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STANOWISKO 

Członków Zarządu Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Głubczycach na posiedzeniu w dniu 

05 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany delegata Sejmu RP na posiedzenie Trybunału 
Konstytucyjnego zaplanowanego na dzień 28 czerwca 2012 r. w osobie 

posła Andrzeja Dery i wyznaczenie innego posła sprawozdawcy. 

Na dzień 28.06.2012 r. Trybunał Konstytucyjny wyznaczył posiedzenie 
w sprawie wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w Warszawie. 
Przedmiotem rozpoznania Trybunału ma być wniosek Pierwszego Prezesa Sądu 
Najwyższego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP całej ustawy z dnia 8 
lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych lub w przypadku uznania 
takiego wniosku wybranych zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. 

Procedowany przez Trybunał Konstytucyjny wniosek dotyczy 
fundamentalnych i żywotnych interesów około 10% obywateli RP. 
Rozstrzygane ma być prawo członków PZD do użytkowania działek, nabyte 
niekiedy ponad 100 lat temu, których nikt nie chciał. 

Rozstrzygane będzie również prawo członków PZD do zrzeszania się, 
tworzenia własnych struktur organizacyjnych i władz związkowych. 
Kwestionowane będą prawa nabyte członków PZD, jak również prawa do 
zgromadzonego przez lata majątku. 

Członkowie PZD nie dadzą się oszukać, wiedzą oni bowiem doskonale, 
że odbywa się to wszystko w interesie wielkiego kapitału dla którego 
użytkowane przez członków PZD działki stanowią obecnie atrakcyjne tereny 
inwestycyjne. 



Działkowcy pozostają w głębokim przekonaniu, że kamienne pustynie nie 
mogą wygrać z zielenią ich działek i bronią tego stanowisk. 

Tak więc zakres przedmiotowy rozstrzygany przez Trybunał Konstytucyjny 
zagadnień jest dla członków PZD fundamentalny. Tymczasem tak dużej części 
naszej polskiej populacji odmawia się prawa do bycia stroną w toczącym się 
postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. 

Niepokoi bardzo członków PZD, iż za poprzedniej kadencji Sejmu RP na 
posła sprawozdawcę Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym wyznaczony 
został poseł Andrzej Dera. 

Pan poseł w poprzedniej kadencji Sejmu RP był autorem projektu ustawy 
PiS oznaczającym praktycznie nacjonalizację majątku działkowców bez 
odszkodowań i rozbicie struktur organizacyjnych PZD. Z poparciem obecnej 
koalicji projekt tej ustawy został odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. 

W realiach niniejszej sprawy wobec wagi i brzmienia podniesionych 
argumentów dla zwykłych działkowców jest całkowicie niezrozumiały obecny 
stan polegający na dopuszczeniu możliwości decydowania o nas bez nas. 
Intencją członków PZD nie jest wpływanie na jakikolwiek sposób na treść 
orzeczenia Trybunału. 

Uważam jednak, że mamy prawo jako strona reprezentowana przez 
obiektywnego posła wypowiedzieć się przed Trybunałem w tak pryncypialnych 
dla nas sprawach, w powinnością jakiejkolwiek władzy państwowej jest nas 
wysłuchać w imię poszanowania zapisów Konstytucji RP i wzajemnego 
szacunku. 
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