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25 marca ubiegłego roku delegaci, uczestnicy 
Konferencji Sprawozdawczej ROD „Związkowiec" w Tarnobrzegu 
wystosowali do Pani Marszałek list - apel dzieląc się ogromnym 
niepokojem związanym z atakiem na nasz Związek. Byliśmy pełni 
nadziei, że ówczesna sympatia Marszałka Sejmu do naszej 
organizacji sprawi zaprzestanie negatywnego pijaru o PZD, 
ogrodach, działkowcach. W najbardziej czarnych myślach nie 
przypuszczaliśmy, że przeciwnikiem ruchu działkowego stanie się 
władza sądownicza bo tak odczytujemy rolę jaką odegrał 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Trybunał Konstytucyjny. 

To Sejm stanowi prawo, ale okazuje się, że 
w zależności od zapotrzebowania politycznego na tą samą 
sprawę można mieć zupełnie inne spojrzenie. 

Trybunał Konstytucyjny swoim niejednomyślnym 
wyrokiem zakwestionował prawne funkcjonowanie PZD -
organizacji powołanej mocą ustawy w 1981 roku i praktycznie 
sparaliżował nasze prawo wynikające z ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku, która tak dobrze 
służyła działkowcom . 

Mamy prawo mieć inne zdanie niż Trybunał 
Konstytucyjny ale wiemy, że jego orzeczenia są niezaskarżalne. 
W tej sytuacji działkowcy oczekują, że do dnia 21 stycznia 
2014 r. będzie uchwalona nowa ustawa o ogrodach działkowych. 
Apelujemy do Pani Marszałek o takie ustalenie harmonogramu 
prac legislacyjnych aby w terminie tym się zmieścić. 

Działkowcy i ich sympatycy nie marnowali czasu -
powstał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych, który gwarantuje, że działkowcy nie stracą żadnych 
ze swoich praw, a ogrody będą dalej istniały i służyły 
społeczeństwu. 



Prawie milion podpisów pod projektem zebranych 
w krótkim zimowym okresie świadczy jak mocno popiera go 
społeczeństwo. 

Łączymy się z apelem Komitetu Inicjatywy 
Ustawodawczej aby Pani Marszałek osobiście zaangażowała się 
i wsparła swym autorytetem inicjatywę obywatelską. 

Alternatywne projekty z wyjątkiem SLD nie 
gwarantują nam żadnych praw a poprzez dodatkowe obciążenia 
finansowe pogłębiają największą w historii powojennej Polski 
przepaść ekonomiczną pomiędzy bogatymi a tymi co żyją na 
skraju ubóstwa. To często my z 3-arowymi działkami, których tak 
zazdroszczą nam rządzący. 

Sybiracy napisali do Pana Premiera „ogrody działkowe 
to ludzie nie grunty" i my uczestnicy dzisiejszej Konferencji 
Sprawozdawczej Delegatów reprezentując 410 rodzin 
działkowych w pełni się z tym zgadzamy, a naszym rządzącym 
dedykujemy film „Wyrok na działkowców". 
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