
STANOWISKO
Prezydium Krajowej Rady folskiego zwi4zku Dzialkowc6w

z dnia 12 wrzefinia 2013 r.

w sprawie sytuacji, ktdra zaistnialo podczas posiedzefi Podkomisji
Nadzwyczajnej w dniaah 10 i 11 wrzefinia 2013 r.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, 2e podczas obrad Podkomisji Nadzwy czalnej
w dniu l0 wrzesnia 2013 r. doszlo do wrqcz nieslychanej manipulacji ze strony posl6w
Platformy Obywatelskiej, a szczeg6lnie Przewodniczqcej Krystyny Sibiriskiej. Wbrew
upowaznieniu ustalonemu podczas wsp6lnego posiedzenia Komisji Infrastruktury
i Komisji Samorz4du Terytorialnego i Potrityki Regionalnej w dniu 28 sierpnia 2013 r.,
Przewodniczqca nie dopu6cila do procedowania wniosk6w zgloszonych we wlaSciwym
terminie przez Komitet Inicjafywy Ustawodawczej. Przewodnicz4ca, podpierajqc sig
opiniq Biura Legislacyjnego uznalao 2e poprawki Komitetu nie wplynely w terminie.
Ten falszywy pretekst byL potrzebny, aby nie rozpatrywad niewygodnych dla koncepcji
Platformy wniosk6w Komitetu. Podczas obrad Podkomisji Przewodniczqcazastosowala
t6ime standardy dla wniosk6w Komitetp i wniosk6w rz4dowych. Te drugie bVtV
procedowanebez wzglgdu na to, kiedy zogtaly zgloszone. Podobnie traktowano wnioski
merytoryczne proponowane podczas obrad przez legislator6w.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, 2e takie dzialaria w stosunku do Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej, sqL<rrywdzqcE dla blisko miliona os6b, kt6re podpisaly sig
pod projektem ustawy. R6wniez stwierdpa, 2e sq przejawem dqizenia do faktycznej
likwidacji ogrodnictwa dzialkowego w Polsce i og6lnopolskiej organizacji zrzeszalqcej
dzialkowc6w.

Atmosfera, arogancja i buta w zachowani4ch jak i wypowiedziach posl6w PO podczas
obrad Podkomisji, wskazuj q rowniel na j4wne lekcewazenie przedstawicieli Polskiego
zwiqzkuDzialkowc6w, a tym samym milion rodzin,kt6re reprezentuje.

Trudno jest oceni6,, c4rm kieruje siq Przewodniczqca Podkomisji i poslowie platformy
Obywatelskiej, ale jedno jest pewne - nie rna to nic wsp6lnego z interesem dzialkowc6w
i ogrod6w. Ironiczne i przeSmiewcze uwpgi, ignorowanie wniosk6w pelnomocnik6w
i przedstawicieli PZD vrynikaj4cych z do5wiadczeniai znajomoSci reali6w w rodzinnych
ogrodach dzialkowych, to staly element o$rad podkomisj i, Swiad,czqay o prawdziwych
zaniarach posl6w PO.
Sytuacja powt5rzyla sig w dniu I I wrze$nia 2013 r., z tym Le nasility sig zloSliwe
i obraZliwe komentarze i uwagi posl6w PO. Dlatego pelnomocnicy nie chc4c



uczes1rria4/6 w farsie legislacyjnej r6wniez w tym dniu opu6cili obrady. Poslowie
opozycji, sfwierdzaj qc 2e takie procedowanie projektu ustawy o ROD jest jawnym
lamaniem prawa, solidaryzuj4c siQ z pelnomocnikami Komitetu opuScili obrady.
W6wczas rozpoczplo siQ ,,prawdziwe" posiedzenie. Gdy poslom PO juZ nikt nie
przeszkadzal, mogli jednomy5lnie i szybko przyjmowa6 wszystkie poprawki rzqdowe,
c alkowic i e v,ry p aczajqc proj ekt obywate I ski.

Prezydium Krajowej Rady PZD, wobec zaistnialej sytuacji w pelni popiera
i solidaryzuje siQ z decyzjq pelnomocnik6w Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
o opuszczeniu obrad Podkomisji. Dalszy udzial pelnomocnik6w w obradach Podkomisji
nie mialby Zadnego wptywu na ksztah projektu ustawy, gdyz uniemozliwiono im
prezentowanie zglo s zony ch poprawek i merytory cznqdyskusj g nad nimi.

Prezydium Krajowej Rady PZD uznaje, 2e pelna odpowiedzialnoil za treS6
przygotowywanej ustawy, jej skutki,bqdL nie uchwalenie nowej ustawy, kt6ra weszlaby
w irycie przed 2l stycznia 2014 r. spoczywa wylqcznie na kierownictwie Platformy
Obywatelskiej i poslach tej partii.
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Warszawa, dnia l2 wrzeinia 2013 r.
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