
Uchwała Nr 4/XV//2017 

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców  

z dnia 10 sierpnia 2017 r.  

w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla ROD” oraz przyjęcia  
trybu i warunków jej nadania   ( tekst jednolity z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych uchwałą nr 5/XXIII/2018 z dnia 6 września 2018r). 

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców doceniając znaczenie inicjatyw 
podejmowanych w rodzinnych ogrodach działkowych – w szczególności w zakresie 
działalności oświatowej, ekologicznej, społecznej a także na rzecz rozwoju idei 
ogrodnictwa działkowego w Polsce, postanawia wyposażyć zarządy ROD w 
możliwość nadawania instytucjom, organizacjom społecznym, zwolennikom 
rodzinnych ogrodów działkowych oraz aktywnym i zasłużonym działkowcom, przy 
współpracy z którymi inicjatywy te są podejmowane – specjalnej odznaki Polskiego 
Związku Działkowców.  

W tym celu, na podstawie § 142 ust. 3 Statutu PZD, Krajowa Rada PZD postanawia co 
następuje:  

§1. 

Ustanawia się odznakę „Za zasługi dla ROD”, która jest wyróżnieniem za szczególne 
zasługi na rzecz rodzinnego ogrodu działkowego, w szczególności za wkład w rozwój 
ogrodu, wzrost jego znaczenia dla społeczności lokalnej, propagowanie idei 
ogrodnictwa działkowego oraz postaw proekologicznych.   
 

§2.  
Odznaka „Za zasługi dla ROD” jest jednostopniowa.  
 

§3. 
Krajowa Rada PZD upoważnia Krajowy Zarząd PZD do przyjęcia wzoru odznaki „Za 
zasługi dla ROD” oraz wzoru legitymacji.  
 

§4. 
Odznakę „Za zasługi dla ROD” nosi się na lewej stronie piersi. 
 

§5. 
Odznaka „Za zasługi dla ROD” może być nadana osobom prawnym, jednostkom 
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, organizacjom społecznym  
i osobom fizycznym – w szczególności działkowcom z danego ROD. 
 

§6. 
Odznakę „Za zasługi dla ROD” nadaje zarząd ROD z własnej inicjatywy, podejmując 
w tym zakresie uchwałę.  
 

§7. 



Wyróżniony odznaką „Za zasługi dla ROD” otrzymuje legitymację. 
 

§8. 
Odznakę „Za zasługi dla ROD” wręcza się podczas ważnych uroczystości 
ogrodowych, walnych zebrań, uroczystości pozaogrodowych – w szczególności 
uroczystości i imprez lokalnych. Odznaka może być również wręczona w innych 
uzasadnionych okolicznościach, w których jej wręczenie nie uchybi powadze 
nadanego wyróżnienia.  
 

§9. 
1. Zarząd ROD prowadzi rejestr nadanych odznak „Za zasługi dla ROD” wraz  

z charakterystyką wyróżnionego.  
2. Po każdorazowym nadaniu odznaki „Za zasługi dla ROD”  zarząd ROD 

przekazuje informację o jej nadaniu do okręgowego zarządu. 
  

§10. 
1. Koszty wykonania odznaki „Za zasługi dla ROD” oraz legitymacji ponosi zarząd 

ROD.  
2. Odznaki „Za zasługi dla ROD” oraz legitymacje będą pozostawały w dyspozycji 

okręgów, które będą zaopatrywane w odznaki i legitymacje przez jednostkę 
krajową PZD.  
 

§11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

SEKRETARZ                              PREZES 
  Izabela Ożegalska                      Eugeniusz Kondracki 

 

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2017 r.  

 

 


