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Szanowna Pani Marszałek! 

Jako jeden z suwerenów wybieralnych władz zwracam się do Pani Marszałek z apelem i 
prośbą o dokonanie zmiany reprezentantów Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
wyznaczonych w poprzedniej kadencji w osobach posłów Stanisława Pięty i Andrzeja Dery. 
Wobec wyznaczenia przez Trybunał Konstytucyjny terminu rozprawy na dzień 28 czerwca 
2012 roku zwracam się do Pani Marszałek, aby korzystając ze swych prerogatyw dokonała 
tej oczekiwanej przez nasze środowisko zmiany i oddeleguje takiego posła, który wykazywać 
będzie obiektywizm uwzględniając fakt, że działkowcy to także, a przede wszystkim polscy 
Obywatele i nie można ich pozbawiać praw nabytych, do tego nabytych w dobrej wierze i w 
zaufaniu do stanowionego prawa. 
Doświadczenia z rozprawy w grudniu 2008 roku przed Trybunałem Konstytucyjnym 
dotyczącej ustawy o ROD sprawiają, że Marszałek Sejmu chcąc dochować powagi Wysokiej 
Izby nie może zgodzić się na to, by reprezentantami byli posłowie powszechnie znani z 
negatywnego stosunku do Polskiego Związku Działkowców. Reprezentantem winien być 
poseł, który będzie stał w obronie dorobku Sejmu, czyli ustawy, a nie go atakował. 
Być może umknęło z pamięci, że występujący wówczas przed Trybunałem poseł Andrzej 
Dera (wówczas PiS), zamiast bronić ustawę, atakował ją z taką samą gorliwością jak 
pełnomocnik skarżącej Gminy Wrocław. 
Nie mogę spokojnie patrzeć w przyszłość, gdy wiem: 
- że jednym z reprezentantów będzie Andrzej Dera, dzisiaj członek kolejnego ugrupowania 
politycznego Solidarnej Polski, a poprzednio Prawa i Sprawiedliwości; 
- że nigdy z ust tego posła nie padło ani jedno dobre słowo o Polskim Związku Działkowców 
oraz o obowiązującej ustawie o ROD, 
- że kolejny raz poseł ten wykorzysta status przedstawiciela Sejmu do całkowitego 
zdyskredytowania naszej ustawy, w której obronie i jej nienaruszalności dotychczas 
opowiedziało się ponad 620 tysięcy działkowców, polskich Obywateli. 
Ponadto wyznaczenie dwóch posłów na reprezentantów Sejmu w Trybunale 
Konstytucyjnym jest niespotykanym ewenementem. 
Oddelegowanie właśnie tych posłów do obrony ustawy jest też wielce zastanawiające, nie 
tylko dla mnie, bo czyżby zapomniano, że poseł Andrzej Dera był autorem i sprawozdawcą 
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niesławnego projektu zakładającego uchylenie ustawy o ROD a poseł Stanisław Pięta 
dokładał wszelkich starań oraz bardzo go wspierał i forsował ten projekt. 
Czyżby pamięć była aż tak zawodna? 
Tak ustanowiona reprezentacja Sejmu, jako żywo przypomina powiedzenie, że wilk nie pasie 
owiec. 
Pragnę także przypomnieć, że działkowcy od czerwca 2010 roku ślą protesty, petycje, prośby 
i apele nie zgadzając się na taką reprezentację a reakcji ze strony kolejnych Marszałków 
Sejmu jak nie było tak nie ma. 
Na zakończenie proszę łaskawie pamiętać, że „Wszelka władza społeczności ludzkiej 
początek swój bierze z woli narodu", a ja członek Polskiego Związku Działkowców jestem 
także członkiem polskiego społeczeństwa. 
Wyrażam jednocześnie przekonanie, że również mój głos zostanie zauważony i Pani 
Marszałek deleguje posła, który godnie, rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie będzie 
wypełniać zaszczytne zadanie obrony Ustawy o ROD z 8 lipca 2005 roku, aktu prawnego 
uchwalonego wolą większości parlamentarnej i aktu, który przeszedł całą wymaganą 
prawem procedurę legislacyjną, by w końcu złożył pod nią swój podpis Prezydent RP. 
Niniejszy list drogą elektroniczną przesyłam również do: 
- Wicemarszałków Sejmu RP: Cezarego Grabarczyka, Eugeniusza Grzeszczaka, Wandy 
Nowickiej i Jerzego Wenderlicha 
oraz przekazuję do wiadomości: 
- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego, 
- Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego. 

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem 
Członek Polskiego Związku Działkowców 

Bogusław Dąbrowski 
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