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Sz.P.

prof. Irena LIPOWICZ
Rzecznik Praw Oby'watelskich
Warszawa Aieja Solidarno6ci ?7

Corcz liczniejsi przedstawiciele instytucji pairstwowych dzialaj4cych

w imieniu obywateli, zaangarzowaii w tworzenie rozwi4zah, prawnych w aktach

prawa stanowianego przez organy paistwowe powoluj 4 sig na konstytucjq RP.

My Obywatele z kolei staramy sig zrozumiei kolejne xriany akt6w prawnych

s4dz4c, 2e bgdq one slu2yly naszemu wsp6lnemu dobru i utwierdz4 nas

w przekonaniu, ze ryjemy w Paistwie prawa! w kt6rym takZe glos obylvatela tez sig

liczy i jest glosem zasadniczym w sprawach Nas dotycz4cych.

Jak jednak mamy siQ zachowai sig w s1'tuacji, kiedy 700 tysigcy glos6w

poparcia w obronie naszych praw nabytych dotyczqcych funkcjonowania Rodzinnych

Ogrod6w Dzialkowych a tzkhe glos miliona dzialkowc6w jes jawnie lekcewarZony.

S4dzimy, 2e wylewanie naszych 2ali w jeszcze iednym stanowisku, kt6re staramy sig

tutaj przedstawii jest zbEdne, bowiem zostaty one ju2 przedstawione w wielu listach

dzialacry zwi4zkowych a takhe samych dzialkowc6w, do wszystkich mo2liwych

ins4tucji paristwowych.

WyraZamy jednak glgbok4 dezaprobatg dla dzialan Pani Profesor jako

Rzecmika Praw Obywatelskich, czyli instytucji, kt6ra powinna bronii tego co

prawnie ob),watelom sig naleZy. W swoich wyst4pieniach na temat stanu prawnego

Ustawy ,,o rodzinnych ogrodach dzialkowych" odnosi sig pani do konkretnych

pragraf6w Konstytucji RP nie biorqc wog6le pod uwagg tego co zapisane jest w
preambule tego najwazniejszego aktu prawnego. Czytajqc fragment tego tekstu,

kt6rego cytat pragniemy prrylocryt:.

,, ustanaw iamy Konstytucjg Rzeczypospolitej Polskiei iaka prawa podstawowe dla

panstwa oparte na Wszanowaniu wolnofci i sprawiedliwoici, wspoldzialaniu wladz,

dialogu spolecmym orez na zasadzie pomocniczoici umacniaiqcej uprawnienia

obywateli i ich wsp6lnot ,, - mamy nieodparte wra'Zenie, 2e poszanowanie

sprawiedliwodci i dialog spoleczny sq pojgciami dla polityk6w abstrakcyjnymi. Jak

dtugo jeszcze wska-qFwai musimy na fakt, 2e obecna Ustawa,,o rodzinnych ogrodach

dzialkowych" zostala wypracowana w wyniku dlgotrwalego dialogu spolecmego w

synracji, kiedy kolejne rz4dy demokratycznego panstwa pracowaly nadjej ksaahem

ostatecznym a ostatnie zapisy tej ustawy powinny byi postrzegane jako sprawiedliwe

i ostatecme.

Zarz4d Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego,Zryw"


