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Marszalek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz
Warszawa

LIST'OTWARTY
Szanowna Pani Marszalek !

Jestem czlonkiem Polskiego ZwiEzku Dzialkowc6w od 1982 roku

w ROD im.,,RELAKS" w Kgdzierzynie-Ko2lu,a od wielu lat spolecznie pelniE r6znorodne

funkcje w organach samorzqdu PZD .

Z wielk4 uwagq zapoznalent sip z tre6ciq pisma Pani Jolanty Gruszki

p.o. Dyrektora Generalnego Kierujqcego Gabinelem Marszalka Sejmu (znak:GM9-141-18112 z

dnia 18-04-2012r.) bpd4cego odpowiedzi4 na ,,List otwafty IX Krajorvego Zjazdu Delegat6w

Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w" skierowany w dniu l6-XII-20llr. do Marszalek Sejmu RP

Ewy Kopacz. Delegaci IX Krajowego Zjazdu stanorvili najwy2szy organ samorzqdu PZD i byli
nie tylko reprezentantami wszy'stkich rodzinnych ogrod6w dzialkowych, ale takze

reprezentoryati ponad milion czlonk6w PZD,a lEcznie z. iclt czlonkami rodz*i byli
reprezentantarni kilku milion6w os6b. Nie ma w kraju drugiej tak licznej organizacji

spolecznej sluZqcej zaspokojeniu socjalnych pctrzeb spoleczno6ci lokalnych . Nie rna tak2e

drugiej organizacji tak bardzo lekcervazone.j i zwodzorrej przez inslytucje i organy rvladzy .

Jestem zdumiony form4 i og6lnikow'oSci4 w/rv pisma, w kt6ryrn
zamieszcza sip nieprawdziwe inforrnacje dofyczqce 2qdari sygnatariuszy listu otwartego pod

adresem Pani Marszalek. Czy2bv przeslanie tak powaznego gremium dzialkowc6w nie dotarlo
do Pani Marszalek. 2e odpowiedzi na nie po uptywie cztereclr nriesigcy udziela osoba
pelni4ca obowi4zki dyrektora generalnego ? A nroze Pani Marszalek zabraklo czasu na

zapontanie sig z treSci4 listu otwartego delegat6w i na udzielenie merytorycznej odpowiedzi?
Uwazam taki stan rzeczy za objaw lekcewaZenia najlvyzszego organu samorzqdu PZD-IX'
Krajorvego Zjazdu Delegat6w PZD, a tak2e Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w i ich czlonk6w.

Z treici ,,Listu otwartego ..." przeslarrego Pani Marsza.lek jednoznacznie

wyrika,2e delegaci IX Krajorvego Zjazdu zwracajq sig nie o ingerencjg lecz z proSb4 do Pani

o:
l/ wsparcie dzialkowc6lv wich staraniaclr o zaclrowanie ustawowych praw zagwarantowanych

ustaw4o ROD 22005r,
2lwtaSciw4 obrong ustawy z 2005r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych przed Trybunalem
Konstfucyjnym , a takZe przed politykami gotowyni zaprzqgnqi instytucje paristwowe do
zniszczenia rodzinnych ogrod6w dzialkowych,
3/ wskazania posl6w reprezentantor,v Sejmu RP rv postEpowaniu przed Trybunalern
Konstytucyjnym, kt6rych pogl4dy s4 zbiezne z oczekiwaniami dzialkowc6w i kt6rzy bgd4
bronii zaskarlonq ustawg o ROD,



4/ wystuchanie glosu dzialkowc6w, z kt6rego jednoznacznie wynika wola zachorvania ustawy o

ROD z 2005r.

Stanowczo protestujg aby w postQpowarliu przed Trybunalem

Konstytucyjnym reprezentantami Sejmu RP byliposlowie Andrzeja Dera i Stanislawa Pigta,

kt6rych pogl4dy sq sprzeczne z ide4 rodzinnych ogrod6w dzialkor,vych i oczekiwaniu

dzialkowc6w. Wyznaczenie nowych posl6w rnieSci sig w kompetencji Pani Marszalek Sejmu,
tym bardziej,2e wlw poslowie byli wyznaczeni w minionej kadencji Sejmu.

Sygnatariusze listu otwartego nie sformulowali proSby do Pani Marszalek

o jej ,,ingerencjg rv spos6b wykonywania przez niezale2ne s4dy i trybunal konstytucyjny ich

konstytucyjnych i ustawowych kompetencji ,, .

Pani Jolanta Gruszka pisze, cytujE :" ... uprzejmie infonnujp,2e Marszalek

Sejmu nie moze siq angazorva6 w sprawE." koniec cltatu . Wyra2nie widai tutaj brak

znajomoSci zakresu obowiqzk6w i uprawnieri Marszalka Sejmu. Marszalek Sejrnu z mocy

przepis6w prawa jest zaangazowany w sprawQ z racji przeslania swego stanolviska do

Trybunalu Konstfucyjnego w sprawie zaskarzonej ustawy o ROD i wyznaczenia posl6w do

reprezentowania Sejmu w postgpow aniu przez lllrybunalern.

Ustawg w 2005r. o ROD uchwalil Sejm RP i fakt ten tez angaiuje Marszalka Sejmu do

obrony ustawy, gdyZ nie wystgpuj4 2adne przeslanki aby t4 ustawQ vzna( za niekonstytucyjnq.

Szanowna Pani Marszalek !

Podobnie jak uczestnicy IX Krajowego Zjazdu Dzialkowc6w PZD takLe jazwracam

sip do Pani o wysluchanie glosu dzialkowc6w wolaj4cego o zachowanie ustawy o ROD oraz

og6lnopolskiego samorz4du dzialkowc6w zorganizowanego w ramach PZD.

Oczekujg na pomoc i wsparcie swym autorytetem starafi dzialkowc6w o--'--
zachowanie ustawy z dnia 08-lipca-2005r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz.U. Nr 169,

poz.l4l9 z poin. zmian.) w niezmienionym ksztalcie .
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Otrzymuj4:

1/ Adresat

2lPrzewodnicz4cy Klub6w Parlamentarnych PO, SLD i PSL

3/ Poslowie : 'fomasz Garbowski , Tomasz Janniziewicz i Brygida Kolenda-l-abuS

4lPrezes KR PZD w Warszawie

SlPrezes OZO PZD w Opolu


