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Szanowna Pani Marszałek 

My członkowie Polskiego Związku Działkowców obecni na zebraniu sprawozdawczym 
w dniu 28.04.2012 Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SZAFIREK" w Łęczycy po wysłuchaniu 
informacji o przewidywanej trudnej sytuacji prawnej działkowców naszego związku w wyniku 
wprowadzenia zmian w artykułach Ustawy zakwestionowanych przez I Prezesa Sądu 
Najwyższego, które godzą w najsłabszą grupę społeczną i nasze interesy jak i PZD oraz 
ogrodnictwo działkowe w Polsce jesteśmy głęboko zaniepokojeni że do chwili obecnej nie 
była Pani uprzejma zająć stanowiska w sprawie listu Otwartego IX Krajowego Zjazdu 
Delegatów Polskiego Związku Działkowców podpisanego 16 grudnia 2011 r. przez jego 
uczestników, który jest najwyższą władzą w PZD. 
Jesteśmy przekonani, że prośba wsparcia tak licznej grupy społecznej w walce o nabyte od 
wielu lat prawa oraz być albo nie być n/Związku nie powinno być dla Pani sprawą obojętną, 
nie wartą uwagi i zastanowienia się co może stać się z nami, naszym dobytkiem w 
przyszłości. 
Pani Marszałek my na mocy tej ustawy o ROD uzyskaliśmy możliwość, że Zakłady pracy, 
zobligowane wówczas przez Państwo restrykcyjnymi przepisami nie mogły podnosić 
pracownikom wynagrodzeń, mogły natomiast zakupić ziemię pomóc przy organizacji 
ogrodów działkowych. Umożliwiło nam to poprawę materialną bytu. Zorganizowano w ten 
sposób ogrody pracownicze dla ogromnej grupy ludzi, ciągle ubożejącej warstwy społecznej. 
Ogrody w istotny sposób zabezpieczają nasze potrzeby w zakresie części materialnej oraz 
możliwości wypoczynku dla nas i naszych rodzin. Ta grupa społeczna nie ma możliwości 
wypoczynku za granicą bądź w kraju poza terenami zamieszkania w związku z niskimi 
zarobkami lub emeryturami. IX Krajowy Zarząd PZD wyraził czytelne stanowisko w wysłanym 
do Pani „Liście otwartym" w sprawie naszych oczekiwań jak i potrzeb. Chcemy wiedzieć czy 
nasza przyszłość pod obecnymi rządami jest bezpieczna, czy jesteśmy tylko traktowani jako 
masa wyborcza, aby głosować na Was bądź na Waszą partię. Po wyborach radzić musimy już 
sobie sami a nasze problemy nie są już Waszymi. Nonsensem jest, że Sejmowa Komisja 
Ustawodawcza wyznaczyła ochotników PIS posła A. Derę i St. Piętę do obrony naszej ustawy 
przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ludzie Ci nie mogą reprezentować naszego Związku, 
gdyż reprezentują PIS, który domaga się likwidacji ogrodów działkowych i Polskiego Związku 
Działkowców. Takie działanie świadczy o tym, że PO nie chce nas bronić. My członkowie PZD 
w zaistniałej sytuacji zagrożeń naszego Związku Ogrodów i PZ Działkowców ośmielamy się 
zadać Pani Marszałek kilka trudnych dla Pani a istotnych dla nas pytań: 
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- Czy Pani Marszałek i jej autorytet jest w stanie poprzeć n/dążenia do zachowania istnienia 
naszych ogrodów Związku PZD? 
- Czy jest Pani w stanie wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom i poprzeć tak liczną grupę 
społeczeństwa w walce o nabyte od wielu lat prawa i być albo nie być Związku? 
- Czy zdaje sobie Pani sprawę co się stanie z nami kiedy „wprowadzicie ewentualnie nową 
ustawę"? 
- Czy te zmiany nie spowodują wielkiego niezadowolenia społeczeństwa, członków Związku i 
ich Rodzin, ludzi starych emerytów i rencistów ludzi niezamożnych, dla których działki są 
dużym wsparciem ekonomicznym? 
Szanowna Pani Marszałek jesteśmy przekonani że dzięki tej korespondencji zwróci Pani 
większą uwagę na nasz problem. Pani jako tak wielki autorytet w naszym kraju wesprze 
nasze starania w nierównej walce o byt ogrodów związku PZD - DZIĘKUJEMY 
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