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Zielona G6ra, 16 grudnla 2014 r'

Prof. lren a Llpowicz

Rzecu n ik Praw ObYwatelskich

Okregowy 1aft1d PzD w Zielonej G6rre po ra! kolejny wypowiada siQ w sprawle

stanowiska, lakle niezmiennie prez€ntuje Pani wobec ustawy o ROD z 13 Srudnia 2013 r'

zar!ucalac loJ niekonstytucyJnose'

NaszedotychczasowelistYpozostalvbezodpowiedzi'chocia2'iakwlemy'tara
odpowiedt, podpisana przez starsze8'o radcq, p' Natallq cabai' zostala przeslana na adres

nlekt6rych nadawcow.

Z pewnq ul84 przyjmu.iemy, ii Pani Rzecznik 
"w 

pelnl podziela wyraiany powslecnnle

poglqd, ii ustawa powinna przyczynii siq do zapewnienia niezakl6conego funkcjonowania

rodzinnYch ogrod6w dzlalkowYch"'

Je$li takl Jest rzeczywiScie poglqd pani Rzecznik' to nie rozumlemy' dlacze8o ten

spokoj wladnle od kilku mlesiqcY z inicjatywy Pani Rzecznik lest zakfdcany' Nie rozumiemy

tei, dlacusgo w przvwofanym plSmie podpisanym przez paniq Cabaj podnosi siQ sprawe

pozbawiania obywateli [czytai : dzialkowcow) prawa dobrowolneSo zrteszanla sie' podclas

gdy kwestionowana prrez tanlq nzecznik ustawa wlainie taka dobrowolnoic zapewnia'

Takie stwierdzenie iwiadczy, ri w biurze Rzecznika praw obywatelskich ustawa o RoD nie

jest rnana, bowiem spelnieniem oczekiwad Pani rzecznik se zapisy ustawy uiete w:

! Art. 45 - 47 i 67 ust'2 - wolnoii zrzeszania siq

) Art. 48-49- poszanowanie r6wnego traktowania dzialkowcdw

> Art. 50 ust.l - naleiyta ochrona prawna

P Art, 69-73 - nafraoatqcy;iowiaret< przeprowadrenia zebran wszystkich dzialkowcOw

w celu wyboru stowa rzYszen ia'

Ciqgle zdumrewa nas przyjrnowanie zapis6w ustawy nie obiektywnie'. al-".,,:^t^f,"tuo

nadrfliernie eksponu,lEcy ott"ki*uni" os6b zrzeszonych w tak zwanych stowarzyszerl iach z

rejonu malopolskiego i podkarpackiego Warto wiqc podkre(lic ieszcze raz' ie ztodnie z

ustawQ wszystkie o8rody dzialkowe i dzialkowcy powinrri siq poddai procedurze wyboru

stowarzyszenia, tak, lal( czynimy to w PZD - z poszanowaniem prawa Zwraca na to uwage

cytowana w piSmie o.;;"';Jrj- *vpo*iedi podsekretarza stanu w Ministerstwie

Infrastruktury, Ktory plsze: ,,wydaie siq' ie stowarzyszeniom powolonynr pr2ed 19 styczrria

2014 r. nie moie zoslac ot*;;;;;;" prowadzenie ogrodu' co (" ) budzi ich sprzeciw"'

ProbV wyinterpretowa n ia zasady' iz wczeirriei zaloione stowarzYs2ellia sq uprawniorrc do

przejqcia wladania oe'ooonti-'i p'abanri opierajqcymi,siq na regule "lex 
retro aglt" (czyli

pra*o drirl" wstecz) - a to iest sprzeczne z regulami paristwa Prawa'

Wodniesieniuooru..pu*noj,,PaniRlecztlikcodopotrzebyistnieniaPolskiesozwiazku
uzratkowc6w spieszynry Ou'"t"rn**tt' ttr w okrqgu zielonogorskirn clacyzjq o wylQcterliu slq

ze struktur PZD podjqt jeden ogrod' r\a 122
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Ta informacJa chcemy zwr6cii uwagq, li nie ma potneby' abv Pani Rzeenik decydowala

o wyborze organizacji do kt6re1 obwatele chcq naleied Oni sami sl zdolni o Wm

zrdccydowad, a Jak wldac z wyboru - PZD iest dla nlch watny'

Oczekujemy, ii Pani Rz€cznik zrervtnujo z trwania w uporze bronienia niekonlccrnle

slusznej sprawy. oczekujemy tei, ii Panl Rzccznik zechce potr'ktowad ortanlrach PZD

prrynaJmniei tak powainie, jak powainie traktuje Pani garstkq stowarryszei inie
5towarzysze6,kt6reniechcqsiepoddadzapisomustawyid|akt6rychchcePan|pozbawid
stablllracji prawne.i prawie milion drlatkowc6w.

Podoisv uczestnlk6w zebrania:
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