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Minister TransPorfu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
w Warszawie

STA.r\O'v\rjSKO
W SPR,{W'IE OBRONY USTAWY O ROD

z dnia 8 lipca 2005 r.

-Iai.:o uczes-,.,rri; Ii i(ol3-resuPT'D.;, W-,.'"ie *' iniu :: 09 lt I i r. na iilcryrn pre,jgtc szeres doronentou

rv obrcnie usial!1, c LOD z dr;a 3 iipca 1005 r. i l'sliazaniu i,'"' nicn argunenrc'; i szercriego pcparcia

cizieiko*corv z ceiego :rraiu craz przeisia.xicieii celegac;i zagraniczn;;ch rocid u mnie coraz,,liekszv niepokoj.

);a kcngresie f.,,m jedncznacznie cporviecidano sig zs t4 ustawa- akcentrrja-c, ze '.vsz,'.'stkie iziilania prcrvacizone

..-+u rh,^rr rrir,,:;e n:r - r.niir*c-.'n', . ric rne--rr-.J-,'CZfi nriaZ:lnf Z Uf ,-tXC.,f anien..,---- ,..i:3'_io iia_lu ma-la 
"!a'miai

nasz. cn c:i:iek. su.rer.:ja_c zgro,.vno cjziaiko*'ccni jak i ich *'iacizorn, ze dziac,iania prorved;one przez rzag

sr_ rt ic;r inreresie. co nuir :iq z prarvciq i rlie mi przeiozenia na prak:r'czne pole daalania.

Urrazam. ze ies airr.rrar ocirvrotnie. Nie moug aoanmec dlaczeqo cala ustarva zosta{a zaskar2ona przez

I Prezesa Sqiu Najrryzszego Pana Lecha Gardockiego. Znamiennrm jest rorvniez fak, ze zaskar2enia

dokonuje I Prezes Sa.du Najwyzszego bgd4c poli4'cmie r.l't4czony w ten proceder. a ptzeciez wymiar

spraut<iliwosci. rzekomo w nas2]m kraju jest apoliryczny.

Pouyzsza ustawa zostala zaskar2onaw 2010 r. do Trybunafu Konst-ltucfnego i do dzii nie ma^ Zadnego

rozstrzugnigcia i nie zapadl 2aden wy:rok

Dzirvi mnie to dlaczego tak rva-ara spraq/a dla dzialkorva, tak dlugo trw-a i wprowaciza niepotrzebny niepokoj

i niepervno$ dla polskich dzialkowcow w callm kaju.
Jeiii rvlaciza- kora t_viko w- sioganach swoich m6wi o demokracji, a szczegolue przeC w1'borami. tak naprawcig

nie ma pojgcia o demokac;'i mamiag dziaikowc6rv swoirni dziataniami m6wi4c, ie ich popiera.

Aie turaj nie chodzi o demolaacjg ty-iko o pienia-dze i to ogromne pienia.dze, ktore nalez-v domnienlwac, czekzjq

dla rych L1oq'rvlriri4z korzeniami dzialki od praw-owirych dzialkorvcow.

Wadza nie rylko do dzialkorvc6w stosuje te metody i nie ustaje w uszczgSlitvianiu na siig obpvateli. ale

rorvniez jak pokazuje Zvcie tq samq metocip stosuje w stosunku do caiego spoleczensnva. uszczqSiiwiaj4c je

ustawq refu ndacr,jnq lek6w, dzi alkorvcom ostatnio reform4 emerytaln4.

Z tego rvidac- ze wladza rv imig demokacji i wtasnych interesow jest przecirvko ob-l'rvatelom i nic nie robi

aby rym um€czon ym, schororvanyr4 rv podeszly-m rvieku emery1om, rencistom - dzialkowcom pomoc

i rvesprzec ich rv jesieni n'cia.
Pr6buje sig nam zdeptac nabyte prawa. W ocenie d'ialkowca ten Lto depcze jego cigzk4 pracq. jego dziatkp
jesr -szkodnikier& w'andalem i takich rvanali naiezv piqtnorvac. a nie ich gJoqfikcrvac tal< jat cryni to niby

sojusznik dzialkorvcow, mamiqc ich- 2e to dla ich dobra - nie tak dawno juZ cos takiego sl.vszalem.

Dlatego moj sprzeciw jest je<inozrLaczny i nie z-vczp sobie. aby ktoi mnie uszczpSiiwiai na siie bez mojej zgody.

Na tym tle jawisig petn-v obraz prorvadzonejpolit.vkiw stosunku do najslabszej -enrpy 
spolecznej t-i. rencistorv

emerytow iubogicil Ltorym mozna zabra6 ostatni4 ostojg ich eg4'stencji.
lVidac. 2e jest to poliryka przemydlana ui obliczona na wyniszczenie najslabsz'-rch. Pocza;+-szy od dzialkowcorv
przez usta*-Q refundacujn4 lekastw- po reformg emery-taln4 kierunek jest bardzo cz,vtelny i to nib,v w imiQ

demokacji, bez uwzgiqCnienia glosu ryci-r- horych to dot-v-czr'.

Ur','azem, 2e obowiq,zuj4c€ ustalva o ROD z dnia 8 lipca 2005 r. rv obecnym ksnalcie w pelni zabezpiecza

inreresy dziaikow'cow i powinna zostac rlycofana z Trybunalu Konstyrr:cyjnego, co wyta2agdziatkowry
w swoich w)'stapieniacir Naieiv przerw'ac tnvajag-v niepokoj iniezadowolenie dzialkowc6rv polskich.


