
UCHWAŁA NR 6/V/2008 
KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

z dnia 26 listopada 2008 r. 
 

(Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  
uchwałą Krajowej Rady PZD nr 4/XVII/2014 z dnia 9.01.2014 r.) 

 
W SPRAWIE WPISOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW 

 
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150  
ust. 2 pkt 9 statutu PZD, postanawia: 

§ 1 
Ustalić wpisowe w Polskim Związku Działkowców w wysokości od 150 do 500 
zł. 

§ 2 
1.  Upoważnić okręgowe zarządy PZD do określenia wysokości wpisowego w 

rodzinnych ogrodach działkowych z obszaru ich działania w przedziale 
wskazanym w § 1. 

2.  Określając wysokość wpisowego okręgowy zarząd PZD może zróżnicować 
jej wysokość w rodzinnych ogrodach działkowych kierując się wielkością miast, 
statusem rodzinnych ogrodów działkowych (miejski i podmiejski), stanem ich 
zagospodarowania, a także wielkością działek lub liczbą wolnych działek. 

§ 3 
Wpisowe w Polskim Związku Działkowców przeznaczone jest w całości na 
zasilanie Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców. 

§ 4 
1. Ustanawia się następujący podział wpisowego na rzecz poszczególnych 

jednostek organizacyjnych PZD: 
1) w istniejącym rodzinnym ogrodzie działkowym: 
a)  20% wpisowego na Fundusz Oświatowy PZD rodzinnego ogrodu działkowego, 
b) 60% wpisowego na Fundusz Oświatowy PZD okręgowego zarządu PZD, 
c)  20% wpisowego na Fundusz Oświatowy PZD Krajowej Rady PZD, 
2) w nowozakładanym rodzinnym ogrodzie działkowym: 
a)  80% wpisowego na Fundusz Oświatowy okręgowego zarządu PZD 
b)  20% wpisowego na Fundusz Oświatowy Krajowej Rady PZD. 
2. Ze środków wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 1 pkt 2 lit. a okręgowy 

zarząd PZD zobowiązany jest pokryć koszt zaopatrzenia nowego działkowca  
w 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec". 

§ 5 
1. Zarząd rodzinnego ogrodu działkowego zobowiązany jest w terminie  

2 tygodni od wpłacenia wpisowego przez nowego działkowca przekazać do 
okręgowego zarządu PZD część wpisowego przynależnego wyższym 
jednostkom organizacyjnym PZD wraz z danymi osobowymi nowego 



działkowca. 
2. W terminie 2 tygodni od otrzymania od zarządu rodzinnego ogrodu 

działkowego należnej mu części wpisowego lub uiszczenia wpisowego przez 
działkowca nowozakładanego rodzinnego ogrodu działkowego, okręgowy 
zarząd PZD przekazuje do Krajowej Rady PZD należną jej część wpisowego 
oraz dokonuje opłaty prenumeraty 12 kolejnych numerów miesięcznika 
„działkowiec” dostarczanego na adres domowy nowego działkowca. 

§ 6 
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. 
2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała  

nr 11/XVII/2001 Krajowej Rady PZD z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie 
wpisowego w Polskim Związku Działkowców. 
 
        SKARBNIK           PREZES 
  /-/Marian PASIŃSKI    /-/Eugeniusz KONDRACKI 
 
Warszawa, dnia 26 listopada 2008 r. 


