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Krajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie
ul. Bobrowiecka I
00-728 Warszawa

Warszawa. dnia 3 marca 2015 roku
LISTOTWARW
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
POLSKT EGO ZWTAZKU DZ|AIKOWC6W

dnia 3 marca 2015 rokL
DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH PROF. IRENY LIPOWICZ.
z

My czionkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, demokratycznie wybrani przez

lX

Krajowy Zjazd Delegat6w Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w zwracamy siq do Rzecznik
Praw Obywatelskich o zaprzestanie walki z najwigkszq 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 stojAcej po stronie (rodowisk, kt6re z zacieklq determinacjq zwalczajq
zapisy nowej ustawy dotyczEcej ogrod6w dzialkowych. Najwyrainiej wielomiesiqczne
prace i konsultacje nad ustawa i wreszcie jednomySlne jej uchwalenie przez polski
parlament nie sq okoliczno5cia m i, kt6re bylyby wystarczajqce, aby szanowai nowe
prawo. Sugerowanie, i2 ustawa ta powinna trafii do Trybunalu Konstytucyjnego, gdy2
m.in. utrzymuje monopolistycznq pozycjq Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w jest tym
bardziej szokujqce, 2e nie tylko sama ustawa w spos6b jasny przewidziala procedurq
ewentualnego wyodrqbnienia siq Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego z Polskiego
Zwiqzku Dzialkowcdw, ale ifakt,2e do takich wyodrqbnieri ju2 doszto. Je6li wolq
samych dziatkowc6w bylo opuszczenie struktur Zwiqzku i powolanie innego
stowarzyszenia prowadzqcego ich ogrdd, to mieli ku temu pelne prawo, a Zwiqzek
sza n uje ich wyb6r.
Jednak fakt, 2e nie doszto do masowego rezygnowania z Polskiego Zwiqzku
Dziaikowc6w naleiy odczytywai nie, jako przeszkodq spowodowanq przepisami
ustawy, a przeciwnie, jako Swiadomy wyb6r samych dziatkowc6w, ktdry te przepisy
gwarantujq. Wyniki zebrari sq doskonal4 odpowiedziq na brak jakiegokolwiek

monopolu,

a

jednocze(nie jaskrawym przykladem realizacji demokracji wir6d

dzialkowc6w-obywateli.
Jednocze6nie doskonale zdajemy sobie sprawq z tego, 2e sq w polsce Srodowisr<a,
kt6re liczyly na to, 2e Polski Zwiqzek Dziatkowc6w w kr6tkim czasie przestanie istniei,
bo powstanie wiele matych stowarzyszei.
Mamy SwiadomoSi, 2e podnoszone zarzuty o domniemanej niekonstytucyjno6ci
nowej ustawy o ROD sq tylko i wylqcznie przykrywkq do likwidacji naszego
narodowego Zwiqzku a tym samym,,dobrania siq" do grunt6w zajmowanych przez
rodzinne ogrody dziatkowe. JesteSmy oburzeni takim obrotem spraw, gdy2 po raz
kolejny instytucja paristwowa staje sie narzqdziem w rqku przeciwnikdw ogrod6w i

dzialkowc6w. Zaanga2owanie autorytetu urzgdu Rzecznika praw obvwatelskich
do
kolejnej p16by podwa2ania bezpieczeristwa prawnego ogrod6w dziarkowych porsce
w
pozostaje w calkowitej sprzeczno5ci z rorq, jakq winien on pernii
w konstytucyjnym
porzqdku prawnym oraz jest niedopuszczalnq i groinq ingerencjq
w wolq
ustawodawcy.
Jest wiele dziedzin, m.in. bezdomnoji, bezrobocie czy ub6stwo spoteczeristwa.
w
kt6rych Rzecznik Praw obywatelskich powinien wykazai swoje zaanga2owanie.
wzywamy Rzecznika praw obywaterskich do przyiqcia do wiadomoici, ie
to
dzialkowcy korzystaiEc z demokracji zawartej w ustawie o rodzinnych
ogrodach
dziatkowych iwiadomie podjgri decyzje o pozostaniu w og6rnoporskiej
organizacli i
dalszym reprezentowa niu ich interes6w.
Dlatego te2, kieruiqc siq troskq o darsze istnienie ogrod6w dziatkowych
zwracamy srq
do prof. Lipowicz, Rzecznika praw obywatelskich o nieeskalowanie dzialari
pr6bu.iqcych rozbii Srodowisko dziarkowc6w, domagamy
sie zaprzestania atak6w na
ustawQ o rodzinnych ogrodach dziarkowych i porski Zwiqzek Dziarkowc6w.
od blisko 30 lat nasz porski Zwiqzek Dziafkowc6w star siq swoistym
,,chropcem do
bicia" przez r6ine grupy nacisku. czas skoriczyd warkq z dziesiqcioma procentami
czlonk6w polskiego spofeczefistwa iyiqcego w demokratycznym padstwie prawa.
Pr6bom zwalczania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach dziafkowych
m6wimy gloSno - NlE.
Je6li nie moina albo siq nie chce pom6c, to przynajmniej nie
nareiy przeszkadzaf i w
iaden spos6b niweczyd dziela popartego blisko milionami podpis6w
obywateli.
od Rzecznika Praw obywaterskich oczekujemy wspierania inicjatyw, kt6re
tworzq
dobry klimat dla budowania spofecze6stwa obywatelskiego.
Przesylamy drogq elektronicznq ten list r6wniei do:
- Prezydenta RP Pana Bronislawa Komorowskiego,
- Marszalka Sejmu Rp pana Radoslawa Sikorskiego,
- Premiera Rzqdu Rp pani Ewy Kopacz
oraz przekazujemy do wiadomojci:
- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w pana Eugeniusza
Kondrackiego,
- czlonkdw Krajowej Rady pZD.

Z

dzialkowym pozdrowieniem

Czlonkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej polskiego Zwiqzku
Dzialkowc6w
Przewodniczqca
Z-ca Przewodniczqcej
Z-ca Przewodniczqcej
Sekretarz

Maria Fojt
Bogusiaw Dqbrowski
Henryk Tomaszewski
Roman 2urkowski
Czlonkowie: Stanisfaw Burzyriski, Ryszard Dorau, Jadwiga
Drzewiecka, Alicja
Paterek i Dorota Zerba.
2

