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prezes6w Zarz4d6w ROD z terenu dzialanlaDefegatury Gtiwice ozSL Fid.-przvigte podczasNarady szkotentowej ; dniul-g.i 8.2014r.

Uczestnlcy nanady 
"=p.l?I!g.ilgJ 

prezes6w ROD z terenu mtasta GliwtcreprezentuJqcy 64 ROD wyra|ajq stinowE! O-ez"p.u"te do dztalari
i!.tJiil:Hfhprzez Pa;iq Rz;t;;iffi;trdffi:ilsrccn w stosunku do nowej
Szanowna panl Rzeczntk wpiSmie.skierow{ym do Wicepremier EllbietvBiefikowsktej wyraza pantopi,Tig_: 2" ,rV."l iVOri.lu Konstytucylnego oznaczakonrecznosc zakofi czenla funkcl0nowanra norJri"d'iwqzku Drsrkowc6w.
'. Podstawowym argumentem p" 

"r 
irr".i. rr.l#H: i" pZD to monopo,sra I zmuszadaail(owc.w do czlonkosrwa w pzD_i;l;;fiini Li*r, bo to wh*nte nowa

Hliff'.1"XilXif*gf#o'i"t"t*vuli"'v'tive'l#nriemiioli.ipJ,i".ffi

;"ffif"J$lli,H:fJiil Dzralkowc.w wskazuJq , re to wla$nre dzrafkowcy ohcq
Panl dzlalania podnoszace 

-sp 
rawp , l?€rt. ZO ust.2 i art,Z2 ust. 2 Ustawy o RODmogq naruszac konsMucvJnq wornosc zzeszani" 

-"ie 
to t"wne lekcewa2enreuzqduprezvdenraRi'.p;l$;1_s"r-gt"?-*-iilriJf"om*onobvaaraterkt6rzy

poparfi obyivatelski projekt ustawy. proien Ustaf ij, opr.o*"n y pzezprawnik6w I konsurtowany z rons.ltytucionari-rt"-,i'iip? debata twvara dwa rata.

Nlezrozumrafe jest r6wnie2 dra nas opinra Brura studi6w.i Anariz sqdu NaJwy2szegoz dnta 07.04.2014r.w kt6rej .tu"fe,tii S9 ]" ioJlrrr"r.eni€ potsktego ZwlqzkuDzialkowc.w w Stowarzyszenie ogrooowe' ;;;u;;i"" uznane za nrekonsgucylne
'r6wnie2 o ozeczenru N.s.A. .zg6onie z xtorvm-orisko milion-itta"'* oiliii".ndzigtlowych Jest wznresiona. nieigodnie . p..ir"r r podregaiq one obowrazkowlrozbtorkt lub przebudowy. Dotychcias nmomj niJ io.ixiaiZiji,yd;;o;;;;:-tt""yw chwlll obeoneJ mamy do czynlenla z masowym aialiie, na d2alkowc6w.szanowna Panr Rzecznrk U'.qd kt6rym Fani lLru1e powinitn- oronrc praw
ob) /vatplsktch pojskiego sporecier'istwa a nte wqskbi gruiy tuait, r,io.vr tio*"ustawa zabtokowala moarwost dostQpu oo tlereno,i ';'groea; 

iiiiiirb*v.n.Pzypomrnamy 2e dzralkowcy to ter dbywatere RzeczpospoilteJ, kt6rych Urzqo



lderowany przez Paniq powlnlen bronlc a pani dzlalania w tym temacie wyniErzone
sq pzeclwko mlllonowej zeszy dzialkowc6w.
Dzfalkowcy to nie millonet4 czy biznesmeni a arrykli ludzie a pani wystgpuje
pzeclwko nlm.

stwlerdzamy, 2€ inicJatywa Rzecznike praw obywatelskich jest poparclom nieilcznej
grupy obywatell ,kt6ra chce zburzyC wypracowany i ucnwbbny porzqdek prawny.
Liczymy na to 2e Panl Rzecznrk praw obwvaterskich zapozna iig z siczegbtowo z
calym proc€sem legislacyjnym, oraz z tre$ila ustawy o ioo z onia 13.12.2-013 roku
| .nreni swo;e pogrqdy w tej sprswre .Liczy na to miiron dlarkowc6w , kt6zy poparli
proJekt ustawy oaz 441 poel,iw Rp, kt6rzftq ustawf uchwalill.

!.fleaOent Rp .pan. Bronlslaw Komomwskl
? lut"tetgk SeJmu Rp. pantEwa fopacz 

-
u.premter Rzadu Rp. pan Donald Tusk.
4.p anamentazyscl Ziemi Gllwickiej
6 .Krajowa Rada pZD
6. OZ Sl4skt pZD

Polskl Zwlqzek Dzlalkowc6w to
dobrowelnych skladek ozlonk6w
panstwowyoh.

organlzacJa spoloczna utrzymuJqca siq z
nie korzystajqca z dotacji lub subwencjl
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Oliwlco 1g otsrpnia Z014r.
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