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Rzecznil< Praw Obywatelskich RP

Sza.nowna Pani Rzecznik!

W imieniu dzialkowc6w zrzeszonych w Polsl<im Zwiqzku Dzialkowcow
zwraeamy sig do Pani Profesor z pro6brl o pomoc i interwencjg. Blisko 925 tys.
obywateli,ktorzy zlo2yli podpis poparcia pod obywatelskim projektem ustawy o
rodzinnych ogrodach dzialkowych, czlje sig lekce,wazonych i oszukiwanych
przeznajwyZsze organy wladzy wykonerwczej i ustavyodawczej w Polsce.

Jak Pani doskonale wie, w lipcu ubieglego r:oku Trybunal Konstytucyjny
uznirl zrqb ustawy o rodzinnych ogrrodach dzialkowych za niezgodny z
Konstytucje RP, wyznaczaJqc 18-miersiEczny termin na uchwalenie nowych
regulacji. Termin ten dobiega ju2 korica.

Przez ostatnie miesiqce nad projektem procedowala Podkomisja sejrnowa.
Przebieg je prac daleki byl od standard6w, jakie powinien spelniai proces
legislacyjny w demokratycznym parist,wie prawa. Od samego pocz4tku blisko
milion obywateli wraz z rodzinami patrzylo, jal.l dyskusje zamienialy siE w
klotnie, jak Poslowie parlii rzqdzqcej lekcewaz'yli swoj4 pracQ, bawiqc siQ
podczas posiedzen tabletami, zamiasl uczestniczyc w merytorycznej dyskusji i
sluchai argumentow Komitetu Inicjaty'wy Ustawoditwczej. Wszyscy mogliSmy
zobttczy!, jak glosowania nad kolejnyrni artykula.mi zamienialy sig w smutn4
farsq, gdy posiadajEcy wigkszo66 postowie PO lbrsowali swoje poprawki,
wprowadzajqce do aktu prawnego chaos i diametralnie zmieniqqce jego

zalo2enta. Na jednym z posiedzeri doszlo nawet do sytuacji, gdy

przewodnrczqca Podkomisji Posel Krys;tyna Sibiriska, instrumentalnie traktuj4c



przepisy proceduralne, odsunpla K.omitet Inicjatywy Obywatelskiej od
mo;zliwoSci zglaszania uwag. Na kazdy'm kroku wladza pokazywala swoj daleki
od szacunku stosunek do naszego Srodowiska.

W tym czasie tysiqce dzialko,wc6w zanieprokojonych losem projektu
wys;ylalo listy, apele i stanowiska do przedstawicieli pO, jak i do premiera Rp.
Prosili i wzywali w nich o szacunek dla praw dzialkowcow i przestrzeganie
zasad demokratycznego procesu pravrodawczego. Listy te pozostawaty bez
odpowiedzi, a niepokoj spote czny i frustracja obywareli wzrastaly.

To milczenie i bezczynnoll rzqdzqcych zmusila dzialkowc6w do wyjgcia
blisko 15-tysigcznym tlumem na ulice warszawy. Dopiero ten krok, bEd4cy
wyrazem bezsilno6ci obywateli, zmusil Platformg dc, podj pcia dziatari. poslowie
przyr4765.i11 zasadniczq czq6c zapis6w proj,:ktu obywatelskiego, a
przewodniczqcy Klubu PO zapewnial dzialkowc6w, 2e mogqw spokoju wrocii
do clomow.

Niestety, zamtast obiecanego spokoju, wladz:a zafundow ata im jeszcze
wigksz4 niepewnoSd i nerwy. W projekcie pozosta:f bowiem niekonstytucyjny
przepis o ,,uwlaszezeniu", powodujqcy swoisty rozpia.d calego aktu prawnego, a
proc)es legislacyjny utknql w martwyrn punkcie. Od ponad miesi4ca projekt
ustawy o RoD nie jest wlqczany v/ harmonogram praa Sejmu. sytuacja
dzialkowc6w robi siE coraz bardziej dratmatyczna.

Szanowna Pani Rzecznik!

Bior4c pod uwagq opisan4 sytuacjp, zwracamy sig do Pani, jako stra2nika
wolnoSci i praw obywateli, o podjgcie interwencji vrsprawie dzialkowcow. W
niedawnej rozmowie na antenie Polskiego Radia wyrazila Pani niepokoj o los
regulacji dotyczqcych ogrodnictwa dzialkowe go i zwrocita uwagQ, jak pilna i
spol,ecznie wa2na jest to sprawa. Pani troska niezmiernie nas cieszy, jednak
obecna sytuacja wydaje siE wymagacbardziej zdecydowanych dzialah.

Za dwa miesi4ce ogrody mogq. traftc do prozni prawnej. Nast4pi w6wczas
chaos, w ktorych slusznie nabyte prawa dz,ialkowcow mogE zostac
zakwestionowane. Ich niepokoj z dnia na dzieh staje sig wiEc coraz wiEkszy.
Rzqclzqcy zdajqsiq to zupelnie lekcewaz:yi. W krytycznym momencie prace nad
ustawq zablokowano. TysiEce list6w sianych z calego kraju przez dzialkowcow
do rz:qdu i Premiera sq zupelnie ignorowilne.



Traktuje sig nas jak Srodek do rcalizacji celirw politycznych. Mami siE
dziirlkowc ow lzw.,,uwlaszc zeniem", rvprowad zon,m nieprzemyslanie jednym
arty'kutem, podczas gdy konstytucjonaliisci i resortovri eksperci wskazujqna jego
niekonstytucyjnoS6. Przedstawiciele ZwiqzkuMiast Polskich ju2terazdeklaruj4
2e z:askarlq.go do Trybunalu Konstytur;yjnego. Naraza to caly projekt. ponadto
art. 30, jako sprzeczny z og6lnq koncepcjq projektu, wymusza zmiany w
pol<rwie artykul6w projektu, dotyczqcy'ch m.in. zarzqdzania ogrodami, procesu
ich likwidacji, czy zabezpieczen przed ,dzik{' komercjalizacjq ich teren6w.
Bior4c pod uwagQ tempo prac Sejmu oraz zalkres ewentualnych zmian,
pozostawienie art. 30, czyni uchwalenie ustawy pr:zed, datqwyznaazonqprzez
Trybunal nierealnym.

Szanowna Pani Rzecznik!

Pomimo ra1qcych przejawow k:kcewalenia dla ich praw, dzialkowcy
nadirl majq nadziejE, 2e prace nad projektem zostanq wznowione tak, aby
pozrrstale dwa miesiqce wystarczyly na zakohczenie procesu legislacyjnego.
Nadal wierzymy, 2e nasze prawa zostan4 zacho'wane. Jednak dzisiaj glos
miliona obywateli to za malo. W tej dramatycznej sytuacji prosimy wiEc pani4
Rze,cznik o wsparcie w walce o poszanowanie, praw naszych rodzin i
zactrcwanie trwajEcej juL ponad 115 lat tradycji ol3rodnictwa dzialkowego w
Polsce. IJwalamy, 2e w sytuacji, w kt6rej b,ezczynnosc Sejmu moze
spowodowa(, naruszenie fundamentaln'ych praw miliona polskich rodzin, nie
mo2e zabraknqc glosu Rzecznika Praw Obywatelskich. Gtgboko wierzymy, 2e
wsparcie sprawy dziaLkowcow przez autorytet Pani Profesor, zmobihzuje Sejm
do radykalnego przyspieszenia prac, ct ego efektem bEdzie wejscie w Lycie -
przed 2l stycznia20I4r. - ustawy, na kt6r4 czekajqdlzialkowcy i ich ogrody.

! . ,  ;  o  C l
I  i , '

a c "

Warszawa, dn. 1 4.11.20I3r.

Krajowa Rada

Polskiego Zw i4zku Dzia lkowc6w



Lista sygnatariuszy Liistu Krajowej llady pZD

z dnia 14 listopadz2013 r. do Rzecznika praw obywatelskich Rp

LP' Olrrqgowy 1\aru4d ; Porlpis,

1 . Kondracki Eugeniusz PrczesPZD

2. Bojko Andrzej Podlaski

a
J . Boratyriski Bernard Wieslaw Slupsk ,,I.Q\

4, Borori Antonina Opolski ryb*;
5 . Chocholowicz Stefan Opolski (rl
6. Chodak Stanislaw Lublin

7 . Farmas Janina Gdarisk 7--------1, l

8 Gadzikowski Piotr Torudsko-Wloclawr;ki

9 Jankowski J6zef Legnica at=4
1( i . Jarzebak Tadeusz Szczecin M'
l t Jaworek Jan Sl4ski q
t"z.Karpiriski Jerzy Wroclaw ffi
r3. Kasprzak Jozef Poznart

7. [ . Kmieciak Halina Malopolski T
1 it. Kokot Barbara Bydgoszcz

1 6 . KolodziejczakZbigmew Wanmirisko-Mazurski

1',,7.Konefal Leszek Torurisko- Wloclawski
I

I j  [ , t L  s

h

, .1iv

I tt. Korolczuk Barbara Wroclaw

ttr. Kostrzewa Antoni Mazowiecki

20. Krarnczyk Michal Seski

21 . Kulik Wincenty Sudecki



:12:.2. Michalik Kazimierz Lublin

z,) . Molka Antoni Legnica

24. Moszkowski Janusz Wroclaw 1il,$YXt/
25. Noski J6zef Sl4ski

26. OtaczGrzesorz Mazowiecki L-
27. OZegalska Izabela I-6dzki th;
28. Pasiriski Marian ZielonaG6ra +h

lll a(-
29. Praczyk Marian Pila

30. Romanowski J6zef Szczecin ffi72,
3r. Skonecki Czeslaw

4 , 1
J .a . Smoczyriski Czeslaw Gdansk

4 , 1
J J . Stypulkowska Maria L6dzkl

3,1. Suszek Stanislaw Koszalin ,4
/ l t [r"J\

3:t. Sycz Agnieszka Podkarpacki

3ti. Stwa Zdzislaw Poznah

a , a
) . t . Wdowczyk Jerzy Kalisz

' <:__\<-----
3{t. Wilms Piotr Gorz:6w Wielkopolski

3tr. Wojslaw Czeslaw Wannirisko-Mazurski
/ \

hV/z--a
40. Zawadka Stanislaw Mazowiecki

4 1 . Zawadzki Miroslaw Gdansk ffi4_a,,%-
42t. Ziomek Henrvk Sudecki frl"d
43;. Zvla Stefan Podkarpacki

44.. Fojt Maria Pila
rl
'?,7r

45. Bogucki Stanislaw Mazowiecki

2



46. KacprzakZygmtrfi Mazowiecki

47 . Karpeta Teresa Mazowiecki ,--+1'/4' | 4 t - ,  :
48. Kubuj Anna Mazowiecki W4
49. Paciukanis Daniel Podlaski V6),,p.
50. Sienicki Stanislaw Podlaski

I  s l . Stanczyk Jan wigtokrzyski 3*-1.
l " Szmit Tadeusz Mazowiecki , . - - 1 . r - * l

flt \ 1a,,,^.,
53 . Tekia Krzvsztof Seski w
54. Wigclawik Adam Czgstochowa

\ tlfo


