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L I S T O T W A R T Y 
Szanowna Pani Marszałek ! 

Jestem członkiem Polskiego Związku Działkowców od 1982 roku 
w ROD im. „RELAKS" w Kędziercynie-Koźlu, a od wielu lat społecznie pełnię różnorodne 
funkcje w organach samorządu PZD . 

Z wielką uwagą zapoznałem się z treścią pisma Pani Jolanty Gruszki 
p.o. Dyrektora Generalnego Kieriuącego Gabinetem Marszałka Sejmu ( znak :GM9-I4I-18/12 z 
dnia 18-04-2012r.) będącego odpowiedzią na „List otwarty IX Krąjowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Związku Działkowców" skierowany w dniu 16-XII-201 Ir. do Marszałek Sejmu RP 
Ewy Kopacz. Delegaci IX Krajowego Zjazdu stanowili nąjwyższy organ samorządu PZD i byli 
nie tylko reprezentantami wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych, ale także 
reprezentowali ponad milion członków PZD; a -łącznie z" ich członkamrTodzm byli 
reprezentantami kilku milionów osób. Nie ma w kraju drugiej tak licznej organizacji 
społecznej służącej zaspokojeniu socjalnych potrzeb społeczności lokalnych . Nie ma takie 
drugiej organizacji tak bardzo lekceważonej i zwodzonej przez instytucje i organy władzy. 

Jestem zdumiony formą i ogólnikowością w/w pisma,w którym 
zamieszcza się nieprawdziwe informacje dotyczące żądań sygnatariuszy listu otwartego pod 
adresem Pani Marszałek. Czyżby przesłanie tak poważnego gremium działkowców nie dotarło 
do Pani Marszałek, że odpowiedzi na nie po upływie czterech miesięcy udziela osoba 
pełniąca obowiązki dyrektora generalnego? A może Pani Marszałek zabrakło czasu na 
zapoznanie się z treścią listu otwartego delegatów i na udzielenie merytorycznej odpowiedzi? 
Uważam taki stan rzeczy za objaw lekceważenia najwyższego organu samorządu PZD-IX 
Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, a także Polskiego Związku Działkowców i ich członków. 

Z treści „Listu otwartego..." przesłanego Pani Marszałek jednoznacznie 
wynika, że delegaci DC Krąjowego Zjazdu zwracają się nie o ingerencję lecz z prośbą do Pani 
o : 
1/ wsparcie działkowców w ich staraniach o zachowanie ustawowych praw zagwarantowanych 
ustawą o ROD z 2005r, 
2/ właściwą obronę ustawy z 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych przed Trybunałem 
Konstytucyjnym , a także przed politykami gotowymi zaprzęgnąć instytucje państwowe do 
zniszczenia rodzinnych ogrodów działkowych, 
3/wskazania posłów reprezentantów Sejmu RP w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, których poglądy są zbieżne z oczekiwaniami działkowców i którzy będą 
bronić zaskarżoną ustawę o ROD, 



4/ wysłuchanie głosu działkowców, z którego jednoznacznie wynika wola zachowania ustawy o 
ROD z 2005r. 

Stanowczo protestuję aby w postępowaniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym reprezentantami Sejmu RP byli posłowie Andrzeja Dera i Stanisława Pięta, 
których poglądy są sprzeczne z ideą rodzinnych ogrodów działkowych i oczekiwaniu 
działkowców. Wyznaczenie nowych posłów mieści się w kompetencji Pani Marszałek Sejmu, 
tym bardziej, 2e w/w posłowie byli wyznaczeni w minionej kadencji Sejmu. 

Sygnatariusze listu otwartego nie sformułowali prośby do Pani Marszałek 
o jej „ingerencję w sposób wykonywania przez niezależne sądy i trybunał konstytucyjny ich 
konstytucyjnych i ustawowych kompetencji». 

Pani Jolanta Gruszka pisze, cy tu ję . . . up rze jmie informuję, że Marszałek 
Sejmu nie może się angażować w sprawę." koniec cytatu . Wyraźnie widać tutaj brak 
znajomości zakresu obowiązków i uprawnień Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu z mocy 
przepisów prawa jest zaangażowany w sprawę z racji przesłania swego stanowiska do 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaskarżonej ustawy o ROD i wyznaczenia posłów do 
reprezentowania Sejmu w postępowaniu przez Trybunałem. 
Ustawę w 200Sr. o ROD uchwalił Sejm RP i fakt ten tez angażuje Marszałka Sejmu do 
obrony ustawy, gdyż nie występują żadne przesłanki aby tą ustawę uznać za niekonstytucyjną. 

Szanowna Pani Marszałek! 

Podobnie jak uczestnicy DC Krajowego 2 |̂azdu Działkowców PZD także ja zwracam 
się do Pani o wysłuchanie głosu działkowców wołającego o zachowanie ustawy o ROD oraz 
ogólnopolskiego samorządu działkowców zorganizowanego w ramach PZD. 

Oczekuję na pomoc i wsparcie swyni" autorytetem starań działkowców o 
zachowanie ustawy z dnia 08-llpca-2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169 , 
poz. 1419 z późn. zmian.) w niezmienionym kształcie. ' 

Z poważaniem ^ 

Otrzymują: 

1/ Adresat 
2/Przewodniczący Klubów Parlamentarnych PO, SLD i PSL 
3/ Posłowie : Tomasz Garbowski, Tomasz Jaimiziewicz i Brygida Knlenda-Łabuś 
4/ Prezes KR PZD w Warszawie 
5/Prezes OZO PZD w Opolu 


