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Marszałek Sejmu 
P. Ewa Kopacz 

Zgromadzeni na Walnym Zebraniu działkowcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani 
Marszałek Sejmu, o wsparcie polskich działkowców w naszych staraniach o swój byt, o swoje 
prawa Zaskarżenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału 
Konstytucyjnego stawia pod znakiem zapytania przyszłość ogrodów działkowych w Polsce. 
Procedura rządząca postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym sprawia, iż działkowcy, ani 
ich Związek, nie mogą zaprezentować w nim swych racji. W tej sytuacji niezmiernie istotnego 
znaczenia nabiera kwestia posła wyznaczonego przez Panią Marszałek do reprezentowania Sejmu 
w niniejszej rozprawie. Dlatego zwracamy się do Pani aby, korzystając ze swych prerogatyw, 
wskazała do niniejszego postępowania posła, którego poglądy są zbieżne z oczekiwaniami 
działkowców. W szczególności protestujemy przeciwko wcześniejszym kandydaturom posłów 
Stanisława Pięty oraz Andrzeja Dery. Z ich dotychczasowego postępowania wynika bowiem, że są 
to osoby wyjątkowo negatywnie nastawione do ustawy, w której obronie działkowcy złożyli 
620 000 podpisów. Sytuacja ta powoduje, iż posłowie reprezentujący Sejm przed Trybunałem, 
którzy z założenia powinni bronić dorobku Sejmu- czyli ustawy, będą ją podważali. Poglądy w/w. 
Posłów, sprzeczne z oczekiwaniami działkowców, spowodują również, iż milionowa społecznośc 
obywateli najbardziej zainteresowanych decyzją Trybunału zostanie pozbawiona możliwości 
przedstawienia swych zapatrywań na sprawę. Uchwalona przez Sejm 8 lipca 2005 r. ustawa o 
rodzinnych ogrodach działkowych od samego początku cieszyła się olbrzymim poparciem 
działkowców. Już w trakcie prac Sejmu nad projektem, opracowanym przy współudziale 
samorządu działkowców, w ogrodach zebrano 230 000 podpisów poparcia dla tej inicjatywy. Zapisy 
projektu były szeroko konsultowane z naszym środowiskiem. Dzięki temu nowa ustawa odpowiada 
potrzebom i oczekiwaniom działkowców. Dobitnym potwierdzeniem tego stanu rzeczy było 
zebranie przez działkowców 620 000 podpisów pod protestem przeciwko próbie jej uchylenia w 
2009 r. Niestety protesty działkowców z 2009 r. pozwoliły ocalić korzystną dla nich ustawę, ale nie 
spowodowały zaprzestania starań przeciwników ogrodów. W 2010 r. do Trybunału 
Konstytucyjnego trafił wniosek, byłego już Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zaskarżył 
6 zapisów ustawy o ROD. Po raz kolejny, pomimo jednoznacznego stanowiska działkowców, 
podjęto próbę uszczęśliwienia ich na siłę. Znowu okazało się, że władza, tym razem sądownicza, 
wie lepiej niż obywatele, co jest dla nich najlepsze. Uzasadnienie wniosku jednoznacznie świadczy 
o tym, że sporządzono go nie znając realiów panujących w ogrodach i prawdziwych bolączek 
działkowców. Podważanie wszystkich praw daiałkowców zagwarantowanych ustawą o ROD 
sprawia, iż przyszłość ogrodów działkowych jest zagrożona jak nigdy dotychczas. 110- letnia 
tradycja ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dorobek kilku pokoleń miliona rodzin może 
zostać bezpowrotnie utracony. Za naszym pośrednictwem milion polskich rodzin zwraca się do Pani 
Marszałek o pomoc i wsparcie swym autorytetem starań o poszanowanie ich woli. 
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