
 
 
 

     POLSKI ZWI ĄZEK DZIAŁKOWCÓW  
Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie 

 
ul. Bobrowiecka 1 
00-728 Warszawa 

 
Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców 

w 2017 roku. 

 

 

W 2017 roku w Rodzinnych Ogrodach Działkowych odbywać się będą 

Walne Zebrania Sprawozdawcze.  

Prezydium Krajowej Rady PZD uchwałą nr 335/2015 z dnia 17 

grudnia 2015 roku wprowadziło w życie wytyczne określające zasady 

odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie obecnej 

kadencji w latach 2016-2018 oraz ustaliło wzory druków do 

przeprowadzenia tych zebrań. 

          Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że Komisje Rewizyjne w 

całym Związku winny ze szczególną starannością wykonywać swoje  

obowiązki a w swojej pracy muszą bezwzględnie przestrzegać i działać 

zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie PZD, Regulaminie Komisji 

Rewizyjnych PZD i przepisach związkowych. 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Okręgowe Komisje 

Rewizyjne PZD do: 

1) przygotowania szczegółowego programu działania na 2017 rok i  

przyjęcie jego uchwałą na posiedzeniu Komisji w pełnym składzie, 

2) dokonania badania sprawozdania finansowego Okręgowego Zarządu 

PZD na dzień 31 grudnia 2016 r. składającego się z: 

- bilansu, 

- rachunku zysku i strat, 

- sprawozdania z funduszu oświatowego PZD, 

- sprawozdania z funduszu rozwoju ROD, 

- informacji dodatkowej, 

- części opisowej do sprawozdania. 

3) dokonania badania projektu preliminarza finansowego Okręgowego 

Zarządu PZD na 2017 rok i wydanie do niego opinii oraz do projektów 

preliminarzy finansowych Funduszu Oświatowego i Funduszu 

Rozwoju ROD na 2017 rok. 

4) dokonania oceny rocznej działalności statutowej Okręgowego 

Zarządu PZD w 2016 roku z uwzględnieniem zwłaszcza: 

    - gospodarki gruntami i stanu prawnego gruntów ROD, 

    - likwidacji ROD zgodnie z przepisami związkowymi i przyjętymi 

procedurami w Związku, 

    - skarg i zażaleń, 

    - kontaktów OZ PZD z ROD, 

    - oceny realizacji planu pracy OZ PZD, 

    - funkcjonowanie OZ PZD zgodnie ze Statutem PZD, 

    - wykorzystanie Funduszu Statutowego i Funduszy Celowych.        
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Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zobowiązuje Komisje Rewizyjne 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych do: 

1) zbadania bilansu rodzinnego ogrodu działowego za 2016 rok. Bilans 

musi być przyjęty uchwałą przez Zarząd ROD. Z badania bilansu 

Komisja sporządza protokół, w którym stwierdza poprawność jego 

sporządzenia zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 

Zakładowym Planem Kont PZD i uchwałami Związku. 

2) zbadania projektu preliminarza ROD na 2017 rok oraz projektów 

preliminarzy Funduszu Oświatowego ROD i Funduszu Rozwoju ROD 

na 2017 rok i wydanie opinii., 

3) zbadania podejmowanych działań przez Zarząd ROD w zakresie 

prawidłowego zagospodarowania ogrodu i działek, w tym 

budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania (art.12 i art.13 

ustawy o ROD z 13.12.2013 r.), 

4) zbadania inwestycji i remontów prowadzonych w ROD, 

5) zbadania czy Zarząd ROD wykonał postanowienie zawarte w art.33 

ust.3 i 4 ustawy o ROD z 13.12.2013 r., 

6) przygotowania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 

2016 rok celem przedstawienia go na Walnym Zebraniu 

Sprawozdawczym ROD., 

7) skierowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD wniosków 

wynikających z działalności Zarządu ROD w 2016 roku celem ich 

zatwierdzenia. 

 

 

Krajowa Komisja Rewizyjna 

    Polskiego Związku Działkowców 

 

 

Warszawa, dnia  6 grudnia 2016 roku 


