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Moim obowiązkiem jest udzielenie informacji na 
temat podejmowanych działań w czasie minio-
nych 15 miesięcy. Dlatego właśnie niniejsza pu-
blikacja trafia do Państwa rąk. 

Praca, o której wspominam, to oczywiście udział w 
posiedzeniach plenarnych Sejmu. Wiąże się to z sze-
roką aktywnością taką, jak wystąpienia poselskie czy 
udział w głosowaniach. Ale ogrom pracy odbywa się 
również obok tych głównych wydarzeń, a bardzo czę-
sto pomiędzy nimi. 

Niezwykle istotnym elementem tej pracy, jeśli nie 
najważniejszym, jest jednak kontakt z wyborcami i 
reprezentowanie ich interesów. Podczas 143 spo-
tkań poselskich miałem przyjemność osobiście po-
znać wyjątkowych ludzi. Rozmowy dotyczyły wie-
lu obszarów. Spraw lokalowych i braku mieszkań 
socjalnych, problemów mniejszości narodowych 
na terenie woj. śląskiego. Spotykałem się również z 
postulatami osób zajmujących się opieką nad zwie-
rzętami czy  zwolennikami szerszego dostępu do 
broni. To całe spektrum zagadnień i konkretnych 
problemów. Uważam to za niezwykle istotny ele-
ment tej pracy. Państwa sugestie, uwagi i problemy 
w wielu przypadkach znalazły swój finał w składanych 
przeze mnie interpelacjach poselskich. Spotkania 
z Państwem są dla mnie inspiracją do dalszej pracy. Za 
wszystkie bardzo dziękuję i cieszę się, że przynajmniej 
w części przypadków mogłem pomóc. 

W Sejmie jestem członkiem dwóch komisji: Gospo-

darki i Rozwoju oraz Komisji Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych. Pracuję również w Podkomisji Stałej 
do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Uczestniczę także w pracach: Parlamentarnego Ze-
społu ds. Osób Głuchych, którego jestem wiceprze-
wodniczącym, Parlamentarnego Zespołu Górnictwa 
i Energii, Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania 
Stosunków Własnościowych.

Na koniec roku statystyki mojej aktywności poselskiej 
obejmowały również 30 wystąpień z trybuny sejmo-
wej. 

Jedną z bardzo ważnych kompetencji 
w Sejmie jest możliwość pracy nad ustawami. Osobi-
ście byłem wnioskodawcą dwóch aktów prawnych: o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmia-
nie dotyczącej przedawnień podatkowych. 

Jestem również autorem 203 interpelacji poselskich. 
Jak wspomniałem wcześniej wiele z nich dotyczyło 
problemów, z którymi zgłaszają się do mnie wybor-
cy. Ale dzięki interpelacjom możemy też sprawdzić,  
jak funkcjonuje nasze państwo, jakie stanowisko ma 
rząd odnośnie do interesujących nas kwestii. 

Niestety odpowiedzi, które uzyskałem nie skła-
niają do optymizmu. Uległość wobec wielkich 
koncernów, brak wsparcia dla mniejszości pol-
skiej na Litwie, zaniechania kolejnych rządów 
w celu powstrzymania skutków bomby ekologicznej 
w Tarnowskich Górach, skazanie śląskich kopalń na li-

kwidację czy brak gwarancji w ramach zapowiadane-
go programu „Mieszkanie Plus”. Taki obraz wyłania się 
z wiążących odpowiedzi przedstawicieli rządu. 

Nasz okręg wyborczy jest wyjątkowo duży 
i bardzo zróżnicowany. Obejmuje Gliwi-
ce, Zabrze, Bytom, Knurów, Tarnowskie Góry 
i wiele innych miejscowości. Nie sposób 
w tak krótkim opracowaniu opowiedzieć o całej dzia-
łalności poselskiej, dlatego przedstawiam tylko wy-
brane aspekty działalności. 

Cały czas, tak jak na wiele lat przed wejściem w 
politykę, zajmuję się działalnością charytatywną. 
Udało mi się pomóc kilkunastu podmiotom, któ-
re zajmują się wyrównywaniem szans, sportem i 
opieką nad najmłodszymi. 

Gorąco zapraszam do lektury. Mam nadzieję, 
że będzie ona dla Państwa inspiracją do zadawania 
kolejnych, również trudnych pytań. Głęboko wierzę, 
że razem możemy sprawić, że Śląsk będzie lepszy. 

Szanowni Państwo!

Od początku VIII kadencji Sejmu polska polityka przypomina 
wzburzone morze. Dynamika wydarzeń sprawia, że każdy 
miesiąc, a nawet tydzień może być zaskoczeniem. Parlamentarna 
opozycja wielokrotnie musiała stawać w obronie podstawowych 
wartości takich, jak wolność mediów, demokracja i przestrzeganie 
przepisów Konstytucji. Jednak również w tych warunkach wyborcy 
oczekują od posłów zwykłej, codziennej pracy. Po to właśnie 
obdarzyli nas, w tym również mnie, swoistym kredytem zaufania. 
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Już w kampanii wyborczej deklarowałem za-
jęcie się problemem skażonych terenów po 
Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Gó-
rach. Odbyłem w tym celu szereg spotkań 
z burmistrzem Tarnowskich Gór Arkadiuszem 
Czechem, by ostatecznie i raz na zawsze rozwią-
zać ten problem, który zagraża życiu i zdrowiu nie 
tylko mieszkańców Tarnowskich Gór, ale sąsied-
nich gmin i powiatów, w tym również Powiatu Gli-
wickiego, bowiem ciekami wodnymi śmiertelnie 
niebezpieczne zanieczyszczenia po Zakładach 
Chemicznych docierają do sąsiednich miejscowo-
ści.

W wyniku 200-letniej bowiem działalności na tere-
nach byłych Zakładów Chemicznych w Tarnowskich 
Górach były składowane odpady. Zakład ogłosił upa-
dłość ponad 20 lat temu, ale problem odpadów w ilo-
ści ok. 1,5 mln metrów sześciennych pozostał i do dziś 
nie został rozwiązany, choć wydano na ten cel już nie-
mal 230 mln złotych. Teren składowiska odpadów nie 
należy wyłącznie do Skarbu Państwa, ale również do 
prywatnych właścicieli, co od lat rodzi szereg trudności 
i sporów natury prawnej. Tym bardziej, że składowisko 
odpadów nie jest należycie zabezpieczone i toksycz-
ne substancje przenikają do wód gruntowych. Z tego 
też powodu zamknięte zostały wszystkie ujęcia wody 
w rejonie Zakładów.

Postanowiłem coś z tym zrobić. W pierwszym 
odruchu skierowałem interpelację do polskie-

go rządu, by uzyskać szczegółową informację 
o tym, jak rząd zamierza rozwiązać ten palący pro-
blem. Okazało się, że rząd, najwyższa instytucja wy-
konawcza w polskim państwie, ma związane ręce. 
Kolejne interpelacje utwierdziły mnie tylko w spo-
strzeżeniu o bezradności zarówno poprzednich, jak 
i obecnego rządu. Skierowałem się zatem do bur-
mistrza Tarnowskich Gór Arkadiusza Czecha wierząc, 
że jako włodarz tego miasta będzie bliżej zainte-
resowany rozwiązaniem tego palącego problemu. 
Nie zawiodłem się i spotkałem się z jego strony z 
olbrzymim zaangażowaniem i entuzjazmem, bo 
zarówno burmistrz jak i ja życzymy sobie, aby żyć 
w otoczeniu, które będzie przyjazne tak dla nas, jak 

i naszych dzieci. Bo to gdzie żyjemy nie tylko wpły-
wa na nasze zdrowie i samopoczucie, ale również 
mówi wiele o nas samych. Może z tego samego 
powodu kolejne rządy, usytuowane daleko w War-
szawie, zawsze odnosiły się do Tarnowskich Gór, jak 

i całego Górnego Śląska, po macoszemu, traktując 
śmiertelnie poważny problem, jak coś, co ich nie do-
tyczy.
Dlatego chciałbym ten palący problem roz-
wiązać raz na zawsze i mam pomysł na to, 
jak to zrobić. Poczyniłem już konkretne kroki 
w tym kierunku i mam nadzieję, że niedługo uda się 
nam zażegnać śmiertelnemu niebezpieczeństwu, któ-
re przez dziesiątki lat niszczyło nasze zdrowie i groziło 
jeszcze większymi skutkami, a przed Tarnowskimi Gó-
rami otworzą się lepsze perspektywy związane cho-
ciażby z turystyką. A samo miasto i powiat nie będą 
się już kojarzyć, jako potencjalna bomba ekologiczna.

W sprawie odpadów po Zakładach Chemicz-
nych w Tarnowskich Górach wystosowałem 
następujące interpelacje: 1147, 1170, 5992, 
6043. Wgląd do nich można uzyskać na stronie  
http://www.sejm.gov.pl

Likwidacja odpadów po Zakładach
Chemicznych w Tarnowskich Górach
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Grudniowy kryzys parlamentarny bez wąt-
pienia przejdzie do historii jako najważ-
niejsze wydarzenie polityczne 2016 roku. 
W wielu komentarzach podkreślano, że był  
to również największy kryzys od czasu obalenia ko-
munizmu. Będąc wewnątrz tych wydarzeń czułem, 
że dzieją się rzeczy bardzo ważne. Wykluczenie posła 
opozycji z obrad Sejmu, przyjmowanie ustawy budże-
towej w bardzo wątpliwych prawnie warunkach, poza 
salą plenarną i bez możliwości udziału opozycji, a na-
stępnie zakaz wstępu mediów do Parlamentu dopro-
wadziło do bardzo napiętej sytuacji. Rządząca partia 
zdeterminowana w postanowieniu, aby nie ustąpić 
nawet o krok pokazała, swoje najgorsze oblicze. 

Wiem doskonale, że działania opozycji zwykle są re-
aktywne. I to bez względu na to, kto aktualnie w tej 
opozycji jest. Tym razem reakcją była obrona podsta-
wowych wartości takich, jak demokracja i wolność 
słowa. Z jednej strony uważam to za absolutny obo-
wiązek, ale z drugiej żałuję, że dominująca opcja poli-
tyczna nie daje szans na merytoryczną pracę na rzecz 
gospodarki, poprawy jakości prawa i lepszego życia 
obywateli.

W obronie demokracji

Można uznać, że w zasadzie cały rok był swego ro-
dzaju obroną tych wartości, które uważaliśmy do tej 
pory za nienaruszalne. Zostając posłem nie sądzi-
łem, że przyjdzie mi angażować się w obronę Kon-
stytucji i Trybunału Konstytucyjnego na tak podsta-
wowym poziomie. Tymczasem obserwowałem, jak 
z siłą drogowego walca demontowano instytucję, 
która bardzo często i w bardzo wielu ważnych dla 
obywateli sprawach stawała po ich stronie. Właśnie 
po to, aby stopować polityków, którzy często tworzą 
złe prawo. Wizyty przedstawicieli Komisji Weneckiej 
były wyraźnym sygnałem, że sprawa budzi niepokój 
także poza Polską. Komisja Europejska wszczęła wo-
bec Polski procedurę monitorowania praworządności. 
Warto bowiem przypomnieć, że przystępując do Unii 
Europejskiej zgodziliśmy się na wiele warunków, a 
wśród nich przestrzegania praworządności. Demokra-
cja, prawa człowieka oraz praworządność są zapisane 
również w preambule do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Parlament Europejski przyjął rezolucję, 
w której ocenił, że „paraliż Trybunału Konstytu-
cyjnego zagraża demokracji, prawom podsta-
wowym oraz rządom prawa w Polsce”. W rezo-
lucji europosłowie odnieśli się też do ustaw:  
o mediach, o policji, o prokuraturze, Kodeksu po-

stępowania karnego, ustawy antyterrorystycznej, o 
służbie cywilnej, a także planów zwiększenia wycinki 
drzew w Puszczy Białowieskiej oraz kwestii „zdrowia 
reprodukcyjnego kobiet”. Te wszystkie zagadnienia 
budziły i nadal budzą niepokój. 

Media i spółki, czyli polityczny 
desant na masową skalę
W Sejmie szeroko dyskutowanym tema-
tem była także kwestia mediów publicznych.  
To był niestety rok zawłaszczania radia i telewizji, które 
powinny być apolityczne. Począwszy od powołania na 
stanowisko prezesa TVP - bardzo aktywnego polityka, 
poprzez wyrzucenie z pracy kilkuset dziennikarzy, 
a na ordynarnej propagandzie rodem z mi-
nionej epoki kończąc. Widać było również wy-
raźnie, że w samym obozie władzy toczy się 
walka o dostęp do mediów publicznych. Marginali-
zacja KRRiTV, powołanie Rady Mediów Narodowych 
i zamieszanie związane z ponownym wyborem 
prezesa TVP wskazywały jasno, że chodzi wyłącznie  
o skok na media. Dzisiaj nie ma już żadnych wąt-
pliwości, że była to akcja całkowicie zaplanowana 
i niestety udana. Analogiczne działania, ale  
na jeszcze większą skalę miały miejsce w spółkach 
skarbu państwa. Likwidacja konkursów otworzyła 
szeroko drzwi polityce TKM. Nasza akcja „Misiewi-
cze” ujawniła ogromną skalę nepotyzmu i zwykłego 
kolesiostwa w państwowych firmach. Desant na ty-
siące miejsc pracy odbył się błyskawicznie. Do tego 
stopnia, że udało się w wielu przypadkach wymienić 
„swoich” na innych „swoich”. Problem polega niestety 
na tym, że bardzo często do tych firm trafiają ludzie 
bez odpowiednich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy. 
Jedynym kryterium jest nadanie polityczne. Rozdawa-
nie państwowych posad trwa nadal. Będzie to miało 
niestety przykre skutki dla wyników finansowych tych 
podmiotów. 

Władza boi się wyłącznie
ludzi na ulicach 

Miniony rok pokazał także, że partia rządzą-
ca, a w szczególności człowiek, który na jej 
czele stoi, boi się tylko jednego. Przeraża  
go widok niezadowolonych ludzi na ulicach, 
jak na przykład podczas manifestacji w obro-
nie Trybunału i Konstytucji, ale także pod-
czas „Czarnego protestu”. Ten protest odbył się 
w związku z odrzuceniem pod koniec września przez 
Sejm obywatelskiego projektu, który liberalizował 
przepisy dotyczące aborcji i skierowaniem do dalszych 

prac projektu przewidującego jej bezwzględny zakaz. 
Nie będę teraz podejmował próby polemiki na ten 
wrażliwy społecznie temat, ale warto odnotować, że 
tylko dzięki determinacji kobiet prace mające dopro-
wadzić do zmiany ustawy zostały wstrzymane. 

Deforma edukacji

Protestować musieli także nauczyciele i rodzi-
ce przeciwko tzw. reformie edukacji. Celowo pi-
szę o „tzw.”, bo wiele wskazuje na to, że zmiany 
cofną nas o kilkanaście lat i będą destrukcyjne 
dla systemu. Propozycja minister edukacji zosta-
ła przeprowadzona ekspresowo przez Parlament,  
nie odbyła się żadna poważna debata na ten te-
mat, poza tymi, które organizowała m.in. Nowo-
czesna. W normalnych warunkach przygotowa-
nie tak daleko idących zmian powinno trwać kilka 
lat. Tym razem wszystko zrobiono w kilka mie-
sięcy. Takie tempo budzi poważne wątpliwości, 
co do przyszłości polskich szkół, jakości nauczania i 
przede wszystkim - uczniów. 

Za ważną sprawę uważam powstanie sej-
mowej komisji śledczej, która bada tzw. spra-
wę Amber  Gold. Jest oczywiste, że kiedy pro-
ceder miał miejsce, a klienci byli narażeni na 
utratę pieniędzy, system, który powinien zadziałać,  
po prostu nie zadziałał. Gdzie dokładnie popeł-
niono błędy i dlaczego, kto za nie odpowiada  
i jak zapobiegać takim zjawiskom w przyszłości – 
to, mam nadzieję, uda się ustalić. Chcę wierzyć, że 
do końca działania komisji chęć wyjaśnienia ca-
łej sprawy merytorycznie będzie najważniejsza, 
a komisja nie będzie narzędziem politycznym 
w rękach jednej partii.

W 2017 rok weszliśmy z taką samą dynami-
ką wydarzeń. Pozostaje mieć  tylko nadzieję,  
że ten rok okaże się spokojniejszy, że będzie w 
nim czas na głębszą refleksję i umiejętność do-
brych dla naszej Ojczyzny rozwiązań. 

Podsumowanie 2016
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W tej kadencji złożyłem dwie ustawy wprowadza-
jące korzystne dla podatników zmiany. 

Bardzo ważną instytucją z punktu widze-
nia pracy posła jest możliwość przedkłada-
nia ustaw. To konkretne działanie mające 
na celu zmianę prawa, a w szczególności tych prze-
pisów, które są – jak w omawianym niżej przypadku 
- krzywdzące dla podatników. 

W 2016 roku złożyłem dwie ważne propozy-
cje. Pierwsza to projekt zmiany ustawy – Or-
dynacja podatkowa, którego celem jest no-
welizacja przepisów w zakresie przedawnienia 
zobowiązań podatkowych. Druga ustawa dotyczy 
15 procentowej stawki PIT dla przedsiębiorców, a tak-
że kwestii amortyzacji oraz dłuższego rozliczenia stra-
ty podatkowej. 

Po wielu rozmowach, które przeprowadziłem z przed-
siębiorcami wiem, że te sprawy są niezwykle istotne, 
a ich uregulowanie niezbędne. Uznałem, że jako po-
seł muszę wykonać tę pracę i przedstawić konkretne 
rozwiązania. 

Istota sprawy.
Ordynacja podatkowa

Obecnie termin przedawnienia zobowiązań podat-
kowych wynosi 5 lat, ale jedną z okoliczności mo-
gących go przerwać jest wszczęcie postępowania 
w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbo-
we. Wyobraźmy sobie, że taka sytuacja ma miejsce 
pod koniec okresu przedawnienia. Może się okazać,  
że okres wydłuża się o kolejne 5 lat, albo i wię-
cej. Na dodatek organy podatkowe nie mają 
obowiązku niezwłocznego informowania po-
datnika o wszczęciu wobec niego postępowa-
nia. Może on być zwyczajnie przekonany, że spra-
wa się przedawniła, gdy tymczasem toczy się  

w jego sprawie postępowanie. Zadanie, jakie so-
bie postawiłem proponując zmianę przepisów 
to doprowadzenie do większej pewności obro-
tu gospodarczego w zakresie przedawnienia.  
W moim przekonaniu bowiem niedopuszczalne 
są regulacje, które prowadzą do niepewności podat-
ników czy płatników składek, co do ich sytuacji praw-
nej. Terminy przedawnienia nie powinny także prze-
kraczać czasu, w którym możliwe będzie wykazanie 
przez uczciwego podatnika, że należycie wywiązał się 
z obowiązku ponoszenia ciężarów podatkowych. 

Gospodarka, 
społeczeństwo i finanse

Wprowadzenie zmian, które zaproponowałem, mia-
łyby pozytywny wpływ na kilka obszarów, a tam 
gdzie mowa o finansach publicznych byłyby po 
prostu neutralne. Przede wszystkim nowe przepisy 
zmniejszyłyby niepewność prowadzenia działalności 
gospodarczej, a organy podatkowe byłyby bardziej 
zmotywowane do efektywnego egzekwowania na-
leżności podatkowych oraz sprawniejszego pro-
wadzenia postępowań. Należy też zwrócić uwagę 
na niewątpliwie korzystne skutki społeczne takich 
zmian, bowiem poprawiłaby się pozycja podatnika  
w sporach z organami podatkowymi oraz zwiększyła-
by się pewność obrotu prawnego.
 
Niższy PIT dla firm, dłuższy okres 
rozliczania straty podatkowej 
oraz większy limit amortyzacyjny. 

To obszary, na które zwróciłem uwagę 
w drugiej, złożonej przeze mnie ustawie zmierzającej 
do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Zaproponowałem konkretne rozwiązania, 
na które czekają przedsiębiorcy. Przypomnę, że dzisiaj 
stratę podatkową można rozliczać w ciągu najbliższych 
kolejno po sobie następujących 5 latach podatko-

wych. Zgodnie z moją propozycją okres ten powinien 
zostać wydłużony do 15 lat. W konsekwencji umożliwi 
to osobom prowadzącym działalność zarobkową 
rozliczanie straty podatkowej w dłuższym okresie po-
noszonych kosztów, które przewyższają uzyskiwane 
dochody. 

Kolejnym ważnym rozwiązaniem jest zwięk-
szenie limitu amortyzacyjnego do 10 tys. zło-
tych. Według obecnie obowiązujących przepi-
sów limit to zaledwie 3,5 tys. złotych. Nie był on 
aktualizowany od 2000 roku. Warto odnotować, że  
w tym samym czasie skumulowana inflacja wyniosła 
43 procent! Uważam, że podniesienie kwoty limitu 
jest bezwzględnie konieczne. Zmiana stałaby się ele-
mentem zachęt inwestycyjnych dla drobnych przed-
siębiorców. 

Bardzo często kwestią podnoszoną w debacie pu-
blicznej na temat działalności gospodarczej w Polsce 
jest oczywiście wysokość stawek podatkowych. Moim 
zdaniem czas najwyższy podjąć konkretne decyzje. W 
tej samej ustawie proponuję obniżenie podatku PIT 
do 15 procent. Dalsze bowiem utrzymywanie wyższej, 
19 procentowej stawki, tworzy poważną nierówność 
na rynku, ponieważ od 1 stycznia 2017 roku małe 
przedsiębiorstwa będące podatnikami CIT są objęte 
stawką 15 procent. W moim przekonaniu już teraz 
mamy do czynienia z nierównym traktowaniem przez 
system podatkowy bardzo podobnych podmiotów. 

O tym, jak ważne są to zmiany może świadczyć cho-
ciażby fakt, że przepisy dotyczą ponad pół miliona pod-
miotów prowadzących pozarolniczą działalność go-
spodarczą i opodatkowaną stawką liniową. Obniżenie 
stawki PIT oraz zwiększenie limitu amortyzacji, a także 
dłuższy czas na rozliczanie strat podatkowych zwięk-
szyłoby możliwości rozwojowe oraz inwestycyjne 
przedsiębiorców. Warto też pamiętać, że proponowa-
ne rozwiązania miałyby korzystne skutki dla całej go-
spodarki. Oczywiście biorę pod uwagę, że początkowo 
niższy podatek mógłby obniżyć wpływy budżetowe z 
tego tytułu, ale podobnie jak przedsiębiorcy jestem 
zwolennikiem, aby na to zagadnienie patrzeć w dłuż-
szym okresie. Nowe firmy, inwestycje, miejsca pracy 
i w końcu także dodatkowe podatki, które 
z tego tytułu zostałyby zapłacone to niewątpliwe ko-
rzyści znacznie przekraczające chwilowy ubytek w 
państwowej kasie.  

Oba przedstawione tutaj pokrótce projekty ustaw są już 
formalnie gotowe. Ze swojej strony zrobię wszystko, co 
jest w kompetencjach posła na Sejm, aby prace nad nimi  
w końcu się rozpoczęły. Czekają na to przedsiębiorcy 
w całej Polsce. 

Moje interpelacje w sprawie Volkswagena przy-
noszą rezultaty. Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów wszczyna postępowania w spra-
wie manipulowania wskaźnikami emisji spalin. 
Koncernowi grozi kara finansowa. Przedsiębiorcy 
nadal czekają na ruch rządu w tej sprawie. 

Prawo podatkowe. Przedsiębiorcy 
czekają na nowe przepisy.  
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Już w trakcie przygotowań niniejszej publikacji 
dotarła do mnie wiadomość, że UOKiK rozpoczął 
postępowanie w sprawie, która dla niemieckiego 
koncernu w wielu miejscach na świecie stała się po-
ważnym problemem finansowym. Nasz regulator 
może nałożyć na firmę karę w wysokości do 10 proc 
obrotów przedsiębiorstwa. Ze strony Volkswagena  
na razie brak komentarza. Osobiście uważam, 
 że sprawa powinna mieć ciąg dalszy.

Od ujawnienia afery dieslowej mija już prawie półto-
ra roku. W tym  czasie koncern nie tylko przyznał się 
do sprawy, ale też zdecydował (pod naciskiem od-
powiednich instytucji) o wypłacie miliardowych od-
szkodowań dla dealerów oraz ich klientów, głównie w 
USA. Jednak polscy użytkownicy pojazdów niemiec-
kiego koncernu są  pozostawieni sami sobie. Rząd nie 
podjął skutecznych działań, aby im pomóc.

Proceder polegał na celowym instalowaniu oprogra-
mowania komputerowego służącego do fałszowania 
wyników pomiarów emisji tlenków azotu w silnikach 
diesla. Innymi słowy - chodziło o to, aby w testach sil-
niki wypadały lepiej i wyglądały na bardziej ekologicz-
ne, niż były w rzeczywistości. 

W Polsce sprawa dotyczy niemal 140 tysięcy samocho-
dów  koncernu Volkswagen (VW, Seat, Skoda, Audi), ale 
ich użytkownicy nie mogą liczyć nawet na ułamek tego, 
co kierowcy amerykańscy. Ktoś, kto za oceanem kupił 
„zmanipulowane” auto nie tylko mógł zwrócić pojazd  
i odzyskać pieniądze, ale jeszcze otrzymać 5 tysięcy 
dolarów odszkodowania. To wynik konsekwentnego 
działania władz USA. 

Nasz system prawny bardzo różni się od amery-
kańskiego i z góry było wiadomo, że koncern tak 

łatwo się w Polsce nie podda. 

Postanowiłem zainterweniować. Korzystając z moż-
liwości, jaką daje poselska interpelacja zwróciłem się 
oficjalnie do Pani Premier z pytaniem, co polski rząd 
zamierza z tym problemem zrobić i jaki ma plan dzia-
łania. Było to w lutym ubiegłego roku – krótko po tym, 
gdy koncern Volkswagen oficjalnie przyznał, że jego 
europejscy klienci nie mają szans na takie samo trakto-
wanie, jak klienci amerykańscy. Jedyną propozycją na 
Starym Kontynencie była akcja naprawcza. Osobiście 
uważam, że to stanowczo za mało. Rządy krajów eu-
ropejskich takich chociażby, jak Niemcy, Francja, Wło-
chy, Hiszpania, Belgia, Wielka Brytania i wiele innych 
zażądały szybkiego i pełnego wyjaśnienia sprawy li-
cząc, że dzięki temu pozycja ich obywateli w sporze  
z koncernem będzie silniejsza.

W Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów wszczął postępowanie wyjaśnia-
jące i wezwał do przekazania informacji nie-
zbędnych do ustalenia czy istnieją podstawy 
do postawienia zarzutu naruszenia zbiorowych inte-
resów konsumentów. W mojej interpelacji dopyty-
wałem więc, czy Urząd otrzymał informacje, o które 
wnioskował. 

Pytałem też w tej, jak i kolejnych interpelacjach, czy 
Rząd rozważa wsparcie samorządowców w roszcze-
niach przeciwko koncernowi. Wielu z nich zwracało 
bowiem uwagę, że w kontekście problemu zanie-
czyszczonego powietrza brak jakiejkolwiek reakcji 
Rządu jest co najmniej niezrozumiały. Dla przykładu 
warto odnotować, że niemieckie władze już kilka dni 
po wybuchu afery we wrześniu 2015 r. zdecydowały, 
że wszystkie diesle VW przejdą testy czystości spalin. 

Jedyną odpowiedzią na moje interpela-
cje były oficjalne pisma Urzędu Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. Czytam  
w nich, że istotnie Urząd otrzymał dokumenty 
od przedstawicieli koncernu i wnikliwie je bada. Po-
nadto przyjął do wiadomości harmonogram akcji 
przywoławczej Volkswagena dla polskich klientów 
koncernu. Od czasu odpowiedzi, którą otrzymałem 
w połowie marca 2016 r. żadne inne dokumenty w 
tej sprawie się nie pojawiły. Aż do 19 stycznia, kiedy 
okazało się, że UOKiK wszczął procedurę, która może 
zakończyć się finansową karą. 
Rząd polski nie podjął jednak żadnego działania, aby 
w jakikolwiek sposób pomóc przedsiębiorcom zwią-
zanym z niemieckim koncernem oraz jego klientom. 
Tak bowiem odczytuję brak konstruktywnej odpowie-
dzi ze strony Pani Premier na moje interpelacje. Spo-
sób, w jaki afera jest w Polsce zamiatana pod dywan 
pokazuje wyraźnie, że konsumenci w starciu z kor-
poracyjnymi gigantami mają nikłe szanse na pomoc.  
W przypadku afery dieslowej powstało Stowa-
rzyszenie. Zbierane są informacje, rozważane po-
zwy zbiorowe i indywidualne. To bardzo dobra 
i profesjonalnie prowadzona inicjatywa, ale 
z pomocą państwa jako instytucji klienci, którzy zwy-
czajnie domagają się respektowania ich praw jako 
konsumentów, mieliby o wiele większe szanse na 
wygraną. Przypomnę tę bardzo ważną informację, o 
której napisałem na początku - nie jest wykluczone, 
że koncern będzie musiał zapłacić karę finansową. 
UOKiK wszczął odpowiednie postępowanie, ale w 
moim przekonaniu sprawa musi mieć ciąg dalszy. 
Jedynie połowicznym sukcesem byłoby bowiem od-
szkodowanie dla polskiego państwa. Takie samo win-
no obejmować indywidualnych klientów VW – osób 
prywatnych i przesiębiorców, ponieważ to oni są w tej 
sprawie najbardziej poszkodowani.

Moje interpelacje w sprawie 
Volkswagena 
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Praca posła w opozycji jest zadaniem niezwykle 
trudnym. Parlamentarnej większości sprzyja bo-
wiem arytmetyka i trudno jest w takiej sytuacji 
forsować własne projekty. Sejmowy opór mate-
rii traktuję jednak jako osobiste wyzwanie. Bez 
względu jak wiele wysiłku i pracy będzie to ode 
mnie wymagać. 

Ubiegły rok był bardzo owocny, o czym piszę 
Państwu w poprzednich artykułach. Dla mnie 
jednak to była dopiero rozgrzewka, a sukce-
sy takie, jak chociażby efekt moich interpelacji  
w „sprawie Volkswagena”, są dla mnie prawdzi-
wą motywacją, a wiedza, którą zgromadziłem  
w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, na pewno się 
nie zmarnuje. 

Globalne problemy, lokalne
rozwiązania. 

Już teraz pracuję nad kolejnymi ustawami.  
Na razie nie wchodząc w szczegóły zwrócę tylko 
uwagę, że szeroko pojęta gospodarka, przedsię-
biorcy i podatnicy mogą liczyć na moje wspar-
cie. W sprawie nowych aktów prawnych prze-

prowadzone zostaną konsultacje społeczne  
i głos zainteresowanych podmiotów będzie  
w nich uwzględniony tak, by to właśnie obywatele 
mogli współuczestniczyć w ulepszaniu prawa.

Również działalność na rzecz czystego środowiska 
uważam nie tylko za poselski, ale przede wszystkim 
obywatelski obowiązek. Lokalnie nadal będę podej-
mował działania mające na celu zlikwidowanie składo-
wiska w Tarnowskich Górach. W szerszej skali poczy-
nię kolejne kroki na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Zimowe miesiące pokazały bowiem jasno, że problem 
smogu będzie powracał. Jestem gorącym orędowni-
kiem projektu ustawy, która pomoże polepszyć jakość 
naszego powietrza i zwolennikiem dekalogu anty-
smogowego. Jesteśmy cywilizowanym państwem 
Unii Europejskiej, ale problem katastrofalnego stanu 
powietrza stawia nas obok krajów „trzeciego świata”. 
Działo się to i dzieje za przyzwoleniem kolejnych ekip 
rządzących, a sprawa nie dotyczy kwestii korzystania 
lub rezygnacji z węgla, ale racjonalnego czerpania z 
naturalnych zasobów. Ten temat trzeba załatwić dla 
nas i dla naszych dzieci. 

Cieszę się, że między innymi dzięki tej publikacji 

mogę poinformować, że inicjatywy, które wspie-
rałem w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy nadal 
będą mogły liczyć na moją pomoc. Wśród nich są 
kluby sportowe, domy dziecka czy instytucje chary-
tatywne. Jako miłośnik zwierząt nadal będę pracował 
na rzecz ochrony ich praw oraz pomagał osobom, 
które bezinteresownie angażują się w tym obszarze. 
W tym roku zamierzam poszerzyć dotychczasową 
współpracę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzę-
tami. Niestety wciąż jeszcze zdarza się, że zwierzęta 
w Polsce są traktowane przedmiotowo. To, w jaki spo-
sób potrafimy obchodzić się ze zwierzętami pokazuje, 
jakimi jesteśmy ludźmi.

Wiele moich obaw budzi też stan polskiej 
demokracji, kondycja instytucji państwo-
wych oraz ich reakcje na problemy Polaków.  
Nie zawaham się korzystać ze swoich poselskich 
uprawnień i w sprawach ważnych dla moich wy-
borców będę nadal interpelował, kierował bezpo-
średnie pytania na sali plenarnej, składał projekty 
ustaw, a przede wszystkim spotykał się z wyborca-
mi, spotykał się z Państwem, by zasięgać informacji,  
co należy jeszcze poprawić, zmienić, usprawnić, by 
żyło się nam wszystkim lepiej, zdrowiej i bezpieczniej.

2017 rok.  
Więcej pracy i nowe wyzwania. 
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Od lat jako przedsiębiorca prowadzący własną 
działalność mogłem przekonać się, jak trudna to 
profesja, ile wymaga wkładu i zaangażowania. Te 
cechy, które stymulują rozwój, które cechuje upo-
rządkowanie i nowoczesność, które składają się 
na właściwe zarządzanie firmą powinny cecho-
wać również administrowanie państwem. 

Przez lata nabywałem tej wiedzy i staram się wykorzy-
stywać ją także w mojej działalności poselskiej. Jednak 
w życiu nic nie jest dane raz na zawsze i świadomość 
tego, że jest wokół mnie wiele osób, którym zwyczajnie 
w życiu się nie poszczęściło, złamały je choroby, nę-
dza i twarde koleje losu, skłoniły mnie do wsparcia 
ich, jak i instytucji, które takim wsparciem się zajmu-
ją. Działalności charytatywnej nie zaprzestałem rów-
nież zostając posłem, a radości dawania nie da się 
z niczym porównać, może jedynie z wdzięcznością, 
jaką od tych osób otrzymałem.
 
Wśród instytucji, którym miałem możliwość pomóc 

czy to w organizacji mikołajek, czy turniejów sporto-
wych, czy innych wydarzeń znajdują się:

•	 Rada Sołecka Pniowa

•	 Zespół Świetlicy Sztuki 
CSW Kronika

•	 MOSiR Zabrze

•	 Akademicki Związek Sportowy – Klub 
środowiskowy Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach

•	 Parafia Rzymskokatolicka p.w. 
Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi 
Panny w Gliwicach

•	 Szkoła Podstawowa nr 8 
w Gliwicach

•	 MOPR w Zabrzu

•	 Klub Środowiskowy AZS Politechniki 
Śląskiej

W ostatnim czasie wsparłem III Mistrzostwa 

Domów Dziecka w Futsalu, które odbyły się  
w dniach 3-4 grudnia 2016 roku w hali sporto-
wej przy ul. Jasnej w Gliwicach. W tej cyklicz-
nej imprezie wzięło tym razem udział 100 dzieci  
z 12 miast. Równolegle do zawodów sportowych 
organizowany był również swoisty turniej w futbolu 
stołowym.

Od wielu lat wspieram też aktywnie Klub Sportowy 
„Spartan” z Knurowa, gdzie znajduje się sala treningo-
wa i siłownia, gdzie organizowane są zawody spor-
towe i gdzie dzieci, młodzież i wszyscy chętni mogą 
się organizować, czynnie spędzać czas i rywalizować 
w sportowym duchu.

Nie zamierzam przestać tego typu działalno-
ści, ponieważ pomaganie innym, rozwój dzieci  
i młodzieży, aktywowanie naszych małych lo-
kalnych społeczeństw, dają nie tylko radość i sa-
tysfakcję, ale budują naszą wspólną przyszłość  
i wzbogacają nas samych.

Działalność charytatywna
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PAWEŁ 
KOBYLIŃSKI

203 interpelacje
30 wypowiedzi z trybuny Sejmowej
wnioskodawca 2-ch ustaw

Dziękuję Państwu za zaufanie,

Paweł Kobyliński

Biuro w Rybniku:
ul. Sobieskiego 15
44-100 Rybnik, woj. śląskie
tel 513-339-514
zapytania@pawelkobylinski.pl

Biuro w GLIWICACH:
ul. Lutycka 6
44-200 Gliwice, woj. śląskie
tel 513-339-514
zapytania@pawelkobylinski.pl

www.pawelkobylinski.pl
blog: pawelkobylinski.natemat.pl
facebook.com/poselpawelkobylinski
e-mail: zapytania@pawelkobylinski.pl


