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Ewa Kopacz
Premier RP

Szonowna Pani Premier

Uczestnicy posiedzenia plenamego Okrggowego Zarz4du Polskiego
Zwiagku Dzialkowc6w w Kaliszu w dniu 26 maja 2015 roku reprezentuj4cy
kilkadziesi4t tysigcy rodzin dzialkowych z Wielkopolski poludniowo -
wschodniej s4 oburzeni i zbulwersowani dzialaniami organu nadzorujqcego
Polski Zwi4zek Dzialkowc6w, kt6re prowadz4 do destabilizacji Zwiqzku t
parali2u ruchu dzialkowego w Polsce.

Zwracamy sig do Pani Premier ze skargq i wyralamy sw6j sprzeciw na
dzialania Urzgdu Miasta Stolecmego Warszawy, organu nadzoruj4cego Polski
Zwi4zek Dzialkowc6w, dotycz1ce rejestracji Statutu PZD.

Mimo tocz4cego sig postgpowania s4dowego i apelacji zlo2nnej przez
Polski Zwiqzek Dzialkowc6w, Urzqd Miasta Stolecznego Warszawy, Biuro
Administracji i Spraw Obywatelskich wykorzystuje przyslugujqce mu Srodki
nadzoru i wymusza na Zwtqzku uchylanie podjgtych zgodnie z nowym
Statutem dzialaf, i uchwal, mimo nierozpoznanej apelacji Polskiego Zwi4zku
Dzialkowc6w

Takie dzialanie i odbiera nam, dzialkowcom i Polskiemu Zwiqzkowi
Dzialkowc6w, konstltucyjne prawo do odwolania siE do niezawislego sqdu od
decyzji organu administracyjnego.
Wprowadza to niepok6j i destabilizacjg ruchu dzialkowego w Polsce oraz
zakl6ca normalne funkcjonowanie ogrod6w dzialkowych.

Szanowna Pani Premier

Dzialkowcy wielkopolscy mnacal4 sig z profbq do Pani Premier o
zdecydowane daalania w obronie polskich dzialkowc6w i wymuszenie na
organie nadzorujqcym normalnych, a nie wrogich dzialafi w stosunku do PZD,
kt6re prowadzq do chaosu prawno - organizacyjnego w Zwiqzku i w jego
organach terenowych.
Organ nadzoruj4cy, kt6ry reprezentuje Pani Prerydent Miasta Warszawy
pr6buje przeforsowa6 wlasny poglqd w sprawie rejestracji Statutu PZD za
pomoce administracyjnych Srodk6w nadzorczy ch.
Dzialkowcy wielkopolscy stanowczo sprzeciwiaj4 sig takim dzialaniom .



Prosimy Paniq Premier o opowiedzenie sig po stronie polskich
dzialkowc6w w toczqcym sig sporze, gdy2 uwalamy,2e racja jest po naszej
stronie.

Za uczestnik6w posiedzenia


