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Szanowna Pani Marsiałekl 

Społecznie wypełniający swój mandat członkowie Okręgowego Zarządu 
Polskiego Związku Działkowców obradujący na statutowym posiedzeniu w dniu 25 
maja 2012 roku, z udziałem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD 
i Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku zwracają się z 
apelem i prośbą o dokonanie zmiany reprezentacji Sejmu RP w związku z 
wyznaczeniem daty rozprawy przez Trybunał Konstytucyjny na dzień 28 czerwca 
2012 roku. 

W sprawie zaskarżenia przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych przez byłego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Sejmowa 
Komisja Ustawodawcza przyjęła swoje stanowisko oraz rekomendowała na 
przedstawiciela Sejmu Posła Stanisława Piętę oraz drugiego przedstawiciela posła 
Andrzej Derę, który bardzo zabiegał o możliwość wystąpienia przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w tej sprawie. 

Nikt ze społeczności działkowej, nie tylko w naszym Okręgu Gdańskim, nie 
może zrozumieć, dlaczego ustanowiono właśnie taką reprezentację, jeśli weźmie 
się pod uwagę zachowanie posła A. Dery w grudniu 2008 roku w czasie 
wystąpienia w Trybunale w sprawie skargi Gminy Wrocław dotyczącej ustawy o 
ROD. Wówczas zamiast bronić przepisów przyjętych przez Wysoką Izbę 
zaprezentował wyłącznie swój subiektywny punkt widzenia świadczący na 
niekorzyść nie tylko tych zaskarżonych artykułów, ale wręcz całej ustawy. W taki 
sposób rażąco przekroczył swoje uprawnienie, bowiem swoimi wypowiedziami 
zastąpił wręcz wnioskodawcę kierującego swą skargę. Działkowcy byli przekonani, 
że przedstawiciel Sejmu, najwyższego organu ustawodawczego Rzeczpospolitej 
Polskiej nie dopuści się do skandalicznego oczerniania ustawy, która została 
uchwalona wolą większości parlamentarnej, 
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Stwierdzamy, korzystając ze swoich obywatelskich uprawnień, że żadnemu 
posłowi reprezentującemu Sejm RP przed innymi organami władzy publicznej nie 
wolno kierować się osobistymi uprzedzeniami i partykularnymi politycznymi 
intencjami. 

Poseł A. Dera nie jednokrotnie udowodnił i nadal to udowadnia, że nie 
potrafi być w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych bezstronny. W 
środowisku polskich działkowców jest jednoznacznie źie odbierany, bowiem 
zamiast bronić naszych podstawowych praw usilnie dąży do pozbawienia ich nas. 
Swym dotychczasowym postępowaniem i swymi medialnymi wypowiedziami w 
pełni zasłużył sobie na tą surową ocenę wynikającą z jego wyjątkowo 
nieprzychylnej postawy wobec nas działkowców, naszych ogrodów i naszego 
Związku. 

W związku z tym posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania 
ponad 53 000 członków Polskiego Związku Działkowców użytkujących wraz z 
rodzinami od dziesięcioleci swoje działki w 247 Rodzinnych Ogrodach Okręgu 
Gdańskiego zwracamy się do Pani Marszałek z apelem i prośbą o podjęcie decyzji i 
wyłączenie tych posłów, a zwłaszcza Andrzeja Dery z reprezentowania Sejmu RP 
przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 28 czerwca 2012 roku w sprawie 
zaskarżonej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. 

Pragniemy jednocześnie zauważyć, że polscy działkowcy nie żądają żadnego 
szczególnego traktowania, prosimy Jedynie o wyznaczenie posła dającego 
gwarancję obiektywnego przedstawiania argumentów przed Trybunałem, a takiej 
gwarancji nie dają rekomendowani posłowie, co z przykrością stwierdzamy. 

Wyrażamy przekonanie, że Pani Marszałek przychyli się także i do naszej 
prośby podejmując decyzję zgodną z oczekiwaniami członków ponad milionowej 
społecznej, pozarządowej organizacji społecznej Polskiego Związku Działkowców. 
Niniejsze wystąpienie drogą elektroniczną pozwalamy sobie przekazać także do 
Wicemarszałków Sejmu RP oraz przesyłamy do wiadomości Prezesa PZD 
Eugeniusza Kondrackiego, Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii 
Fojt i Przewodniczącej Krajowej Komisji Rozjemczej PZD Olgi Ochrymiuk. 

Z wyrazami szacunku I działkowym pozdrowieniem 

Społecznie wypełniający swoje obowiązki wobec członków i Związku 

Członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD Józef Pisarski 
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Lista poparcia dla stanowiska Okręgowego Zarządu PZD skierowanego do Pani Marszałek Sejmu Ewy 
Kopacz z dnia 25 maja 2012 r. 
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