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Szanowna Pani Marszałek! 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Związkowiec" w Zielonej Córze zwraca się do Pani z prośbą o wsparcie działań 
milionów polskich działkowców w obronie uchwalonej 8 lipca 2005r, Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Zastanawiającym dla nas jest fakt skierowania przez I Prezesa Sądu Najwyższego wniosku o stwierdzenie niegodności z 
Konstytucją tej ustawy. 

Proszę pozwolić, że przywołamy jeden z artykułów Konstytucji RP : „Art. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji spoleczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, 
innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji". Wniosek stoi wbrew temu artykułowi. Jest to zaprzeczenie wolności zrzeszania się, 
funkcjonowania organizacji społecznych. Czy Polski Związek Działkowców jako utworzona i działająca w ramach prawa 
organizacja społeczna nie ma możliwości swobodnego działania I dbania o interesy swoich członków? 

Dlaczego nam działkowcom a jednocześnie obywatelom tego Państwa próbuje się odebrać, prawo własności, neguje się 
zasadę wypłacania odszkodowania za odbierany majątek? 

II Kongres PZD zwołany w 2011 roku dobitnie pokazał, że Polski Związek Działkowców to ogromna organizacja 
zrzeszająca zdeterminowanych ludzi, gotowych bronić swoich praw l wolności, Ludzi skutecznych w tym działaniu a biorąc pod 
uwagę Ich ogromne i długoletnie doświadczenie życiowe bardzo wytrwałych. 

Działkowcy zrzeszeni w naszym ogrodzie to w zdecydowanej większości ludzie starsi, emeryci, renciści, którzy 
przeszedłszy w życiu różne chwile chcą mieć spokój, odrobinę radości I gwarancję rekreacji, wypoczynku na własnymi rękami 
zakładanych, zagospodarowywanych działkach. Ludzie ci niejednokrotnie kosztem dużych wyrzeczeń latami pielęgnowali działki, 
włożyli w nie ogrom wysiłku, pracy, i co najważniejsze pieniędzy. Teraz słysząc o tak bezwzględnym ataku na ustawę gwarantującą 
im bezpieczeństwo i prawa, odbierają to bardzo osobiście, personalnie, boją się co dalej z nimi będzie. 

Mając na uwadze dobro, spokój, bezpieczeństwo oraz gwarancję praw i wolności obywatelskich polskich działkowców a w 
szczególności reprezentowanych przez nas działkowców ROD „Związkowiec", zdecydowanie sprzeciwiamy się wnioskowi do 
Trybunału Konstytucyjnego i pokładamy w Pani Marszałek nadzieję, iż wesprze nas w tych działaniach. Uważamy, że dyskryminuje 
się na6 działkowców, obywateli odbierając nam konstytucyjnie gwarantowane prawa. 

Szanowna Pani Marszałek 

Jest Pani jedną z najważniejszych osób w naszym Państwie, jednocześnie Jako Marszałek Sejmu skupia Pani w swoich 
rękach delegowane przez nas, naszym przedstawicielom mandaty do reprezentowania społeczeństwa. Mamy nadzieję, że wpływ 
Pani Marszałek na proces stanowienia prawa w Polsce będzie odzwierciedleniem interesu społecznego kilku milionów obywateli 
usilnie zabiegających o wysłuchanie i zrozumienie. 

Z wyrazami szacunku 


