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Nie wierzyłem własnym oczom, jak czytałem poprawki wniesione przez posłów PO do 
obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, że nie uwzględnili oni 
najważniejszych deklaracji, które Pan Premier złożył działkowcom. Zrozumiałem natomiast, że 
prawdą oczywistą jest, że ci posłowie w żadnym stopniu nie zamierzają zrezygnować ze swoich 
zamierzeń, które firmował w projekcie PO poseł Stanisław Huskowski. 
Wprawdzie do tego „poprawionego" projektu nie wniesiono zapisu o likwidacji Polskiego Związku 
Działkowców, jednak wprowadzono inne poprawki, które i tak prowadzą do stopniowego 
wypierania Związku jako stowarzyszenia zarządzającego rodzinnymi ogrodami działkowymi i do 
likwidowania większości ogrodów działkowych. 

W mojej ocenie propozycja uwłaszczenia działkowców wniesiona do obywatelskiego 
projektu ustawy, to swego rodzaju przynęta obliczona na poparcie „poprawionego" projektu przez 
działkowców. Jednak działkowcy dobrze pamiętają, jak kilka lat temu posłowie PiS chcieli 
uwłaszczać działkowców, to wówczas wszyscy posłowie PO twierdzili, że uwłaszczenie to jest 
niezgodne z Konstytucją. A teraz sami proponują uwłaszczenie? 
Działkowcy dobrze pamiętają też, jak posłanka PO - Lidia Starzec proponowała likwidację 
Polskiego Związku Działkowców i za to została ukarana wykluczeniem z Klubu PO. Jednak 
posłowie PO o tym nie chcą pamiętać i w swoim projekcie ustawy o ogrodach działkowych zapisali 
likwidację Polskiego Związku Działkowców. Dobrze się stało, że projekt ustawy o ogrodach 
działkowych ich autorstwa nie stał się wiodącym. Chociaż tyle z obietnic Pana Premiera zostało 
uwzględnione, jednak tylko pozornie, ponieważ wprowadzone przez posłów PO poprawki 
spowodowały, że nasz projekt stał się projektem PO. 
Jako działkowiec oceniam te wydarzenia realnie. Widzę istniejące zagrożenia, a mianowicie 
uchwalenie niekonstytucyjnej ustawy przez Sejm, która trafi do Trybunału Konstytucyjnego 
i fatalne skutki dla działkowców i ogrodów, które nastąpią z dniem 21 stycznia 2014 r. 
Posłowie PO o tym wiedzą i grają na zwłokę. Dowodzi temu fakt odesłania „poprawionego" 
projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przez Komisje Sejmowe do Podkomisji. 
1 tym sposobem czas biegnie a do uchwalenia ustawy zostało bardzo mało czasu. 

Pani Marszałek, czy nie widzi Pani potrzeby sprawowania większej kurateli nad pracami 
posłów PO - członków Podkomisji Nadzwyczajnej? 

Panie Premierze, czy nie widzi Pan potrzeby egzekwowania dyscypliny partyjnej od posłów 
PO - członków Podkomisji, którzy najwyraźniej lekceważą publicznie złożone prze Pana 
deklaracje dla działkowców? Przecież Pan wie, że tylko w jedności jest siła i sukcesy zarówno 
partii politycznych jak i organizacji społecznych. 

Nie godzę się z żadnymi poprawkami wniesionymi do obywatelskiego projektu ustawy 
o rodzinnych ogrodach działkowych. Pozostaję niezmiennie w przekonaniu, że nasz projekt 
obywatelski jest projektem dobrego prawa i domagam się aby usunięto z niego wszystkie poprawki 
posłów PO. 
Do wiadomości: 
1. Poseł na Sejm Pani Krystyna Sibińska. 
2. Krajowa Rada PZD, 
3. Okręgowy ZarządSudecki PZD. 


