych 

9 Spotkania z kulturą 

Działki powinny być miejscem, w którym rozwijana jest działalność kulturalna. 

Działkowcy mają swoje zainteresowania, do których zarządy winny nawiązać, 

wydobyć, pokazać. 

a) konkursy fotograficzne i wystawy pokonkursowe – działka wiosną, latem, 

jesienią, kwiaty, owoce itp. 

b) konkurs na wiersz lub opowiadanie o tematyce działkowej 

c) warsztaty artystyczne i kursy hobbystyczne 

d) spotkania z książką, 

e) ciekawe wykłady na tematy społeczne, czy kulturalne           

10 Koła zainteresowań 

Często jest tak, że hobby działkowców wiążą się z działką. I sama uprawa tego 

nie wyczerpuje. Warto, by zarządy rozważyły potrzebę organizacji i działalności 



kół miłośników np. kwiatów, ekologów czy ziół. 

11 Zdrowa działka 
Seniorzy, bardziej niż młodzież zwracają uwagę na prawidłowe odżywianie się. 

Warto im w tym dopomóc     

a) spotkanie z dietetykiem na temat odżywiania 

b) zioła na działce  

c) spotkania z lekarzami chorób powszechnych – kardiolog, diabetyk 

12 Plac zabaw, siłownie plenerowe 

Rzecz w tym, aby ogród działkowy był nie tylko dla działkowców, albo by w 

ogrodzie nie tylko można było uprawiać działki. Chodzi o możliwą ofertę na 

rzecz zdrowia działkowców i społeczności lokalnej.   

13 Dni otwarte ROD 

Przedstawienie dorobku, ale i historii ogrodu. Prezentacja sukcesów i osiągnięć. 

Spacer po ogrodzie. Odwiedzenie wybranych działek.  

Dni otwarte szczególnie polecane w ogrodach mających wolne działki. 

14 ROD jako park 

W ogrodach odwiedzanych przez społeczność osiedla rozważyć potrzebę 

wstawienia ławek tak, aby spacerowicz mógł odpocząć, obserwować przyrodę.  

 

II. METODYKA 

1. Tematyka dotycząca otwartego programu społecznego rozwoju ROD zostanie 

wprowadzona do tematyki posiedzeń Kolegium Prezesów ROD i narad z członkami 

zarządów ROD. 

2. Szczególną okazją popularyzacji programu bezpośrednio wśród działkowców są 

walne zebrania w ROD, na których tematykę programu przedstawią osoby 

obsługujące walne zebrania. 

3.  OZ PZD w Opolu ustanowi pełnomocnika ds. pozyskiwania środków finansowych 

pochodzących z dotacji samorządowych, programów rządowych i funduszy 

unijnych. 

4. OZ PZD w Opolu wystąpi z apelem do organów samorządowych w zakresie 

uwzględnienia potrzeb ogrodów działkowych w budżetach gmin. 

5. Promocja Programu zostanie przeprowadzona na stronie internetowej OZ 

(www.ozoopole.pzd.pl) a także na stronach internetowych ROD. 

 

III. ZADANIA ZARZĄDÓW ROD 

1. Każdy ogród ma obowiązek wpisać kilka imprez do programu pracy na rok 2016  

i lata następne z uwzględnieniem możliwości finansowych, zagospodarowania  

i infrastruktury ROD, potrzeb działkowców i ich rodzin oraz społeczności lokalnej. 

2. Za ich organizację odpowiada ogrodowa komisja społeczna lub jeśli jej brak członek 

zarządu.   

3. Należy zawiązywać współpracę z przedstawicielami samorządu i placówkami 

edukacyjnymi w celu organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych. 

4. Zapraszanie do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach przedstawicieli władz 

lokalnych, instytucji państwowych i samorządowych. 

5. Należy zgłaszać do OZ PZD w Opolu terminy planowanych imprez, wydarzeń, 

spotkań oraz relacjonować ich przebieg w kronikach, lokalnej prasie i mediach  

(w tym strony internetowe ROD i OZ)  

6. Należy podejmować działania mające na celu przystosowanie terenów ogólnych, 

domów działkowca i świetlic do organizowania na nich zaplanowanych imprez. 

7. Środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć należy m.in. 

pozyskiwać z  dotacji samorządowych, programów rządowych i funduszy unijnych.



 

IV. ZRÓDŁA FINANSOWA PROGRAMU 

1 Niskoprocentowe pożyczki  

z Funduszu Samopomocowego 

PZD 

 na budowę i modernizację ogrodowej infrastruktury oraz wykonanie jej remontu 

 oprocentowanie 2 proc. w skali roku, spłatę można rozłożyć na 10 rat / okres 5 lat 

 do zaciągnięcia pożyczki upoważnia zarząd ROD walne zebranie w drodze uchwały  

 szczegóły: www.pzd.pl   zakładka: „prawo – uchwały – fundusze PZD” 

2 Dotacje celowe z Funduszu 

Rozwoju ROD 
 na działania inwestycyjne w ROD (remonty, modernizacje, budowę i bieżącą konserwację budynków, 

budowli i urządzeń stanowiących własność PZD) 

 dotacje na szczeblu krajowym i okręgowym są bezzwrotne i udzielane na realizację konkretnego zadania 

 dotację przyznaje się raz na 3 lata  

 do wystąpienia o dotację upoważnia zarząd ROD walne zebranie w drodze uchwały 

 szczegóły: www.pzd.pl zakładka: „prawo – uchwały – fundusze PZD” 

3 Dotacje celowe z budżetu 

gminy na podstawie art. 17 

ustawy o ROD 

 na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększenie jego dostępności ROD dla 

społeczności lokalnej przez wykonanie budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej 

 od 15 listopada każdego roku w gminach trwają konsultacje społeczne, co do wydatkowania gminnych 

pieniędzy (do 31 stycznia każdego roku gminy mają obowiązek uchwalić budżet) 

 szczegóły: na stronach poszczególnych gmin, w których zlokalizowany jest ROD  

4 Tzw. małe granty z budżetu 

miasta lub dzielnicy 
 na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, organizacja imprez rekreacyjnych i sportowo-

rekreacyjnych dla dzieci i seniorów oraz działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego 

seniorów  

 na działania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia  

 na wydarzenia upamiętniające osoby zasłużone i wydarzenia dla miasta, regionu i kraju  

 na działania z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 dotacja przyznawana na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert 

(organizacja nie musi dostosowywać się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu 

konkursów dotacyjnych) 

 wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tyś. zł 

 realizacja zadania nie może zająć więcej niż 90 dni (Uwaga! niektóre miesiące mają powyżej 30 dni) i musi 

być przeprowadzona w ciągu jednego roku kalendarzowego (nie może być to przełom roku) 

 możliwość ubiegania się o tę formę wsparcia nie jest dostępna w każdym mieście 

 przepisy dot. przyznawania małych grantów mogą się różnić w zależności od miasta 

5 Budżet obywatelski  teren, na którym zlokalizowany jest projekt ma być ogólnodostępny, aby z efektu ewentualnej realizacji 

mogli korzystać wszyscy mieszkańcy 

 szacunkowe koszty pomysłu mają być prawdziwe i realne  

 projekt powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do 

użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach - do zrealizowania w 

ciągu jednego roku 

http://www.pzd.pl/
http://www.pzd.pl/


 projekt nie może zawierać wskazania konkretnego wykonawcy (np. firmy, stowarzyszenia itp.) ich 

realizacja będzie się więc odbywać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa  - 

wykonawcy będą wybrani w przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu  

6 Fundusze unijne  na działania zmierzające do podnoszenia standardów ekologicznych otoczenia, ochrony środowiska 

przyrodniczego, pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, edukację i rozwój infrastruktury terenów 

wspólnych 

 aktualne programy operacyjne, z których ROD mogą starać się o fundusze: 

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich”, „Program Operacyjny Infrastruktura u Środowisko” , 

„Regionalne Programy Operacyjne”  

 przy większości projektów wymagany jest własny wkład, który określony jest w szczegółowych warunkach 

naboru 

 szczegóły: w lokalnych punktach informacyjnych Woj. Opolskiego lub www.pzd.pl w zakładce:  „prawo – 

uchwały – pozyskiwanie środków z UE i WŚOIGW”. 

7 Wojewódzkie Fundusze 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

 aktualne programy operacyjne, z których ROD mogą starać się o fundusze: 

„Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów - ochrona i przywracanie różnorodności 

biologicznej” oraz „Międzydziedzinowy- edukacja ekologiczna”  

 nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym lub ciągłym 

 terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określane są odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub 

regulaminie 

8 Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich 
 na działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji 

pozarządowej (aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele, silne organizacje pozarządowe) 

 dla zadań jednorocznych dotacja wynosi od 10 tys. zł do 100 tys. zł  (wymagany wkład własny) 

 dla zadań dwuletnich od 20 tys. zł do 200 tys. zł (wymagany wkład własny) 

 wnioski składa się drogą elektroniczną 

 szczegóły: www.pozytek.gov.pl  

9 Program „Senior – WIGOR”  na otworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów na terenie ROD (opieka, wiedza, aktywność) 

 wysokość dofinansowania::  

adaptacja budynku nie więcej niż 180 tys. zł,  

wyposażenie domu działkowca do 70 tys. zł,  

z budżetu państwa finansowana jest również 1/3 kosztów utrzymania seniora – do 200 zł/miesiąc 

 wymagane jest 20% wkładu własnego, projekty realizowane są na podstawie umów jednorocznych 

10 Sponsorowanie inwestycji w 

ROD i darowizny na jego 

rzecz 

 sponsoring – przekazanie funduszy przez osobę fizyczną bądź prawną na wykonanie inwestycji 

 darowizny – przekazane przez sympatyków ogrodnictwa działkowego i przedsiębiorstwa 

 § 20-24 statutu PZD 

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/


 

V. ZESTAWIENIE POMOCNYCH ADRESÓW (zakres finansowania):  

1 Zasady udzielania dotacji celowych z samorządów:  

http://samorzad.infor.pl/temat_dnia/387107,Dotacje-z-budzetu-jednostkisamorzadu-

terytorialnego.html  

2 Budżety obywatelski, zasady, nabór, informacje ogólne: 

http://budzetyobywatelskie.pl/  

3 Zasady dofinansowania i wyboru przedsięwzięć realizowanych ze środków 

Narodowego funduszu Ochrony Środowiska:  

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-

krajowe/informacjeogolne/kryteria-wyboru-przedsiewziec/  

4 Informacje o funduszach unijnych: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  

5 Informacje o naborach na poszczególne programy można znaleźć na stronach: 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:  http://ksow.pl/baza-lgd.html  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#  

Regionalne Programy Operacyjne: http://rpo.ocrg.opolskie.pl/ 

6 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów:  

http://www.parp.gov.pl/rok-2015  

7 

!!! 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 

2014–2020 

http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/8   

8 O konkursach prowadzonych w ramach Programu Senior-WIGOR 

http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/konkursy-senior-wigor/ 

9 Senior-WIGOR – cała dokumentacja programu: 

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacje/files/72 

10 Krajowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO: 

http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html 
 

VI. WYKAZ JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH 

1 Uniwersytet Trzeciego Wieku: 

http://www.utw.pl/ 

2 Ogólnopolska baza organizacji i instytucji pozarządowych działających m.in. na 

rzecz seniorów: 

http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=zaawans1&kryt_typ 

_instyt_multi=65&baza=3 

3 Adresy organizacji ekologicznych w Polsce: 

http://www.ekologia.pl/wiedza/organizacje/ 

4 Organizacje pozarządowe naukowe i edukacyjne: 

http://www.ore.edu.pl/component/content/article?id=2394:organizacjepozarzdowe-

jako-partner-w-dziaaniach-na-rzecz-edukacji 

http://katalog.onet.pl/1696,organizacje-naukowe-edukacyjne,k.html 

5 Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych: 

http://katalog.onet.pl/9363,organizacje-na-rzecz-`niepelnosprawnych,k.html   

6 Kluby seniora: 

http://www.seniorzy.pl/index.php/pasje/115-kluby-seniora-aktywne-ycie-z-pasj 

7 Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu i  jej terenowe oddziały 

http://www.mbp.opole.pl/ 

8 Spółdzielnie Mieszkaniowe, Urzędy Miasta i Gmin, Związek Harcerstwa 

Polskiego, Towarzystwo Walki z Kalectwem, służby bezpieczeństwa itp. 
 

Program Społecznego Rozwoju ROD nawołuje do budowania nowoczesnych ROD na miarę XXI wieku 

poprzez różnego rodzaju aktywności. Ponieważ chcemy rozwijać ten kierunek aktywności, prosimy o sugestie 

co do kształtu poszczególnych imprez, ich merytorycznej zawartości.  
          

                 Prezydium Okręgowego Zarządu 

Opole, 08 kwiecień 2016 r.                               Polskiego Związku Działkowców w Opolu 


