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Pan 
Donald Tusk 
Premier Rządu RP 
W a r s z a w a 

Szanowny Panie Premierze! 

W dniu 22 września 2011 roku odbył się w Warszawie II Kongres Polskiego 
Związku Działkowców. Został on zwołany, gdyż milion polskich rodzin 
posiadających działki w rodzinnych ogrodach po raz kolejny na przestrzeni 
ostatnich lat zostało zagrożonych utratą swoich działek, ogrodów oraz ich 
Związku, z powodu skierowania przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do 
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie zgodności z Konstytucja RP 
całej naszej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005 roku. 
Ponieważ nie uczestniczył Pan Premier w tym dla nas ważnym wydarzeniu, 
mimo przesłanego zaproszenia, Prezes Związku przesłał na Pana ręce w dniu 27 
września 2011 roku list i dokumenty przyjęte przez II Kongres PZD licząc, że 
odniesie się Pan do naszych problemów. 
Polscy działkowcy oczekują podejmowania działań zgodnych z deklaracjami 
wyborczymi składanymi przez prominentnych przedstawicieli Platformy 
Obywatelskiej w czasie obrad tego KongresuI 
Poglądy działkowców w sprawie obrony obecnie obowiązującej Ustawy o ROD 
wyrażane od wielu, wielu miesięcy i zawarte w tysiącach listów, pism, 
protestów czy stanowisk kierowanych do szeroko pojmowanej władzy 
publicznej i przekazywanych również Panu do wiadomości pozostają bez 
odpowiedzi I 
Polscy działkowcy mają prawo oczekiwać od kierowanego przez Pana Rządu 
oraz od szeroko pojętej władzy publicznej udzielania pomocy naszym ogrodom, 
a nie ciągłego „majstrowania" przy naszej Ustawie o RODI 



Pomimo upływu ponad 5 miesięcy od daty odbycia II Kongresu PZD nie możemy 
doczekać się jakiejkolwiek reakcji z Pana strony! 

Szanowny Panie PremierzeI 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w 
Pile informują, że rozpoczęły się Walne Zebrania Sprawozdawcze w Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych i ich uczestnicy pytają, dlaczego Premier Rządu RP nie 
odpisuje działkowcom? 
Pytają czy jeden milion 250 tysięcy członków Polskiego Związku Działkowców, 
największej w Polsce społecznej organizacji nie zasłużył na udzielenie 
odpowiedzi? 
Pytają, jak to jest, że Kanclerz Niemiec Angeła Merkel znajduje czas i kieruje do 
niemieckich działkowców list, w którym wyraża swój pozytywny pogląd na 
funkcjonowanie ogrodów i ich Związku, a nasz Premier milczy w sprawach 
najważniejszego dokumentu prawnego, jakim jest Ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 roku. 
Jesteśmy jednak przekonani, że znane są Panu apele płynące od polskich 
działkowców o zachowanie Ustawy o ROD w obecnym kształcie i wie Pan 
zapewne, że podpisy w jej obronie złożyło ponad 620 tysięcy Obywateli. 
Przyzna Pan, że nie ma drugiej takiej ustawy, która by cieszyła się takim 
społecznym uznaniem i akceptacją. Czy nie czas wyciągnąć z tego wnioski, 
biorąc pod uwagę, że jest to głos ponad 10 procent członków polskiego 
społeczeństwa? 
Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania 83 Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych naszego Okręgu Pilskiego, w których od dziesięcioleci 
użytkuje swoje działki 14,5 tysiąca działkowców i ich rodzin liczymy, że pomimo 
natłoku ważnych spraw wagi państwowej znajdzie Pan Premier czas na 
udzielenie odpowiedzi, tak oczekiwanej przez społeczność działkową. 
Niniejszy list pozwalamy sobie także skierować do: 
- Marszałek Sejmu RP, 
- Ministra Infrastruktury, 
- Senatorów i Posłów Północnej Wielkopolski, 
oraz przekazać do wiadomości Prezesa Polskiego Związku Działkowców 
Eugeniusza Kondrackiego. 

Z wyrazami szacur zdrowieniem 

Prezes OZ PZD Marian Praczyk ^ ^ 
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Maria Fojt 

Ryszard Ku kawka 

Andrzej tfreFzktfw 

Brunon Seinrau 

Wiceprezes OZ PZD 

Wiceprezes OZ PZD 

Sekretarz OZ PZD 

Skarbnik OZ PZD 

Członkowie: 
Adam Daszkowski 

Zygmunt Czarny C^fU^^f gĄ 6cN ^ 

Stanisław Lemieszka * * * ^ ^ ^ & > 

Ewa Zawłocka _JEUI<q ZZćkAC-c*^0* 

Marian Ostaszewski. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD 
Mieczysław Gumny 

Zastępca Przewodniczącegopkręgowej Komisji Rozjemczej 
Anna Żółtowska 

3 


