
Stanowisko 

członków Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w 
Bydgoszczy z dnia 16 września 2013r. 

w sprawie nie dopuszczenia do procedowania podczas obrad Podkomisji 
Nadzwyczajnej, wniosków zgłoszonych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. 

W związku z manipulacjami dokonanymi przez posłów Platformy Obywatelskiej 
podczas obrad Podkomisji Nadzwyczajnej w dniach 10 i 11 września 2013r., 
polegającymi na nie dopuszczeniu do procedowania wniosków zgłoszonych przez 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, członkowie Prezydium OZ PZD w Bydgoszczy wyrażają swoje 
oburzenie i dezaprobatę dla skandalicznego sposobu traktowania pełnoprawnych 
uczestników obrad. 
Brak poszanowania ze strony Przewodniczącej Podkomisji poseł Krystyny Sibińskiej i 
pozostałych członków reprezentujących Platformę Obywatelską przy wsparciu posła 
Solidarnej (wobec PO) Polski, dla przedstawicieli milionowego środowiska polskich 
działkowców zauważalny był juz podczas poprzednich posiedzeń, gdy z „wiodącego" 
projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stworzono 
projekt anty obywatelski, skazany na ponowne zaskarżenie do Trybunału 
Konstytucyjnego, z racji poważnych zarzutów dot. jego niekonstytucyjności. 
Niczym nie uzasadnione, wyimaginowane posłużenie się rzekomym nieterminowym 
złożeniem poprawek przez Komitet lniq'atywy Ustawodawczej miało doprowadzić i 
doprowadziło do uniemożliwienia przedstawienia wniosków wynikających ze 
znajomości realiów funkqonowania r.o.d., lecz odmiennych od założonej przez 
posłów PO własnej koncepcji nowej ustawy. Nie wyznaczenie wcześniejszego 
terminu złożenia poprawek, przyjęto jako nie zachowanie terminu ich przedłożenia. 
Dziwić musi niezrozumiałe, wobec nie dopuszczenia wniosków zgłoszonych przez 
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, uwzględnianie poprawek zgłaszanych podczas 
posiedzenia podkomisji przez Biuro Legislacyjne. 
Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy naszego środowiska 
działkowców, poważnej grupy wyborców. Posłowie na Sejm powołani są do 
wykonywania władzy ustawodawczej między innymi z naszego mandatu. 
Zaskakującą jest buta posłów Platformy Obywatelskiej, okazywana działkowcom w 
pracach podkomisji nadzwyczajnej, podczas prac na tworzeniem aktu prawnego dla 
użytkowników działek, dla miliona polskich działkowców. 
Tak w Polsce w XXI wieku tworzy się akty prawne. Psucie prawa przez polityków PO 
w różnych dziedzinach trwa już wiele lat. Ze wszystkich stron pod adresem 
rządzących kierowane są kolejne protesty. Rządzący nie wsłuchują się w głos 
narodu. Rządzący dziś politycy PO nie tylko nie słuchają głosu działkowców w 
sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ale całkowicie nas ignorują i 
obrażają. Świadczy o tym sposób prowadzenia prac w podkomisji nadzwyczajnej pod 
kierownictwem Przewodniczącej Krystyny Sibińskiej. 
Już nie wierzymy premierowi D. Tuskowi w składane działkowcom obietnice. 

Panie premierze - Pana słowa są puste !!! 
Dziś pozostaje nam żądać wycofania z projektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych nierealnych poprawek wniesionych przez posłów PO, które mogą 
spowodować nie przyjęcie w terminie do dnia 21 stycznia 2014r. nowej ustawy. 
Oczekujemy ustosunkowania się przez Komisje Infrastruktury oraz Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie bezzasadnego nie dopuszczenia 



poprawek zgłoszonych przez Komiiet Inicjatywy Ustawodawczej w dalszych pracach 
nad projektem nowej ustawy o r.o.d. 
Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy stwierdzają, że 
pełna odpowiedzialność za skutki przyjęcia ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych w sposób sprzeczny z interesem działkowców, jak również 
nieuchwalenia nowej ustawy w terminie do dnia 21 stycznia 2014 roku ponosi 
wyłącznie Platforma Obywatelska i posłowie ją reprezentujący w pracach podkomisji 
nadzwyczajnej pod przewodnictwem poseł Krystyny Sibińskiej. 

Bydgoszcz, dnia 16 września 2013r. 

Prezydium Okręgowego Zarządu PZD 
w Bydgoszczy 
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