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Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pismo z 11 października 2016 r., działając na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1648 ze zm.; dalej jako: ustawa o RPO) uprzejmie informuję, co następuje.

Pismo do Prezesa  PZD z dnia 19 sierpnia 2016 r. zostało skierowane przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich w trybie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o RPO. Przepis ten 

stanowi, że Rzecznik prowadząc postępowanie może żądać złożenia wyjaśnień w każdej 

sprawie od organów organizacji społecznych. Wystąpienie powyższe stanowi w związku 

z tym jedną z czynności podejmowanych w toku badania sprawy. Skorzystanie z tej 

możliwości przez Rzecznika w żadnym stopniu nie przesądza więc o stwierdzeniu 

naruszenia praw bądź wolności obywatelskich, lecz umożliwia organowi, do którego jest 

ono kierowane przedstawienie swojego stanowiska, zgodnie z zasadą audiatur et altera 

pars.

Wystąpienie skierowane do Prezesa PZD przez Rzecznika musiało więc zawierać 

przytoczenie zarzutów Skarżącego zawartych we wniosku skierowanym do RPO i nie miało 

na celu stygmatyzacji szanowanej organizacji Polskiego Związku Działkowców. W piśmie 

skierowanym do Prezesa PZD Rzecznik poprosił o ustosunkowanie się do tych zarzutów. 

Warszawa, 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego im. kpr. Benedy 

w Bydgoszczy

rod.benedy@wp.pl 

mailto:rod.benedy@wp.pl


- 2 -

W piśmie zawarto również prośbę o wskazanie, czy do PZD wpływają inne skargi 

dotyczące zagadnień wskazanych w załączonym wniosku.

Uprzejmie informuję, że standardowa praktyka udostępniania informacji 

o wystąpieniach RPO kierowanych do instytucji oraz organizacji ma na celu zapewnienie 

transparentności działania konstytucyjnego organu ochrony praw i wolności oraz 

zagwarantowanie obywatelom prawa dostępu do informacji publicznej określonego w art. 

61 ust. 1 Konstytucji RP. Zwracam również uprzejmie uwagę, że na stronie 

https://www.rpo.gov.pl/ publikowane są również informacje o odpowiedziach udzielanych 

na wystąpienia RPO. Stosowna informacja dotycząca pism Prezesa PZD z 7 i 9 września 

2016 r. również została opublikowana w tym trybie. 

Z poważaniem,

Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu

https://www.rpo.gov.pl/
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