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Marszałek Sejrrtu RP 
Stanowisko Społecznej Komisji Zagospodarowania i Rozwoju ROD Okręgowego 

Zarządu PZD w Szczecinie z narady szkoleniowej z dnia 20.03.2012 r. 

w sprawie reprezentacji Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w postępowaniu o 
stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP wybranych zapisów obowiązującej Ustawy o 

ROD, względnie całej ustawy 

Docierają do nas głosy krytyki i ataki różnorakich środowisk, a wśród nich niestety także 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Ogromna rzesza działkowców i ich rodzin 
nie może się czuć spokojna. Skierowanie przez I Prezesa Sądu Najwyższego, prof. Lecha 
Gardockiego, wniosków o niekonstytucyjności przepisów Ustawy <j> Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku spowodowało, że na dziajłkowców spadł kolejny 
nieoczekiwany cios. Przed Trybunałem Konstytucyjnym niebawem odbędzie się rozprawa. W 
tej jakże istotnej dla setek tysięcy osób członków Polskiego Związku Działkowców do 
reprezentowania Sejmu wyznaczeni zostali posłowie, którzy mie wykazują się tutaj 
obiektywizmem i prawością. Są to posłowie Stanisław Pięta i Andrz*:j Dera. Niejednokrotnie 
dawali oni wyraz niechęci wobec Polskiego Związku Działkowców, a zwłaszcza poseł 
Andrzej Dera. Nie raz dawali do zrozumienia, że ich stosunki c do idei ogrodnictwa 
działkowego jak i samych działkowców, jest negatywny, a nawet wii<j)gi. W sprawie, w której 
obiektywizm i rzetelność są absolutnie niezbędne wybÓT padł na osi by tak jawnie niechętne 
wobec działkowców i Polskiego Związku Działkowców. Jest to dlai nas fakt nie zrozumiały. 
Apelujemy zatem do Pani, Pani Marszałek by korzystając z przyznanych Pani kompetencji 
do reprezentowania interesów milionowej grupy społecznej jaką > są działkowcy, wybrała 
osoby prawe, które swoją postawą dadzą rękojmię jak najrzetelniejszego i obiektywnego 
postępowania i działania. Wierzymy, że dla Pani nie będzie obojętny los tak wielu ludzi, dla 
których ogrody działkowe są jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Wierzymy, że podjęta 
przez Panią decyzja będzie ze wszech miar mądrą, która da działkowcom nadzieję na 
możliwość ochrony ich praw i reprezentacji interesów przez ludzi gofinych, którym naprawdę 
na tym zależy. 
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Z wyrazami najwyższego szacunku członkowie Komisji. 
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