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Szanowna Pani 
Dr. hab. Irena Lipowicz 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
Warszawa 

Szanowna Pani! 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców oraz 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD w Pile po zapoznaniu się z 
artykułem w "Dzienniku Trybuna" z dnia 23 kwietnia 2014 roku pt, "jak zostać milionerem w 
Poznaniu" oraz z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2014 roku 
zwracamy się z prośbą o zajęcie się tą sprawą, bowiem skutkiem tego wyroku jest zasądzenie 
od Polskiego Związku Działkowców kwotę 7.6 miliona złotych dla osoby fizycznej za rzekomo 
bezumowne korzystanie z gruntów wywłaszczonych, na których w 1970 roku miasto Poznań 
założyło Rodzinny Ogród Działkowy im. 23 lutego w Poznaniu. 
Trudno nam pojąć ten wyrok, gdyż Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uznał w 1990 roku 
decyzję wywłaszczeniową z gruntów z roku 1970 zajmowanych przez ROD za nieważną, a 
Naczelny Sąd Administracyjny po odwołaniu się Polskiego Związku Działkowców stwierdził, 
że wywłaszczenie odbyło się zgodnie z prawem. 
Uważamy, że postępowanie wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie w naszej ocenie budzi 
wiele wątpliwości. Trudno nam doszukać się w tym wyroku sprawiedliwości, bo 
poszkodowany jest Związek oraz działkowcy tegoż ogrodu, od których również zażądano za 
10 lat użytkowania terenu po 50 tysięcy złotych. 
Dlatego postanowiliśmy zwrócić się do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich z prośbą o 
podjęcie działań przewidzianych ustawą w obronie działkowców z ROD im. 23 lutego w 
Poznaniu oraz Związku. 
List nasz przesyłamy również do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera RP, Ministra 
Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Najwyższej Izby Kontroli, Prezydenta Miasta 
Poznania i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. 

Z wyrazami szacunku 




