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OKREGOWEGO ZARZADU LODZKIEGO POLSKIEGO AI'tt{ZKu
DzAlkowcow I oKREGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ W LODZI

z dnia 15 grudnia 2014 roku

DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PROF. IRENY LIPOWICZ

Mv czlonkowie polskiego spoieczeistwa,, wypelniajqcy spolecznie swoje

mandatv wobec dziatkowc6w naszego Zwiqzku zwracamY siq do Rzecznik Praw

Obywatelskich o zaprzestanie walki z najwiqkszq pozarzqdowq organizacjq

spolecznq - Polskim Zwiqzkiem Dzialkowc6w.

Tak jak blisko milion obywateli zaanga2owanych w ideq obywatelskiego

projektu ustawy o rodzinnych ogrodach dzialkowych, tak i nikt z nas nie

rozumie postawy prof. lreny Lipowicz stoiEcej pQ stronie irodowisk, kt6re z

zacieklq determinacjq zwalczaja zapisy nowej ustawy dotyczqcej. ogrod6w

dzialkowych. Najwyrainiej wielomiesiqczne prace i konsultacje nad ustawq i

wreszcie jednomySlne jej uchwalenie Wzez polski parlament nie sA

okolicznoiciami, kt6re byfyby wystarczajqce, aby szanowai nowe prawo'

Sugerowanie, ii ustawa ta powinna trafii do Trybunalu KonsVtucyjnego' gdyi

m.in. utrzymuje monopolistycznA pozycje Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w jest

tym bardziej szokujqce,2e nie tylko sama ustawa w spos6b jasny przewidziala

procedurq ewentualnego wyodrgbnienia siq Rodzinnego ogrodu Dzialkowego z

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w ale i kilkumiesiqczna praktyka pokazuje, ie do

takich wyodrqbnieri ju2 dochodzi. JeSli wolq samych dzialkowc6w jest

opuszczenie struktur Zwiqzku i powolanie innego stowarzyszenia prowadzqcego

ich ogr6d, to majq ku temu petne prawo, a Zwiqzek szanuje ich wyb6r. Jednak

fakt, i.e nie dochodzi do masowego rezygnowania z Polskiego Zwiqzku

Dzialkowc6w naleiy odczytywai, nie jako przeszkodq spowodowanq przepisami

ustawy, a przeciwnie, jako Swiadomy wyb6r samych dziatkowc6w, kt6ry te

przepisy gwarantujE. Wyniki zebrafi sA doskonala odpowiedziE na brak

jakiegokolwiek monopolu, a jednoczeinie jaskrawym przykladem realizacji

demokracji wi16d dzialkowc6w-obyvvateli.
Jednoczeinie doskonale zdajemy sobie sprawe z tego, 2e sq w Polsce

Srodowiska, kt6re liczyty na to, 2e Polski Zwiqzek Dziatkowc6w w kr6tkim czasie

przestanie istniei, bo powstanie wiele maiych stowarzyszeri' Mamy

iwiadomoi6, 2e podnoszone zarzuty o domniemanej niekonstytucyjnoSci nowej

ustawy o ROD sQ tylko i wylqcznie przykrywkq do likwidacji naszego

narodowego ZwiEzku a tym samym ,,dobrania siq" do grunt6w zajmowanych

przez rodzinne ogrody dziatkowe. Jestesmy oburzeni takim obrotem spraw'

gdyi po raz koleiny instytucja padstwowa staje sie narzqdziem w reKu

przeciwnikow ogrod6w i dzialkowc6w.



Zaangaiowanie autorytetu urzgdu Rzecznika Praw Obywatelskich do

kolejnej pr6by podwa2ania bezpieczedstwa prawnego ogrod6w dzialkowych w

Polsce pozostaje w caikowitej sprzecznoSci z rolq jakq winien on pelni6 w

konstytucyjnym porzqdku prawnym, jest niedopuszczalnq i groinq ingerencjq w

wole ustawodawcy. Jest wiele dziedzin, m.in bezdomno6i, bezrobocie czy

ub6stwo spoteczedstwa w kt6rych Rzecznik Praw Obywatelskich powinien

wykazai swoje zaa nga2owanie.

Uczestnicy obradujqcego w dniu dzisiejszym Okrggowe$o Tarzqdu L6dzkiego

PZD wzywaja Rzecznika Praw Obylvatelskich do przyjqcia do wiadomo5ci, 2e to

dzialkowcy korzystajqc z demokracji zawartej w ustawie o rodzinnych ogrodach

dzialkowych (wiadomie podejmujq decyzje o pozostaniu w og6lnopolskiej

organizacji i dalszym reprezentowaniu ich interes6w.

Dlatego tei, kierujqc sig troskq o dalsze istnienie ogrod6w dziafkowych

zwracamy siq do prof. Lipowicz jako Rzecznika Praw Obywatelskich o

nieeskalowanie dzialari p16bujqcych rozbii Srodowisko dzialkowc6w,

domagamy siq zaprzestania atak6w na ustawe o rodzinnych ogrodach

dzialkowych i Polski Zwiqzek Dzialkowc6w. od blisko 25 lat nasz Polski Zwiqzek

Dzialkowc6w stal siq swoistym ,,chtopcem do bicia" przez r6ine grupy nacisku.

Czas skoriczye walkq z dziesiqcioma procentami czlonk6w polskiego

spoleczeistwa iyjEcego w de mokratycznym pa ristwie prawa.

Pr6bom zwalczania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dziatkowych

m6wimy glo6no - NlE.

Od Rzecznika Praw Obywatelskich oczekujemy wspierania tych inicjatyw,

kt6re tworzq dobry klimat dla budowania spoleczeristwa obywatelskiego'

Polski Zwi4zek Dzialkowc6w

Okregowy Zarz4d L6dzki

OkrQgowa Komisja Rewizyjna w Lodzi

l6di, dnia 15 grudnia 2014 roku.

Do wiadomoici:
l.Prezydent RP

2.Premier RP

3.Marszaiek Sejmu RP

4. P rzewod n iczacy Klubdw Pa rlamenta rnych

5.Poslowie Ziemi t6dzkiej


