
Rvszard Dorau
Czlonek PZD

R.OD im. T. Kojciuszki
w Gruclzi4dzu

wpi  dn .  .19 ' . -3 . 'WlL

i-. i :?. ."" 
A'1.9j

Grudzi4dz, 4.09.2012 r.

Pani
Ewa KoPacz
Marszalek Sejmu RP
ul. Wiejska 4/618
00-902'Warszawa

Szanowns Pani Marszalek

Podobno, jak stwierdza polska Noblistka Wislawa Szymborska w jednym

ze swych wierszy, 2e ,,nic dwa razy sig nie zdarza", a jednak w polskim Sejmie

siq zdarzylo. Oto 16 lipca 2009 roku posel Andrzej Dera (w6wczas posel Prawa

i SprarviedliwoSci) przedstawia projekt ustawy o ogrodach dzialkowych.

Gteboka analiza v,rykazata, 2e projekt ten jest w swych zapisach niezgodny z

Konstytucja. W konsekwencji Wysoki Sejm w pierwszym czytaniu odrzuca
projekt ustawy, uznaj1c go jako niekonst;rtucyjny.

Jednak pan posel Dera nie uznaje takich werdykt6w. Jego jawnie

deklarowana nienawi$6 do Polskiego Zwi1zku Dzialkowc6w masowej
spolecznej organizacji dzialajqcej zgodnie z zasadami demokracji - musi znale26

ujscie. Wykorzystuj4c zapowiadane rozpatrzenie przez Trybunat Konstytucyjny
wniosku I Prezesa S4du Najwyzszego z$asza sw? kandydaturg jako

przedstawiciela Sejmu w tej sprawie. Podczas rozprawy zabierajqc glos

skompromitowal nie tylko siebie, ale i Sejm, prezentuj4c swoj osobisty pogl4d,

ciyskredytuj4c samorz4dn4 i niezaleLn4 organizacjg, jakq jest Polski Zwi4zek
Dzialkorvcovv.

Ogloszenie przez Trybunal KonstSrtucyjny w dniu 11 lipca b.r. i
\Nyznaczenie okresu 18 miesigcy jako azas na przygotowanie projektu ustawy o
ogrodach dzialkowych pozbawionej wad wytknigtych w trakcie rozprawy, to
no\ ,'a okazja dla zmieniaj4cego, jak rgkawiczki, barwy partyjne posla Andrzeia
Der,v*. .leste$rny jedr"rak Swiadkami drugiego (wbrew slowom Poetki) zdarzenia:
Ata 23 sierpnia b.r. poslowie Solidarnej Polski, w tym poset Andrzei Dera
ztoLyli w Sejmie projekt ustawy o ogrodach dzialkowych, bgd4cy wiern4 kopiq
(z mal4 korekt4 - wykreSleniem zapis6w o ulgach cenowych dla dlugoletnich
i.rzytkownikow dziatek) - projektu odrzuconego przez Sejm 16 lipca 2009 roku.
Pod obrady Sejrru ma trafii po raz drugi ten sam projekt ustawy juL raz uznany
za rriekonstytucyjny.

Osobiscie odbieram to zdaruenie jako obrazg powagi Sejmu jako wladzy
ustan'odawczej. Przeciezto nic innego, jak dqhenie do catkowitej kotlpromitacji



Wysokie.i lzby. A ze strony ,,wnioskodawc6w" szczyt arogancji i lekcewaLenia
prawa. Grupa posl6w wnioskodawc6w z poslem Andrzejem Derq
zlelccewa|yla, nie waharn sig stwierdzi6,Zezlamala Slubowanie skladane przed
roz,poczQciem sprawowania rnandatu. Przeciez rota przysiggi zawarta w Art. 104
ust. I Konstytucji nie budzi jakichkolwiek w4tpliwoSci: poslowie Slubuj4
rzetelnie i surniennie wykonywai obowi4zki, czynic wszystko dla pomy$lnoSci
o.ic'zyzny i dobra obywateli, przestrzegac Konstytucji i innych praw
R ze.czypospo I i tej Pol skiej ".

Jaka to rzetelno6d i sumiennoSi wnosid ponownie projekt ustawy, ktor4
uznano za niezgodn4 z Konstytucj4. Jakie to dobro obywateli, skoro pozbawia
sig pokaZn4 grupg obywateli dotychczasowych praw: podporz4dkowanie
o-arodow adrninistracii paristwowej i samorz4dowej, a takhe swoisty wyrok
sniierci na samorzqdn4, pozarzqdow4 organizacjg spotrecznq, co jest
r6wnoznaczne z, pozbawieniem konst5rtucyjne zagwarantowanego prawa
obyr.vateli do zrzeszania sig. Czy2by, zdaniem wnioskodawc6w dzialalnoSc
Po I sk i ego Zwi4zku Dzialkowc6w byla sprzeczna z Konstytucj 4?,

I ieszcze jedna, jakze wahna sprawa: Powszechnie wiadomym jest, Le
wigkszodi dotychczasowych uzytkownik6w dziatek, to ubozsza grupa
spoteczna, dla kt6rej dzialka, to jedyne miejsce uprawy warzyw i owoc6w
bgdqcych uzupelnieniem budzety domowego, jedyne rniejsce wypoczynku i
rekreacii dla ludzi , kt6rych nie stai na wypady go kurortow w kraju i za
granica. Przedstawiony przez Solidarn4 Polskg -projekt uderza w tg grupg
spoteczeristwa. Przyjgcie proponowanych rozvvi1zah, to samolikwidacja
ogrod6iv dziaikowych , bo na dzialkg sta6 bgdzie tylko ludzi bogatych. CzyLby
dla posl6w Solidarnej Polski bytby to wtzja nowej Polski, Polski dla bogatych i
reszty bezwolnych obywateli, ktorymi monta dowolnie manipulowal, bo s4
vzaleznieni od dobrej, a w wielu przypadkach od zlej woli klasy rzqdz}cej.

Zwtacam sig do Pani Marszalek, skoro ,,nic dwa rary siE nie zdarza" o nie
otwieranie fciezki legislacyjnej dla z gruntu niekonstytucyjnego projektu, ktory
powtornie urodzil sig, tym razem wrirod posl6w Solidarne.f polski.
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