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Komunikat do Prezesów i Zarządów ROD oraz Komisji
Rewizyjnych ROD Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku
Krajowa Rada PZD dnia 5 grudnia 2018 roku uchwałą Nr. 5/XXV/2018
opublikowaną w Biuletynie Informacyjnym 14/2018 Nr. 298 określiła zasady
wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w
rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia
2019 roku, uchylając jednocześnie wcześniej obowiązującą uchwałę nr 36/2015
Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie świadczeń
pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych
ogrodach działkowych.
Wysokość środków pieniężnych na wynagrodzenia z tytułu działania w
organach ROD tj.:
 na świadczenia pieniężne z tytułu działania w organach ROD (członkom
Zarządu) - § 3 ust. 1 ,
 na nagrody pieniężne aktywowi ROD (członkom Zarządu, członkom
komisji rewizyjnej, instruktorom SSI, członkom PZD pracującym
społecznie na rzecz ROD) - § 3 ust. 2,
 pobory z tytułu zatrudnienia w związku z pełnioną funkcją w ROD
(prezesowi, wiceprezesowi, sekretarzowi, skarbnikowi) - § 3 ust. 3,
planuje się w preliminarzach finansowych ROD zatwierdzanych na walnym
zebraniu - § 5 ust. 1, 2 i 3 uchwały.
Podział środków pieniężnych ujętych w preliminarzu finansowym ROD
odrębnie na świadczenia i odrębnie na nagrody podejmuje Zarząd ROD w
formie uchwały po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej ROD - § 5 ust. 4
uchwały.
Decyzję o wydatkowaniu z świadczeń pieniężnych konkretnej kwoty na
konkretnie uprawnioną osobę z organu ROD na okres do 12 miesięcy
podejmuje Zarząd ROD w formie uchwały po zasięgnięciu opinii komisji
rewizyjnej ROD - § 6 ust. 1 uchwały.
Decyzję o przyznaniu nagrody pieniężnej dla konkretnej osoby
podejmuje Zarząd ROD w formie uchwały lecz już bez potrzeby uzyskania
opinii komisji rewizyjnej ROD - § 7 ust. 1 uchwały.

W okresie otrzymywania świadczenia osoby nie mogą pobierać
wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy, jeżeli świadczona praca mieści się
w zakresie wykonywanych funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie § 6 ust. 6 uchwały.
Świadczenia pieniężnego będącego w dyspozycji Zarządu ROD nie
wypłaca się, a wypłacone podlegają niezwłocznemu zwrotowi, jeżeli zostały
przyznane niezgodnie z postanowieniami uchwały Krajowej Rady PZD z dnia
5.12.2018r - § 8 ust. 2 uchwały.
Decyzję o wstrzymaniu lub zwrocie świadczenia podejmuje w drodze uchwały
Zarząd Okręgu Podlaskiego PZD w Białymstoku.
Wynagrodzenia rozlicza się i dokumentuje na zasadach określonych w
ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wypłacone pobory powinny uwzględniać obowiązujące przepisy w
zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.
UWAGA! Wyrażenie opinii komisji rewizyjnej ROD może być dokonywane
poprzez złożenie podpisów imiennych przez wszystkich członków komisji
rewizyjnej ROD na projekcie uchwały Zarządu ROD, która następnie podlegać
musi uchwaleniu na posiedzeniu Zarządu ROD już jako prawnie obowiązujący
dokument w rodzinnym ogrodzie działkowym.
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