
STANOWISKO 

Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 
z dnia 16 września 2013 r. 

Wydarzenia, które miały miejsce na posiedzeniu Podkomisji podczas 
procedowania nad projektem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
w dniach 10-11 września br. są niedopuszczalne. Manipulacja zastosowana przez 
Panią Przewodniczącą Krystynę Sibińską pozbawiła Komitet Inicjatywy 
Ustawodawczej prawa czynnego uczestniczenia w pracach Podkomisji. Komitet jako 
reprezentant strony społecznej czyli działkowców ma pełne prawo być czynnym 
uczestnikiem procesu powstawania nowej ustawy o ROD. Działania Pani 
Przewodniczącej uniemożliwiające udział pełnomocników Komitetu w dyskusji nad 
wnioskami w rażący sposób naruszają standardy demokracji i zasady prawne. 

Jakby tego było mało zachowanie Pani Przewodniczącej oraz pozostałych 
posłów PO biorących udział w pracach Podkomisji było aroganckie i wykraczało 
znacząco poza standardy pełnionych przez te osoby stanowisk. Jako przedstawicieli 
narodu Polskiego, jakimi są posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, obowiązują ich 
podwyższone standardy kultury osobistej i zawodowej. Ich jednak zabrakło podczas 
prac Podkomisji. Jawne lekceważenie oraz ironiczne i prześmiewcze uwagi 
w odniesieniu do przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców podważają 
kompetencje osób zasiadających w Podkomisji. 

Jesteśmy zbulwersowani takim sposobem prowadzenia prac nad nową ustawą 
działkową. Wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw. Nie godzimy się na takie 
traktowanie naszych przedstawicieli. Działania skierowane przeciwko 
przedstawicielom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej są skierowane przeciwko 
działkowcom - bezpośrednio dotykają miliona osób, które reprezentuje Komitet, osób 
które podpisały się pod projektem obywatelskim. 

Uporczywe uniemożliwianie uczestnictwa w pracach nad nowa ustawą oraz 
atmosfera panująca podczas obrad Podkomisji zmusiły pełnomocników Komitetu do 
opuszczenia w ramach protestu sali obrad. Prezydium Okręgowego Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie w pełni popiera tę decyzję. 
Solidaryzujemy się z przedstawicielami Komitetu. Nie mieli innego wyjścia - Pani 
Przewodnicząca wraz z pomocą posłów PO uniemożliwiła przedstawicielom Komitetu 
wy wiązanie siy z powierzonych im pełnomocnictw. 

W zaistniałej sytuacji Prezydium Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego 
PZD w Olsztynie apeluje o ukrócenie niedopuszczalnej samowoli przewodniczącej 
Podkomisji. Żądamy szacunku dla działkowców i ich przedstawicieli, którymi są 



pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Wymagamy kultury podczas prac 
nad nową ustawą o ROD. Żądamy dotrzymania obietnic złożonych przez Pana 
Premiera Donalda Tuska i posłów PC), mówiących o tym. że to projekt obywatelski 
będzie podstawą nowej ustawy działkowej. Stanowczo domagamy się. aby 
przywrócono projektowi nowej ustawy formę projektu obywatelskiego. 

W imieniu Prezydium Okręgowego Zarządu 
Warmińsko-Mazurskiego PZD w Olsztynie 


