
Prezes PZD Eugeniusz Kondracki: podkre-
ślał, że walka o zachowanie projektu obywatelskiego 
w niezmienionym kształcie   nie jest łatwa, gdyż po-
słowie PO wprowadzili do niego wiele niekorzystnych 
zmian. Działkowcom udało się osiągnąć już wiele, ale 
muszą pozostać czujni i aktywni do końca.  „Jeżeli 
chcemy zwyciężyć, to jest tylko jedna droga.  Musimy 
być razem. Jeżeli zaczniemy się dzielić i nie doceni-
my tego co mamy, narazimy ogrody na likwidację. 
Zawierzmy sobie nawzajem. Bądźmy razem w tym 
trudnym okresie”.  

Poseł Zbyszek Zaborowski (SLD, czło-
nek podkomisji nadzwyczajnej):  od-
niósł się do propozycji Platformy Obywatelskiej, 
która wprowadziła do nowej ustawy działkowej 
zapisy niezgodne z konstytucją. Przykładem tego 
jest propozycja uwłaszczenia działkowców, która 
dzieli ich na bardziej i mniej uprzywilejowanych. 

„Walka się nie skończyła. Wierzę jednak, że wszyst-
kie szkodliwe propozycje PO uda się jeszcze wyco-
fać tak, by nowa ustawa zapewniła działkowcom 
spokojne funkcjonowanie. Gratuluję dotychczasowej 
postawy. Osiągnięcie sukces, gdy tak jak dotychczas 
będziecie konsekwentni w swoich działaniach”.

Jan Guz, przewodniczący OPZZ:  zachę-
cał działkowców, by tak jak dotychczas byli razem. 
„Jednostka dziś się nie liczy. Tylko w grupie wasz 
głos może być słyszany. W waszej jedności jest 
prawdziwa siła”.

Pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej mec. B. Piech 
i T. Terlecki: dziękowali wszystkim działkowcom 
za wsparcie, którego udzielają Komitetowi. „Dzięki 
temu jest nam łatwiej, dlatego prosimy, by nadal 
byli Państwo z nami”.

Co mówili uczestnicy wydarzenia 

Działkowcy wyjechali z Warszawy 
umocnieni, a także z nadzieją, że 
za rok spotkają się na kolejnych 
Dniach Działkowca, podczas któ-
rych świętowali będą wejście w ży-
cie satysfakcjonującej ich ustawy.

Odznaczeni 
„Za zasługi dla PZD”
Podczas Krajowych Dni Działkow-
ca wręczone zostały odznaczenia 
dla 16 Okręgowych Zarządów i 82 
rodzinnych ogrodów działkowych, 
które wykazały się wyjątkowym 
zaangażowaniem i aktywnością 
w walce o dalsze istnienie ROD 
i PZD (więcej na www.pzd.pl). 

Nagrodzeni 
w konkursach
Dużą część uroczystości poświę-
cono na nagrodzenie uczestników 

konkursów krajowych: „Kronika RO-
D-historia i dzień dzisiejszy oraz ar-
tyzm wykonania”, „Rodzinny Ogrod 
Działkowy 2013”, „Wzorowa Działka 
Roku 2013”, Ładny i Przyjazny Dom 
Działkowca 2013r.”, „Modernizacja 
działki Roku 2013” (lista nagrodzo-
nych znajduje się na www.pzd.pl).

Apel uczestników 
Krajowych 
Dni Działkowca
Uczestnicy Krajowych Dni Dział-
kowca zwrócili się do wszystkich 
działkowców i struktur Związku, 
o wypowiedzenie się na temat 
zmian dokonanych w obywatel-
skim projekcie ustawy o ROD przez 
posłów Platformy Obywatelskiej 
i Solidarnej Polski. Największe kon-
trowersje wywołuje sprawa uwłasz-
czenia, niekontrolowanego obrotu 

działkami oraz  zmiany w przepi-
sach przejściowych. „Działkowcy! 
Wypowiedzcie się na te tematy, 
może jednak ktoś nas wysłucha!”–  
czytamy w apelu, pod którym pod-
pisało 498 uczestników Krajowych 
Dni Działkowca.  (mz)
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Stanowisko 
Prezydium
KR PZD 
Prezydium KR PZD stwierdziło, 
że podczas obrad podkomisji 

nadzwyczajnej w dniach 10 i 11 
września 2013 r. doszło do nie-
słychanej manipulacji ze strony 
posłów PO. „Prezydium Krajowej 
Rady PZD uznaje, że takie dzia-
łania w stosunku do Komitetu, 
są krzywdzące dla blisko miliona 
osób, które podpisały się pod 
projektem ustawy. Również 
stwierdza, że są przejawem 
dążenia do faktycznej likwida-
cji ogrodnictwa działkowego 
w Polsce i ogólnopolskiej organi-
zacji zrzeszającej działkowców” 
– czytamy w stanowisku.      KR 
PZD wyraziła także swoje popar-
cie dla pełnomocników Komitetu, 
którzy na znak protestu wobec 
manipulacji PO opuścili salę 
obrad. „Dalszy udział pełnomoc-
ników w obradach Podkomisji 
nie miałby żadnego wpływu na 
kształt projektu ustawy, gdyż 
uniemożliwiono im prezento-
wanie zgłoszonych poprawek 
i merytoryczną dyskusję nad 
nimi” – czytamy. (mz)

Od 11 do 14 września 2013 r. 
w Warszawie odbywały się 

Ogólnopolskie Dni Protestu, do któ-
rych przyłączyli także działkowcy, 
którzy chcieli w ten sposób wyrazić 
swój sprzeciw wobec manipulacji, 
jakich dopuszczają się posłowie 
PO, zajmujący się nową ustawą 
działkową. Działkowcy chcieli tak-
że zamanifestować swój sprzeciw 
wobec zmian wprowadzonych do 
projektu obywatelskiego. „To PO 
zmusiła nas dziś do wyjścia na uli-
cę. Jesteśmy dziś, a  20 września 
będziemy pod urzędami wojewódz-
kimi. Jeżeli to nie wystarczy, zorga-
nizujemy kolejny protest”- mówili 
działkowcy.  (mz)

W dniu 20 września 2013 r. pod 
urzędami wojewódzkimi odbyły się 
manifestacje działkowców. Ich celem 
było nie tylko wyrażenie sprzeciwu 
wobec manipulacji i lekceważenia 
środowiska działkowców, ale przede 
wszystkim przywrócenie pierwot-
nych zapisów obywatelskiego pro-
jektu ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych i zmobilizowanie posłów 
PO do przyspieszenia prac nad nową 
ustawą działkową. Więcej informacji 
na www.pzd.pl i w Biuletynie Infor-
macyjnym nr 10.  (ah)

MANIPULACJE POSŁÓW PO TO GRA NA ZWŁOKĘ?
Z 18 miesięcy wyznaczonych przez TK na uchwalenie nowej ustawy pozostało zaledwie 4. Posłom PO, którym 
podobno tak się spieszyło, by uchwalić nową ustawę, nagle śpieszyć się przestało. Podkomisja zmarnowała już 
wiele czasu. Gdyby nie nieudolne manipulacje przewodniczącej Krystyny Sibińskiej  prace przebiegałyby o wiele 
sprawniej. W efekcie jej działań podkomisja spędziła dwa dni nad poprawkami ministerstw, a teraz członkowie 
podkomisji zostali zmuszeni przez Komisję Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego do rozpatrzenia pominię-
tych z premedytacją wszystkich poprawek, jakie wniosła strona społeczna. Co jeszcze wymyślą posłowie PO? 
Opóźnianie prac nad projektem ma też drugie dno. Jeśli posłowie nie zdążą przygotować i uchwalić nowej usta-
wy do 21 stycznia 2014 roku, to tereny ogrodów działkowych zostaną przejęte przez gminy, a działkowcy stracą 
wszystko, co dotąd posiadali. Wygląda więc na to, że posłowie Platformy tylko pozorują pracę nad projektem i 
liczą, że uda im się przeciągnąć takie legislacyjne przepychanki w podkomisji, aż do ostatecznego terminu wy-
znaczonego przez Trybunał Konstytucyjny.  (ah)

Stanowisko Komitetu:
To farsa procesu legislacyjnego 

Posłowie Platformy Obywatelskiej 
są nieugięci w dążeniu do for-
sowania niekorzystnej dla dział-
kowców ustawy. To co działo się 
w podkomisji podczas posiedzeń 
10 i 11 września br. jest zwykłą grą 
polityczną i arogancją posłów PO. 
Przewodnicząca podkomisji Kry-
styna Sibinska nie zgodziła się na 
rozpatrywanie poprawek Komitetu, 
mimo protestów posłów SLD, PiS, 
RP i ID oraz pełnomocników Ko-
mitetu Inicjatywy Ustawodawczej. 
Liczne manipulacje posłów, sto-
sowanie podwójnych standardów 
oraz ignorancja zmusiły przedsta-
wicieli Komitetu i działkowców do 
opuszczenia posiedzenia podkomi-

Relacje
z posiedzeń
podkomisji

Prezydium Krajowych Dni Działkowca 

 rys. J. Szymański

Krajowe Dni Działkowca 2013
„Razem obronimy to, co stworzyliśmy” – to hasło, które towarzyszyło tegorocznym 
Krajowym Dniom Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” 
w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 działkowców z całego kraju. 

sji. Na znak solidarności, za przed-
stawicielami działkowców, zrobili 
to także przedstawiciele opozycji. 
Posłowie PO nie ukrywali, że jest 
im to bardzo na rękę. Od tego mo-
mentu zaczęły się „prawdziwe” 
obrady, podczas których posłowie 
Platformy jednogłośnie przyjmo-

wali wszystkie te poprawki, które 
im się tylko podobały. Nie dało się 
ukryć, że posłowie Platformy nie 
mają najmniejszego problemu z ta-
kim sposobem pracy. Poszło im tak 
szybko, że zmuszeni byli odwołać 
posiedzenie podkomisji zaplano-
wane na kolejny dzień.  (ah)

Działkowcy przyłączyli 
się do Ogólnopolskiego 
Protestu Związkowców

Działkowcy wyszli na ulicę

Zdecydowane działanie pełnomocników Komitetu było jedyną możliwą 
reakcją na jawną manipulację, którą usiłowała przeforsować przewod-
nicząca podkomisji K. Sibińska wraz z posłami PO. „Powyższy wybieg 

miał ewidentnie udaremnić jakąkolwiek dyskusję nad zmianami wprowadzo-
nymi przez PO, które wzbudzają największy opór i sprzeciw wśród działkow-
ców. Poprawki Komitetu mają bowiem na celu przede wszystkim usunięcie 
z projektu właśnie tych zmian i przywrócenie do inicjatywy obywatelskiej 
rozwiązań, jakie poparło prawie milion polskich obywateli” – napisali w wy-
danym oświadczeniu członkowie Komitetu. „Z powyższych względów Ko-
mitet postanowił opuścić posiedzenie podkomisji. Jako reprezentant prawie 
miliona obywateli Komitet ma bowiem prawo i obowiązek działać na rzecz 
uchwalenia projektu ustawy zgłoszonego w ich imieniu, w tym zgłaszania 
poprawek” – czytamy w oświadczeniu. (ah)


