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Gdafsk, dnia 25.11.2011r.

Szanowny Pan
Stanislaw Dqbrowski
Pierwszy Prezes SQdu Najwyiszego
Warszawa

Szanowny Panie Prezesie!

Demokratycznie wybrani i spolecznie wykonujecy swoje obowiazki czfonkowie
statutowych organ6w Okregu Gdafskieto polskieto ZwiEzku Dziatkowc6w
zebrani na ll posiedzeniu Okrggowego Zaruqdu w Gdarisku w dniu 25 listopada
aOLl toku, po szczeg6lowym zapoznaniu siq z pana odpowiedziq na list otwarty
Miqdzynarodowego Biura Ogrod6w Dzialkowych i Rodzinnych w Luksemburgu
wyraiajq zdziwienie idezaprobatq dla treSci w niej zawartych.
Nasz demokratycznie wybrany, og6lnopolski reprezentant Krajowa Rada pZD
przekazafa do Luksemburga pelnq dokumentacjq dotyczqcq wniosku
skierowanego do Trybunafu Konsq ucyjnego przez pana poprzednika.
Zapewniamy, ie Miqdzynarodowe Biuro, wbrew temu, co pan twierdzi w swoim
wyst4pieniu, jest calkowicie zaznajomione ze szczeg6lami wniosku i to jego
tresci byly powodem wystQpienia do naczelnych organ6w pafistwa polskiego.
Nie odni6sf sie Pan do fundamentalnych kwestii podniesionych przez
Miedzynarodowe Biuro natomiast z niezrozumialych powod6w zawarl
stwierdzenia i opinie nas, polskich dzialkowc6w, krzywdzece ido tego
nieprawdziwe.
W iadnym miejscu Pana wystEpienia nie znaleilismy odpowiedzi iak siq ma
podwaienie konstytucyjnosci calej Ustawy o ROD do wyraianej troski o
dzialkowc6w. Czyiby bylo nim dqienie do ostatecznego uchylenia przepis6w
gwarantujqcych nam dzialkowcom chociaiby prawo do dzialki, wfasnojd
naniesief inasadzef na dzialce, zwolnienia podatkowe, ochrona likwidacji



naszych ogrod6w na jakikolwiek dowolny cel, odszkodowania w razie utratywlas.noici a moie ochrona przed wystgpujecymi roszczeniami do grunt6w
uiytkowanych przez Zwiqzek?
Odpowiedzi na te kwestie w pijmie brak, lecz za to podwaienie naszych
fundamentalnych praw uznaie pan za dzialanie n" *rrno.ni"ni" fozycli prawnej-jakos trudno nam zrozumie6 ten tok rozumowania.

Szanowny Panie!

W liScie skierowanym do Migdzynarodowego Biura zawarl pan takie oto
stwierdzenie: ,,kdide stanowisko wyraiane przez organjzacje spoleczne jest
trdktowane powdanie i uwzglqdniane pnez Sqd Najwytszy.,, Kf6ci siq ono jawnie
z dotychczasowe praktykE nie udzielania jakiejkolwiek odpowiedzi na tysiece
wystepief dzialkowc6w, ogrod6w i demokratycznie wybranych organ6w
Zwiqzku kierowanych r6wniei do pana od lutego 20lO roku!
Dopiero list Migdzynarodowego Biura przerwaf pana milczenie w tej
fundamentalnej dla milionowej spolecznei organizacii sprawie!
Z tresci skierowanego listu wynika jednoznacznie, ie to nie Miedzynarodowe
Biuro iczlonkowie PZD pono6 nie znajq tredci Ustawy o ROD w obronie, kt6rej
wystqpujq. Jest wrgcz odwrotnle, to pana pierwszego prezesa SEdu Najwyiszego
nie calkowicie zapoznano ze szczeg6lami wniosku zloionego przez swoiego
poprzednika i z nasza ustawA.
Twierdzi Pan, ie ustawa o ROD pozbawia dziafkowcr5w wplywu na zarzqdzanie
Polskim Zwiezkiem Dzialkowc6w, a zapomina inie dostrzega, ii zgodnie z te
ustawq nasz Zwiezek jest samodzielne i samorzqdnq organizacjq funkcjonujqcE
w oparciu o tE Ustawe i Statut. Statut podlegajqcy rejestracji przez Sqd
Rejestrowy I kt6ry precyzyjnie okresla zasady funkcjonowania pZD
wprowadzajqc fundamentalnA zasade, ie czlonkami demokratycznie
wybieranych organ6w mogq by6 wylacznie czlonkowie pZD.
Jednoznacznie wynika z tego, ie tylko iwyfqcznie czlonkowie Zwiezku majq
wpfyw na zarzqdzanie naszq spolecznq, pozarzqdowq organizacjq.
Twierdzi Pan, ie zaskariajqc przepisy dotyczqce zasad korzystania z teren6w
ROD przez milion dzialkowc6w uznal, ii niekonstytucyjnym pono6 jest
posiadanfe takich uprawniei przez jednq organizaqq, czyli pZD, a brak tego w
odniesieniu do innych czesto,,kanapowych,, stowarzysze6.
Stowarzyszenia te zakladajq, jak pan pisze,,,osoby niezadowolone ze sposoou,
jaki PZD wykonuje swoje funkcje,,,



Zapomina Pan, ie te osoby zostaly usuniete z naszej organizacji przez samych
dziafkowc6w za 'aiEce naruszanie przepis6w zwezkowych i powszechnie
obowiqzuiqcych; za pr6by zamieszkiwania i meldowania siq na uiytkowanych
dzialkach, za budowanie nie altan, lecz dom6w mieszkalnych o powierzchniach
przekraczaiecych normy zawarte tak w naszych przepisach jak iw prawie
Budowlanym. Jeieti takie osoby znajdujq posfuch w Sedzie Najwyiszym, to
pozostawiamy bez komentarza,
Zapomnial Pan takie, ie uwzglqdnienie wniosku przez Trybunaf Konstytucyjny
nie spowoduje nadania tych praw innym organizacjom, lecz za to
nieodwracalnie odbierze je nam dzialkowcom z polskiego Zwiezku Dzialkowc6w.
W Pana wystepieniu znajdujemy takie bardzo przewrotnie brzmiqce
stwierdzenia, it jakoby wniosek skierowany do Trybunalu ma na celu
poszanowanie ochrony wfasnoSci indywidualnej dzialkowc6w i pZD.
Ten wniosek niestety temu nie sluiy, lecz w rzeczywisto6ci jej zagraia,
wzmacniajqc MasnoSd publicznq jednoznacznie zmierzajqc do usuniecia z
porzqdku prawnego zapisu art.15 ust.2 Ustawy o ROD.
Zapomnial Pan, ie Trybunaf Konstytucyiny jui raz orzekal w sprawie niekt6rych
artykuf6w Ustawy o ROD i niezrozumiafym dla nas jest podwaianie zapis6w
calej naszei Ustawy, jako niekonstytucyjnej, czego jako iywo nie rozumiejq
nawet prawnicy!

Swoimi poniiej zloionymi podpisami apelujemy o dog{ebne przeanalizowanie
caloksztaftu sprawy i w trosce o milionowq rzeszq czlonk6w polskiego Zwiqzku
Dziafkowc6w, bgdqcych nade wszystko polskimi Obywatelami wnosimy o
wycofanie wniosku z Trybunalu Konstytucyjnego.
Polscy dzialkowcy wiedzq ai nadto dobrze, ie celem wniosku nie jest
sprawdzenie zgodno6ci Ustawy o ROD z Konstytucje Rp a wylqcznie usuniqciem
jej, iako iedynej przeszkody na drodze do uzyskania swobodnego dostqpu do
gruntdw przez nas uiytkowanych.

Nasze stanowisko kierujemy r6wniei do:

Szanowny Panie Prezesiel

- Prezesa Trybunalu Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplifskiego i Sqdzi6w
Trybunalu Konstytucyjnego proszec o rozwage w tej sprawie,
- Marszalka Sejmu RP Ewy Kopacz z prosbq o pamigtanie, ie szkodq poniosq
polscy Obywatele suwereni wfadzy publicznel



oraz przekazujemy do wiadomoici:

- Prezesa Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w Eugeniusza Kondrackiego,
- Przewodniczacej l(rajowej Komisji Rewizyjnei pZD Marii Fojt,
- Przewodniczqcej Krajowej Komisji Rozjemczej pZD Olgi OchrymiuK.

Prezes
WicePrezes
WicePrezes
Sekretarz
Skarbnik
Czlonkowie OZ:

Z dzialkowym pozdrowleniem

Spolecznie wykonujqcy swoje obowiazki wobec czlonk6w i zwiqzku

Czeslaw Smoczyfski
Jan Dawidowicz
Stanislaw Kasperek
Waldemar Lewandowski
Zdzislaw Kami6ski
Antoni Chadzyiski
Maria Domalewska
Stanisfaw Dominiak
Wiesfaw Dziwosz
Jan Dyjak
Bernard Goldyszewicz
Stefan Gross
Anna Grzesiak
Bogdan Grzela
Ryszard Gurtiakow
Mieczyslaw Kamiriski
Klaus Kosowski
Henryk Kostro
Jan Kowalski
Agnieszka Machnikowska
J6zef Ma6kowiak
leonard Niewi6ski
Jaroslaw Parus
Wojciech Pera
Ryszard Poniatowski
Franciszek Potulski
Jan Ptasznik
Brunon Raulin
Tadeusz Rojek
Ewa sikora



Okregowa Komisja Rewizyjna pZD

Przewodniczqcy
Z-ca Przewodniczecego
Z-ca Przewodniczqcego
Sekretarz
Czfonkowie:

Tomasz Szturomski
Jadwiga Wfoch
longin Woiniak
Regina Zajkowska
Miroslaw Zawadzki.

Boguslaw DAbrowski
Elibieta Senecka
Marianna Krawczyk
Jolanta Rutkowska

Okregowa Komisja Rozjemcza pZD

Przewodniczqcy
Z-ca Przewodniczecego
Sekretarz
Czlonkowie:

Sabina Chinalska
Mariusz Draniewicz
Andrzej Jancz
Piotr Mikitula
Stanislaw Orlowski
Tadeusz Sakowicz
Andrzej Zajcew.

Bogusfaw Biniqda
Piotr Bu6ko
Henryk Krasi6ski
Jadwiga Lewandowska
Marian Szymczak
Stanisfaw Walczuk
Jerzy Zacharzewski
Angelika Zajac.

J62ef Pisarski
Janina Farmas
Leonarda Bachar-Kowalska

Gdafsk, dnia 25 listopada 201t roku


