
 

Narada szkoleniowa głównych księgowych ROD w Olsztynie  

 

W bieżącym roku, w związku z sytuacją zagrożenia 

epidemiologicznego i wprowadzonymi z nią obostrzeniami, nie mogła 

odbyć się narada szkoleniowo - instruktażowa Głównych Księgowych 

Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców 

w sposób tradycyjny, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.  

Okręg Warmińsko-Mazurski PZD w Olsztynie dostrzegając 

potrzebę uzupełniania wiedzy o tematyce finansowo-księgowej  

w dniu 22.01.2021 r. zorganizował szkolenie dla Głównych 

Księgowych ROD w formie online przy użyciu platformy MY OWN 

CONFERENCE. W spotkaniu uczestniczyły księgowe ROD 

zgłoszone przez 52 Zarządy ROD, które wcześniej wyraziły 

zainteresowanie tego typu szkoleniem oraz księgowa Ośrodka 

Finansowo-Księgowego działającego przy Okręgu.  

Naradę otworzył Prezes Okręgu Jan Miszkiel, podkreślając trud 

działania Związku i wszystkich organów statutowych PZD w roku 

2020 ze względu na cały czas panujący stan epidemii Covid – 19  

i tym samym znaczne utrudnienia w bezpośrednich kontaktach, 

zarówno z zarządami ROD, jak i działkowcami.  Prezes zaznaczył, że 

rok 2021 również niesie wiele niewiadomych, ale powinniśmy śledzić 

aktualną sytuacje epidemiologiczną tak, aby gdy to tylko będzie 

możliwe zorganizować Walne Zebranie członków ROD, których 

termin organizacji obecnie wyznaczono do dnia 31.08.2021 r. Omówił 

stanowisko jednostki krajowej PZD w sprawie możliwości pobierania 

od działkowców zaliczkowych opłat ogrodowych, a także przedstawił 

informacje o opłatach, których Zarząd ROD nie ma prawa ustalać  

i pobierać. 



Po wystąpieniu Prezesa Okręgu głos zabrała Przewodnicząca 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej Barbara Seroka-Piotrowska. Zwróciła 

uwagę na konieczność zachowania rzetelności, terminowości  

i kompletności sporządzanych sprawozdań finansowych ROD oraz 

obowiązku przygotowania dokumentacji do kontroli przez Komisję 

Rewizyjną ROD. Podkreśliła bezwzględny obowiązek sporządzenia 

przez Komisję Rewizyjną protokołu z badania sprawozdania 

finansowego ROD oraz opinii dotyczącej projektu preliminarza 

finansowego ROD). Przewodnicząca omówiła również najczęściej 

spotykane w trakcie kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej  

w działalności Zarządów ROD. 

Pracownik działu terenowo-prawnego Mateusz Piątkowski 

przedstawił efekty wystąpień Okręgu z pismami do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz poinformował  

o możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconych opłat za wodę  

w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego 

klasyfikującymi wodę pobieraną przez rodzinne ogrody działkowe 

jako wodę pobieraną na cel rolniczy nawadniania upraw za pomocą 

urządzeń pompowych. 

Zagadnienia finansowo-księgowe PZD przedstawione zostały 

przez główna księgową Okręgu Martę Rulewską. Wśród tematów 

omawianych znalazły się zagadnienia:  

1. Zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym  

2. Zasady rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  

   (w tym obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS od dnia 

01.01.2021) 



3. Najważniejsze informacje dotyczące Pracowniczych Planów 

Kapitałowych (w tym uchwała 285/2020 KZ PZD z dnia 

07.10.2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących  realizacji  

obowiązku założenia tworzenia PPK w niektórych jednostkach 

organizacyjnych PZD) 

4. Zamknięcie księgi rachunkowej w roku 2020 

5. Sporządzenie sprawozdania finansowego ROD i omówienie 

druków sprawozdań finansowych ROD za 2020 r. 

6. Opracowanie projektu preliminarza finansowego ROD na 2021 

7. Omówienie zmian ważniejszych uchwał finansowych jednostki 

nadrzędnej PZD, w tym uchwały: 

154/2020 KZ PZD z dnia 08.06.2020 r. w sprawie przyjęcia 

Systemu Ochrony  Danych Finansowych w jednostkach PZD  

101/2020 KZPZD z dnia 21.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

nr 57/2019 w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej  

w r.o.d.  

346/2020 KZPZD z dnia 01.12.2020 r. w sprawie funkcjonowania 

biur oraz zasad zatrudniania i wynagradzania w r.o.d. 

92/2020 KZPZD z dnia 21.04.2020 r. w sprawie szczególnych zasad 

realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze 

stanem epidemii  

12/VII/2020 KRPZD z dnia 03.12.2020 r,. w sprawie wysokości  

i podziału składki członkowskiej w PZD w 2021 r. 

13/VII/2020 KRPZD z 03.12.2020 r.. w sprawie określenia zasad 

partycypacji ROD  w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD  

w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych 

na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2021 roku 



14/VII/2020 KRPZD z 03.12.2020 r. w sprawie terminu 

wprowadzania zasad funkcjonowania Funduszu Amortyzacyjnego  

w PZD 

327/2020 KZPZD z dnia 19.11.2020 r.. w sprawie rezerwy oraz 

wysokości oprocentowania udzielonych w roku 2021 pożyczek  

z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w ROD. 

 

Podczas narady zachęcano do zakupu programu DGCS PZD System 

dla ROD, który ma za zadanie wspierać prawidłowe prowadzenie 

dokumentacji Ogrodu. Przypomniano, o funkcjonowaniu dyżurów 

telefonicznych koordynatorów DGCS PZD System, które w roku 

2021 odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 

10:00 do 14:00. 

Na zakończenie Prezes Okręgu podziękował wszystkim księgowym 

za aktywny udział w naradzie, życzył dużo zdrowia i  satysfakcji  

w pracy na rzecz działkowców i Związku.   

 

Główny księgowy  

Marta Rulewska 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


