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,,Vox populi lingaa est"

Dlatego teL Czlonkowie Polskiego Zwirykt Dziakowc6w uprawiaj4cy
swoje dzialki na terenie malopolski bior4cy udzial w statutowlm zebradu
Okrggowego Zarz4du Malopolskiego w Krakowie w dniu 13 marca 2012 roku,
nwacaj4 sig z pro!;b4 o delegowanie do wyst4pienia przed Trybunalem
Konstynrcyjnym przedstawiciela Sejmu RP, kt6ry w sprawie zaskarlonych przez
bylego Pierwszego Prezesa S?du Najwyzszego zapis6w ustawy o rodzinnych
ogrodach dzialkowych z 8 Iipca 2005 roku, bgdzie osob4 bezstrom? i obiektywnie
oceniaj4c4 aktualny stan prawny Zwiqzku.

Szsnowna Pani Marczalek
Jako lekarz i Minister Zdrowia w poprzedniej kadencji, zdaje sobie Pad

sprawg jak warin)'rn elementem w chorobach ukladu kr4zenia oraz stawowo -
kostnego czy c,tkrzycy l ludzi zapadajqcych na te choroby juZ po ,,c7rerdziestce"
jest rehabilitacja ruchowa i czymy w;poczynek na fwieZ;,rn powietrzu.
Przygotow).wana obecnie ustawa o wydfuZeniu okresu akt)'lvno6ci zawodowej
i p6iriejszego przechodzenia na emerlturg, kt6ra dla ludzi pracy ledwo wystaxczy
na zaspokojenie podstawowych potrzeb w;'rnaga wladnie oslon socjalnych, a tak4
jest wlaSnie dzialka w rodzinnych ogrodach dzialkowych.
To wladnie na dzialce akttrvizuj4 sig ludzie w podeszlyn wieku, wlpoczywajq
rodziny, uprawiane sq w spos6b ekologiczny warzrya i owoce bez ponoszenia
dodatkowych kosa6w na wczasy, na k6re ich nie stai.

"Vox 
popult', to jest okolo milionowa rzesza czlonk6w Polskiego Zwigku

Dzialkowc6w od wielu miesigcy jednoznacznie i wyraziicie wskazuje jak
szkodliwe spolecmie jest Z4danie pierwszego Prezesa Sadu NajwyZszego
skierowane do Trybunalu Konsotucyjnego, stwaxzajqc ogromne
niebezpieczeristwo i realne zagrcZerie dla istnienia oraz dalszego rozwoju
ogrodnictwa dzialkowego i roli naszych ogrod6w jako urz4dzen uffIecnoi,ci
publicznej, kt6re istniej4 w Polsce od ponad I00 latl .,,Praeterita mutare nemo
potesl"



Skierowane wnioski zmierzajq wprost do wyl4czenta ogrod6w i naszej
spoleoanej, pozarz4dowej orgaizacji z konstytucyjnej ochrony praw nabltych,
a tak2e ochrony prawa wlasnodci dzialkowc6w.
Pomimo uplywu prawie czterech miesigcy czlonkowie milionowej spolecmej
organizacji nie doczekali sig zajgcia jasnego stanowiska w przedmiotowej
sprawie.

Posiadajqc statutowe upowa2rienie reprezentowania Czlor:k6w ZwiSzkD
dzialalqcego w 280 Rodzinnych Ogrodach Dzialkowych i Zarz4dach PIOD na
terenie Malopolski zwracamy sig z prodb4 o uwzglgdnienie naszego stanowiska,
by Pani Marszalek korzystajqc ze swych uprawnieri wskazala do reprezentowania
Sejmu RP tekiego posla z Platformy Oblwatelskiej, Polskiego Stronnictwa
Ludowego lub Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kt6rego pogl4dy b9d4 zbiezne
z oczekiwaniami polskich dzialkowc6w w przedmiocie zachowania praw nabyqich
,,Lex reto non agif' .

Z wyrazami sucunku i powaianit

Spolecznie wykonuj4cy mandat
Czlonkowie Okrggowego Zarzqdu Malopolskiego PZD
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