
Stanowisko 
Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego 

Polskiego Związku Działkowców w Kielcach 
z dnia 9 grudnia 2013 r. 

w sprawie przebiegu posiedzenia połączonych komisji senackich w dniu 3 grudnia 
2013 r. 

Procedura legislacyjna w zakresie uchwalenia nowego aktu prawnego rangi 
ustawowej dla polskich ogrodów działkowych i miliona działkowych rodzin weszła 
w fazę prac senackich. 

Częścią tychże prac było odbyte w dniu 3 grudnia br. posiedzenie dwóch 
połączonych komisji: Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. 

Przebieg przedmiotowego posiedzenia pozostawił w nas ogromną dawkę 
zażenowania i irytacji. 

Główne skrzypce zagrał pan Ireneusz Jarząbek. Osoba uzurpująca sobie wielką 
władze w środowisku działkowców i stowarzyszeniu o rzekomo szerokiej 
popularności i składzie liczbowym członków. 

Od pierwszego posiedzenia podkomisji sejmowej aż do wspomnianego 
posiedzenia komisji senackich, dał się poznać jako zagorzały wróg nie tylko samego 
PZD ale i ogrodów działkowych. 

Postulując chociażby wniosek o nie przyjęcie przez Senat ustawy uchwalonej 
przez Sejm RP w dniu 22 listopada 2013 r., dał jaskrawy dowód tego, jak bardzo 
„dba" o tych, którym ta ustawa ma w pierwszej kolejności służyć. 

Całkowicie pominął i zignorował prawa milionowej społeczności, z uporem 
forsując jedynie swoje partykularne interesy. 

W jaki sposób może on popierać chociażby zakaz zamieszkiwania na działkach 
w ROD, skoro sam na takowej działce zamieszkuje?! 

W jaki sposób może dążyć i wspierać wnioski o zwalczanie samowoli 
budowlanych w ogrodach skoro sam wybudował „altanę" blisko 60 m2?! 

Mimo prawomocnego wyroku sądowego nakazującego rozbiórkę samowoli 
budowlanej na terenie ogrodu, nadal wydaje się lekceważyć porządek prawny, 
stawiając się ponad nim. 

To co najbardziej jednak oburza to fakt wskazywania, iż reprezentuje on bardzo 
dużą rzeszę rodziny działkowej, w sytuacji kiedy reprezentuje jak się wydaje jedynie 
swoją osobę. 

Gdyby tego było jeszcze mało, pan I. Jarząbek - chyba w akcje swojej 
bezradności - posuwa się do argumentacji całkowicie haniebnej. Sugeruje wszak, 
że tysiące społecznych działaczy - zwykłych działkowców oraz sympatyków 
ogrodnictwa działkowego, siłą zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy 
o ROD. 

Nie jeden raz na zarzut ten odpowiadali już chociażby pełnomocnicy Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej, którzy wprost sugerowali, że jeśli ktoś posiada taką 
wiedzę i dowody to winien to już dawno zgłosić właściwym organom. Z naszej 



wiedzy nikt się o to wcześniej nie pokusił więc na tym można by zakończyć 
jakąkolwiek dywagacje na tak postawiony - absurdalny zarzut. 

W sytuacji braku argumentacji merytorycznej zaczyna się, jak widać, podnosić 
cokolwiek aby tylko zdyskredytować tak ogromny sukces społeczny jakim jest 
obywatelski projekt ustawy i milionowa liczba złożonych pod nim podpisów poparcia. 

Mamy jednak doskonałą świadomość, iż w „mętnej wodzie lepiej się łowi"... 

Pan I. Jarząbek wszelkimi sposobami próbuje tę działkową wodę zmącić. 
Jak bardzo by się jednak nie starał to nie uda mu się zniweczyć dorobku całego 
środowiska. 

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich senatorów RP, 
którzy w dniu 11 grudnia pochylą się nad obywatelskim projektem ustawy rozpatrując 
wniosek komisji senackich o przyjęcie tekstu tejże ustawy bez poprawek 
aby zagłosowali za tak przyjętym stanowiskiem. 

Pozwoli to nie tylko zachować ufność w doświadczenie i rozwagę tzw. „izby 
refleksji" i „strażnika dobrego prawa" w polskim parlamencie ale przede wszystkim 
poprzez ową refleksję obronić 115 - letni dorobek ogrodnictwa działkowego 
w naszym kraju oparty na nowym DOBRYM PRAWIE w treści przyjętej przez Sejm 
w dniu 22 listopada br. 
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