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PLAN PRACY
KOMISJI OŚWIATY OGRODNICZEJ
PRZY OZP PZD W BIAŁYMSTOKU NA ROK 2018
Plan Pracy Komisji Oświaty Ogrodniczej stanowi część składową ogólnego
planu działania OZP PZD przyjętego na rok 2018 w części dotyczącej spraw oświaty
ogrodniczej i realizacji zadań w zakresie prowadzenia poradnictwa fachowego i
modernizacji ogrodów i działek oraz organizacji szkoleń i upowszechnianiu oświaty
ogrodniczej wśród działkowców i społecznej służby instruktorskiej. Aktywne
włączenie się w realizację priorytetowych zadań wynikających z programu XII
Krajowego Zjazdu Delegatów, IX Zjazdu Delegatów Okręgu Podlaskiego i
wyników Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek z 2016 roku.
Oparcie dalszej działalności Komisji Oświaty Ogrodniczej na dwóch
programach uchwalonych przez Krajową Radę:
• Unowocześnienie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych – ROD
XXI wieku z 19 marca 2013r.
• Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD z 23 marca 2016r.

I. Założenia ogólne
Uwzględniając powyższe, Komisja Oświaty Ogrodniczej w planie pracy na rok
2018 zakłada przyjęcie do realizacji 5 głównych zadań, tj.:
1. Objęcie szkoleniem podstawowym możliwie wszystkich kandydatów na
działkowców m.in. poprzez:
a) pełne wykorzystanie bazy lokalowej w stałych ośrodkach szkoleniowych w
Białymstoku, Łomży i Suwałkach
b) organizowanie pod kierownictwem OZP PZD dodatkowo kursów szkoleniowych
także w innych rejonach np. bezpośrednio w dużych ogrodach posiadających własną
bazę lokalową i odpowiednią liczbę kandydatów na działkowców z wykorzystaniem
systemów audiowizualnych i internetu.

2. Konsekwentne podejmowanie działań zmierzających do spowodowania
powołania we wszystkich ROD społecznych instruktorów ogrodowych w takiej
liczbie, żeby jeden instruktor obejmował opieką doradczą nie więcej niż 100 –
150 działkowców.
3. Doskonalenie pracy Społecznej Służby Instruktorskiej w Okręgu poprzez:
a) organizowanie dla wszystkich społecznych instruktorów kursokonferencji
organizacyjno-szkoleniowych, mających na celu aktualizację wiedzy i umiejętności,
z dziedziny metodyki pracy doradczej dla dorosłych, prowadzenia poradnictwa
fachowego w zakresie modernizacji działek i całych ogrodów. Dotyczy to głównie
programów:
• Unowocześnienie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych – ROD XXI
wieku z 19 marca 2013r.
• Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD z 23 marca 2016r.

b) następnie w III – IV kwartale – 1-dniowa konferencja poświęcona dwóm tematom:
1) Ochrona roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych (wykładowca z
wyższej uczelni, instytutu sadownictwa itp.), 2) Prawidłowe zagospodarowanie i
modernizacja działek pod potrzeby "Ogrodów otwartych" na społeczność lokalną.
c) powszechniejsze stosowanie aktywizujących metod szkolenia i upowszechniania
wiedzy ogrodniczej w formie prowadzenia szkolenia tematycznego ogółu
działkowców, organizowania pokazów, zajęć praktycznych z wykorzystaniem
systemów audiowizualnych i internetu, organizacji wycieczek dydaktycznych na
targi ogrodnicze w PODR w Szepietowie i do praktyków – ogrodników pracujących
w naszym województwie. Wyjazd na targi – Międzynarodowe Dni Zieleni Green
Days 2018 do Warszawy w miesiącu kwietniu 2018r.

4. Podejmowanie działań zmierzających do aktywnego udziału społecznych
instruktorów wszystkich szczebli (krajowych, okręgowych i ogrodowych) w:
a) obsłudze walnych zebrań sprawozdawczych w ROD oraz wygłaszaniu prelekcji,
główny temat to program unowocześniania infrastruktury ROD XXI wieku, dla
ogółu działkowców oczekujących na drugi termin zebrania,
b) inicjowaniu i prowadzeniu przeglądów stanu zagospodarowania ogrodów i działek,
w tym zwłaszcza zgłoszonych do konkursów: "Rodzinny Ogród Działkowy 2018r.",
"Wzorowa Działka 2018r." i "Najpiękniejsza Działka 2018r." oraz konkursu na
najlepszą kronikę ogrodu. Najcenniejszą inicjatywą jest włączenie ogrodów, które
dotychczas nie brały udziału w konkursach.
c) udzielaniu przez społecznych instruktorów krajowych i okręgowych pomocy
merytorycznej i metodycznej kierownikom i wykładowcom kursu szkolenia
działkowców i kandydatów na działkowców oraz nowo powołanym społecznym
instruktorom ogrodowym. Pomoc dotyczy konkretnych zadań praktycznych.
d) realizacji przez ROD długofalowych i bieżących planów modernizacji działek i
zagospodarowania ogrodów w części dla nich przypisanej. Podstawą powinny być
wcześniej wspomniane programy i ostatni powszechny przegląd zagospodarowania
ROD i działek w 2016r.

5. Realizacja innych zadań dotyczących działalności szkoleniowo-doradczej
wynikających głównie z potrzeb działkowców i ogrodów oraz uchwał Krajowej
Rady i Okręgowego Zarządu PZD, w tym m.in. opieka nad tymi ROD, które nie
mają społecznego instruktora ogrodowego, a potrzebują pomocy.

II. Zadania szczegółowe
A. Działalność organizacyjna
Zorganizowanie 2 posiedzeń plenarnych i 3 posiedzeń prezydium komisji z
uwzględnieniem niżej wymienionej tematyki wiodącej:
1. Posiedzenie prezydium komisji oceniające stan przygotowań materiałów do
planu pracy komisji na 2018r
– styczeń 2018r.
2. Posiedzenie komisji: zatwierdzenie planu pracy komisji na rok 2018 oraz
harmonogramu szkoleń kandydatów na działkowców, ocena stanu kadry SSI
w Okręgu oraz określenie aktualnych zadań do realizacji przez Społeczną
Służbę Instruktorską w Okręgu (organizacja prelekcji, pokazów, szkoleń
tematycznych dla zainteresowanych działkowców), udział w realizacji

programu modernizacji działek i ogrodów, konsultacja założeń i wytycznych
do zgłoszenia ogrodów i działek do konkursów okręgowych – luty 2018r.
3. Posiedzenie prezydium komisji: ocena przebiegu szkolenia, pokazów
wiosennego cięcia drzew i krzewów, przygotowanie zaleceń dotyczących
organizacji
letniego
cięcia,
przeprowadzenia
przeglądów
stanu
zagospodarowania ogrodów i działek oraz oceny ogrodów i działek
zgłoszonych do konkursów
– czerwiec 2018r.
4. Posiedzenie prezydium komisji – podsumowujące wyniki konkursów
prowadzonych w ROD
– sierpień 2018r.
5. Posiedzenie komisji: ocena realizacji planu pracy komisji za rok 2018 i
podsumowanie działalności doradczo-szkoleniowej w Okręgu, ocena
realizacji zaleceńz powszechnego przeglądu ROD i działek w 2016r
– grudzień 2018r.
B. Działalność szkoleniowa
1. Zorganizowanie ogółem 13 – 15 kursów szkoleniowych kandydatów na
działkowców dla ok. 800 osób, w tym 10 – 12 w stałych ośrodkach
szkoleniowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Pozostałe w innych
rejonach lub większych ogrodach, które spełniają warunki określone w
wytycznych OZP PZD.
Zorganizowanie szkoleń tematycznych ogółu działkowców w rejonach –
zakres tematyczny do uzgodnienia – według zapotrzebowania.
2. Zorganizowanie wspólnie z prezesami ROD kursokonferencji organizacyjnoszkoleniowych dla społecznych instruktorów w Okręgu i po 1 w rejonach
Łomży i Suwałk.
a) Organizowanie
bieżące
dla
wszystkich
społecznych
instruktorów
kursokonferencji organizacyjno-szkoleniowych mających na celu aktualizację
wiedzy i umiejętności, w szczególności dotyczących prowadzenia poradnictwa
fachowego w zakresie modernizacji działek i całych ogrodów. W I kwartale – 1dniowa poświęcona dwóm tematom: 1) Uprawa ziół i warzyw rzadkich 2)
Prawidłowe zagospodarowanie i modernizacja działek pod potrzeby ROD XXI
wieku - Ogród otwarty z uwzględnieniem zaleceń wynikających z powszechnego
przeglądu ROD i działek w 2016r.

C. Działalność lustracyjna i doradcza
1. Udział członków komisji i społecznej służby ogrodniczej w:
a) obsłudze walnych zebrań sprawozdawczych w ROD
– III – IV. 2018r.
b) organizowaniu i prowadzeniu pokazów cięcia drzew i krzewów owocowych i
ozdobnych
– III, IV i VIII. 2018r.
c) lustracjach i ocenie ogrodów i działek zgłoszonych do konkursów w 2018r
– VII. 2018r.
d) upowszechnianiu praktycznych treści nowej ustawy o ROD oraz przepisów
statutu PZD i nowego regulaminu ROD zawartych w wydawnictwach Krajowej
Rady, wśród działkowców, Społecznej Służby Instruktorskiej i zarządów ROD
e) wdrażaniu zapisów dwóch programów:

•
•
•

Unowocześnianie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych – ROD
XXI wieku z 19 marca 2013r.
Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD z 23 marca 2016r.
Nowy Statut PZD przyjęty na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe
Delegatów PZD 9 grudnia 2017r.

Komisja Oświaty Ogrodniczej obradująca w poszerzonym składzie na pierwszym
posiedzeniu w lutym 2018r. zaakceptuje przedstawiony projekt planu pracy na rok 2018 –
po naniesieniu uwag i poprawek zgłoszonych w czasie dyskusji w grudniu 2017.
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