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prof. Lipowicz
Praw Obywatelskich

Okrggowego Za'rzqdru Opolskiego oraz uczestnik6w Obchod6w
,,Okrggowego Dnia Dzialkowca" Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w w Opolu

z dnb29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zaangaiowania sig Rzecznika Prow Obywatelskich w pr6bg
podwa2enia zapis6w obowiqzuj4cej ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych

Po zapoznaniu sig z pismem w. sprawie oceny zapis6w ustawy o ROD
skierowanym przez prof. IrenE Lipowicz do Wicepremier El2biety Bierikowskiej,
czlonkowie Okrggowego Zarzqdt Opolgkiego oraz przewodniczqcy Okrpgowych

Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD w Opolu wyraZajq oburzenie podjqt4

inicj atyw4 Rzecznika Praw Obywatelskich zmierzajqc4 do podwazenia

konstytucyjno6ci niekt6rych jej zapis6w. Nasze oburzenie jest tym wipksze, 2e Pani

Rzecznik sugeruje ustawow4 likwidacjg niezaleLnej, samorz4dnej, pozarzqdowej

organizacji zrzeszajqcej dzialkowc6w 'iv Polskim Zwiqzku Dzialkowc6w, a takLe

kwestionuje ustawowe prawo czlonk6w tej organizacji do decydowania w
demokratycznym glosowaniu o przyszlo6ci swego zrzeszenia.

Zaskakuj4ce jest podjpcie dzialaf' naczelnych instyhrcji Pafistwa - RPO i S4du

NajwyZszego - na wniosek dw6ch stowarzyszeri ogrod6w dzialkowych, kt6re nie majq

prawa do prowadzenia ani jednego ogrod'u dzialkowego, podwaZajq konstytucyjno5i
przepis6w przej6ciowych obowi4zuj4cej' ustawy o ROD, a dqz4c do likwidacji PZD
chc4 osi4gn46 swoje partykulame interesy. Czy\by nie u6wiadamiali sobie, 2e

podcinajq gal42 na kt6rej siedz4 i to z pomocq organ6w paristwowych. Jak to moZliwe,

2e Zaden z ww. urzEd6w nie sprawdzil tychtzw.,, stowarzyszeri", czry w og6le istniej4
i kogo reprezentujq,. Zadziwiaj4ca jest szybkoSi reakcj i RPO i powaZne potraklowanie
wniosk6w stowarzyszefi - oszust6w, a zlekcewa2enie tego, co ma do powiedzenia

milion obywateli zrzeszonych w Polskim Zwi4zku Dzialkowc6w.
Przez wszystkie lata walki o zachowanie Zwi4zku, praw dzialkowc6w i

przetrwania ogrod6w dzialkowych, RPO nie stan4l w naszej obronie. Gdzie byla Pani

Rzecznik, gdy w Sejmie procedowano. nad ustawq o ROD? Zachowane w6wczas
milczenie Swiadczy o braku zastrzelei co do jej konstytucyjno3ci. Dlaczego nagle, po
latach milczenia" RPO wlqcza sip do. walki z dzialkowcami i ich zrzeszeniem?
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Odpowiedz moZe byi tylko jedna. Rzecznik Praw Obywatelskich ulegla naciskom

lobby deweloper6w i grup biznesu dqzqcych do zawladnigcia gruntami ogrod6w

dzialkowych, a jedynym sposobem na nyrzucenie dzialkowc6w z ogrod6w jest

podwaZenie obowi4zuj4cej ustawy o ROD oraz zlikwidowanie PZD, kt6ry skutecznie

broni praw dzialkowc6w.
Nie mo2emy zrozumiei, dlaczego RPO, kt6ry powinien stai na strazy

przestrzegania praw czlowieka i obywatela, a dzialkowcy to tez obywatele RP,

naklania do j"go lamania, sugerujqc likwidacjq niezaleZnej, samorz4dnej,

og6lnopolskiej organizacj i zrzeszajqcej obywateli-dzialkowc6w wyrazaj4cych tak4

wolE. Pani Rzecznik najwidoczniej zapomniala, 2e dzialkowcy oczekuj4 obrony,

a nie frontalnego ataku na nasze prawa. Zapomniala, 2e PZD, to czlonkowie

wstEpuj4cy do niego z wlasnej woli. . PodwaZanie zapis6w obowi4zujqcej ustawy

o ROD, stawia RPO w jednYm szeregu z Prezesem Zwiqzku Miast Polskich,

kt6ry pr6bowaN jqzaskar2y6 do Trybunalu Kons$tucyjnego oraz z Naczelnym

S4dem Administracyjnym, kt6ry podwazyl legalnosi altan w ogrodach dzialkowych.

Pani inicjafywa podwairyla nie tylko autorytet urzgdu RPO, ale tak2e autor)'tet posl6w,

senator6w i Prezydenta RP, kt6rzy uchwalaj4c ustawQ o ROD nie mieli najmniejszych

w4tpliwosci, 2e jest ona zgodna z Konstytucj4 RP. Zastrzeaenia RPO zglaszane do

ustawy o ROD s4 bezpodstawne i oderwane od rzeczywistodci' Zaniy
uprzyrvilejowania maj 4tkow ego PZD, wylqcznosci na prowadzenie RoD oraz

koniecznosci jego ustawowej likwidacji S4 elementami manipulacji opini4 publiczn4.

Swiadcz4 o braku znajomosci jej zapis6w i do$wiadczeri wynikaj4cych z pral<tycznego

wdrazania jej w ogrodach dzialkowych w minionych 7 miesi4cach. Praktyka

potwierdza, 2e porzqdek prawny ustanowiony przez ustawQ o ROD odpowiada

standardom konstytucyjnym, zwlaszcza w zakresie swobody ztzeszania, pluralizmu i

r6wnego traktowania przez prawo. Mocno zawiedli siQ ci, kt'tzy liczyli, Ze

dzialkowcy bqdq masowo rezygnowad z prawa zachowania czlonkostwa w PZD oraz

wyodrEbnienia ogrod6w dzialkowych ze struktury organizacyjnej PZD. Nic takiego sie

nie dzieje. Nowi dzialkowcy dobrowolnie WtuiLaiqwolQ nadania im czlonkostwa w

pZD, a ROD wol4 dzialkowc6w wyrazon4 w demokratycznym glosowaniu pozostaj4

w strukturze organizacyjnej PZD. Swiadczy to,2e organizacja ta cieszy siE akceptacj 4

swoich czlonk6w. Z mozliwosci wyodrEbrtienia ogrodu dzialkowego ze struktury PZD

na Opolszczy2nie skorzystalo aktualnie niewiele ogrod6w. Opolscy dzialkowcy

wiedz4 Ze tylko PZD jest w stanie skutecZnie broni6 naszych praw i dalszego istnienia

ogrod6w.

Wyrazamy poparcie dla stanowiska Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia

17.07.2014 r. w sprawie zaangaZowania autorytetu RPO w pr6bq podwa2enia zapis6w

ustawy o ROD.



Pani Rzecznik

Liczyrny na to, Ze we2mie Pani pod uwagQ nasze stanowisko i pohaktuj e

wyst4pienia dw6ch stowarzyszerl ogrodowych jako bezprzedmiotowe, a stanowisko

Pani Rzecznik bqdzie poz;1'tywne dla obowipiqcd ustawy o ROD' Opolscy

dzialkowcy marzq tylko o jednym - spokoju podczas wdta:2ania w ogrodach

PodPisY os6b uczestnicz4cYch

w Posiedzeniu OZO PZD i obchodach ',Dnia 
Dzialkowca" w Opolu

dzialkowych zapis6w obowiqzuj4cej ustawy o ROD'

Niniejszestanowiskoprzesvlamv'dowiadomosciWicepremierElzbiecie
Bierikowskiej - Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesowi Polskiego Zwiazku

Dzialkowc6w Eueeniuszowi Kondrackiemu'
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