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Dziennik Posła
STYCZEń - luty 2019

Paweł Kobyliński
Sprawozdanie poselskie
Trzy lata pracy w Sejmie - działania i propozycje:

    • NISKIE I PROSTE PODATKI

    • CZYSTE POWIETRZE I CZYSTE ŚRODOWISKO

    • PODNOSZENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW DO STANDARDÓW ZACHODNICH

    • PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI 
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Rolą posłów opozycji jest nie tylko walka o 
utrzymanie w Polsce zachodnioeuropejskich 
standardów demokracji i państwa prawa. To 
ważne, ale oprócz tego musimy proponować 
również rozwiązania konkretnych proble-
mów, z którymi wszyscy w naszym kraju zma-
gamy się na co dzień. Wiem, że nawet jeśli nie 
zostaną one przyjęte przez obecny rząd, to 
będą stanowiły gotowy pakiet rozwiązań na 
przyszłość, gdy tylko Koalicja Obywatelska 
wygra wybory. 

Wszyscy, bez względu na wiek, wykształcenie, zawód 
czy płeć, chcemy żyć w przyjaznym i bezpiecznym 
otoczeniu. Chcemy płacić niskie i proste podatki, od-
dychać czystym powietrzem czy kupować produk-
ty równie dobrej jakości, jak te które można znaleźć 
za granicą. Coraz częściej dostrzegamy też poważny 
problem jakim jest zjawisko marnowania żywności. 
To właśnie jest kilka kluczowych spraw, wokół których 
koncentruje się moja praca jako śląskiego posła. 

NISKIE I PROSTE PODATKI

Na sytuację gospodarczą każdego regionu, a co za 
tym idzie, całego kraju, decydujący wpływ ma liczba 
i kondycja działających na jego terenie firm. Od wielu 
lat jestem przedsiębiorcą. Wiem jak wielką przeszkodą 
dla rozwoju firmy i jej pracowników są niesprawiedli-
we przepisy podatkowe. To właśnie z myślą o małych 
i średnich przedsiębiorstwach złożyłem w Sejmie dwa 

konkretne projekty mające na celu zmianę krzywdzą-
cych dla podatników regulacji.

Uproszczenie przedawnień podatkowych

Projekt zmiany ustawy o ordynacji podatkowej 
przewiduje uproszczenie upływu przedawnień po-
datkowych. Obecnie czas ten wynosi 5 lat. Jednak 
okolicznością, która może wydłużyć ten okres jest 
wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo 
lub wykroczenie skarbowe. Jednocześnie absurdem 
jest, że organy państwa nie mają żadnego obowiązku 
poinformowania podatnika o wszczęciu takiego po-
stępowania. Wiele osób lub firm może być komplet-
nie nieświadoma, że dotycząca ich sprawa nie uległa 
jednak przedawnieniu. Co więcej, kolejne działania 
organów skarbowych mogą sprawić, że taki termin 
przedawnienia może być wydłużany praktycznie w 
nieskończoność. Dlatego zaproponowałem, by każda 
zaległość podatkowa przedawniała się automatycz-
nie i ostatecznie po 8 latach, bez względu na trwające 
postępowania czy procesy sądowe. Takie rozwiązanie 
ma wiele zalet. Po pierwsze wzmacnia pozycję po-
datnika, upraszcza system podatkowy i ułatwia pro-
wadzenie działalności gospodarczej. Po drugie moty-
wuje “skarbówkę” do bardziej efektywnego działania.  

Obniżka PIT do 15% dla samozatrudnionych

Obniżkę podatku PIT do 15% dla osób samozatrud-
nionych oraz dłuższy okres rozliczenia straty podatko-
wej zawiera druga z zaproponowanych przeze mnie 

ustaw ułatwiających prowadzenie działalności gospo-
darczej. 

Na obniżce stawki PIT do 15% skorzystałoby ponad 
dwa miliony osób w Polsce. Według różnych statystyk 
tylko u nas, na Śląsku, z tego rozwiązania skorzysta-
łoby około 300 tysięcy osób samozatrudnionych! To 
ogromna grupa ciężko pracujących ludzi, o których 
obecny rząd przypomina sobie głównie wtedy, gdy 
czyimś kosztem trzeba łatać dziury w budżecie. Naj-
wyższy czas, by zmienić to podejście. 15% PIT dla 
osób samozatrudnionych to bardzo konkretne uła-
twienie i wsparcie dla prowadzenia działalności go-
spodarczej w Polsce. Dodatkowo wprowadzenie tego 
rozwiązania zlikwiduje wreszcie nierówności, bowiem 
małe firmy będące podatnikami CIT są już teraz objęte 
taką stawką podatku. 

Chcąc zachęcić przedsiębiorców do inwestowania za-
proponowałem także wydłużenie czasu na rozliczenie 
strat podatkowych. To ułatwi firmom podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych. Do tej pory straty można było 
rozliczać w ciągu najbliższych, kolejno po sobie nastę-
pujących 5 latach podatkowych. Przyjęcie mojej pro-
pozycji wydłużyłoby ten okres do 15 lat. 

Aby dodatkowo wesprzeć samozatrudnionych je-
stem również wnioskodawcą ustawy (druk 1530), 
która pozwala zaliczyć czas prowadzenia działalności 
gospodarczej do stażu pracy. Jest to ważne ułatwie-
nie. Dotychczasowe przepisy dotyczące samozatrud-
nionych traktowały ich niemal na równi z byciem 

Niskie i proste podatki - propozycje ustawowe
Foto. Łukasz Kamiński
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bezrobotnym. Utrudniało to wielu doświadczonym 
pracownikom ubieganie się o stanowiska do których 
wymagany jest określony staż zawodowy. Przyjęcie 
zaproponowanych przeze mnie rozwiązań ma szansę 
zmienić ten absurdalny stan prawny. 

CZYSTE POWIETRZE I CZYSTE ŚRODOWISKO
Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry - rozbraja-
nie ekologicznej bomby

Około 1,5 mln metrów sześciennych toksycznych od-
padów przenikających do wód gruntowych to bom-
ba ekologiczna pozostawiona po Zakładach Che-
micznych Tarnowskie Góry. Już w kampanii wyborczej 
zająłem się tym problemem. Od ponad 20 lat stanowi 
on poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców na-
szego całego regionu. W tej sprawie regularnie spoty-
kam się z burmistrzem Tarnowskich Gór Arkadiuszem 
Czechem. Złożyłem także całą serię interpelacji posel-
skich, które mają zwrócić uwagę instytucji państwa na 
konieczność likwidacji widma katastrofy ekologicznej 
zagrażającej nie tylko mieszkańcom Tarnowskich Gór, 
ale wszystkich sąsiadujących gmin i powiatów, w tym 
powiatu bytomskiego i gliwickiego.
Przypomnę, że w 1995 roku rozpoczęła się procedu-
ra likwidacji państwowych Zakładów Chemicznych 
„Tarnowskie Góry”. Obejmuje ona obowiązek unie-

szkodliwienia niebezpiecznych odpadów i rekultywa-
cji terenów skażonych. Właścicielami gruntów, gdzie 
składowane są odpady, jest zarówno Skarb Państwa 
reprezentowany przez Starostę Tarnogórskiego, jak 
i osoby fizyczne. Próby usunięcia odpadów pochło-
nęły już 230 mln złotych, a dalszego finansowania 
odmówili zarówno Minister Skarbu Państwa jak i Mini-
ster Finansów. Trwająca egzekucja komornicza może 
skutkować sprzedażą gruntów państwowych wraz z 

zalegającymi na ich obszarze toksycznymi odpadami 
osobom prywatnym. Niestety zamknie to drogę do 
ubiegania się o dotacje na rekultywację tego terenu 
przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialne-
go. Tymczasem źle zabezpieczone chemikalia wciąż 
realnie zagrażają zdrowiu naszemu i kolejnych po-
koleń. Dlatego już teraz planuję całą serię kolejnych 
działań, które zmuszą resorty ochrony środowiska 
oraz finansów do zaangażowania się w likwidację tok-
sycznego wysypiska.

Przede wszystkim jednak złożyłem, po konsultacjach 
z lokalnymi samorządami,  w Sejmie projekt usta-
wy (druk 1870), która kompleksowo rozwiązuje ten 
problem. Ustawa została jednak zamrożona przez po-
słów PiS i marszałka Sejmu. Gwarantuję Państwu, że 
po wygranych wyborach znów podejmę kroki, aby 

ten projekt trafił pod obrady Sejmu. Nasz region już 
dawno temu powinien mieć wsparcie ustawowe w 
rozwiązaniu tego problemu, a ta ustawa daje skutecz-
ne narzędzie do rekultywacji tego terenu. 
 
Czyste powietrze - walka o odszkodowania za 
aferę dieslową Volkswagena

To oczywiste, że bezpośredni wpływ na nasze zdro-

wie i życie ma także jakość powietrza, którym co-
dziennie oddychamy. Dlatego działania zmierzające 
do jego poprawy mają szczególne znaczenie. Jednym 
z głównych źródeł zanieczyszczeń są silniki diesla.

Od ujawnienia afery dieslowej minęły ponad trzy lata, 
a polscy użytkownicy aut z silnikiem wysokoprężnym 
koncernu Volkswagen (VW, Seat, Audi, Skoda) nie 
otrzymali jak dotąd żadnej wymiernej rekompensaty 
od samochodowego giganta. 

Poważne naruszenie interesów konsumenckich pole-
gało na manipulacji producenta wynikami emisji spa-
lin. Co więcej, śledztwo prowadzone w Niemczech 
miało wykazać, że koncern zaniżał poziomy emisji 
spalin także w silnikach benzynowych niektórych 
modeli VW, Audi i Porsche. W pojazdach montowano 

Działalność proekologiczna

Spotkanie z burmistrzem Tarnowskich Gór Arkadiuszem Czechem
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urządzenia fałszujące wyniki pomiarów, co oznacza, że 
auta pomyślnie przechodziły testy, a po wyjechaniu 
na ulice zanieczyszczały środowisko. Koncern nie tyl-
ko przyznał się do nieuczciwych praktyk, ale również 
- pod wpływem działań odpowiednich zagranicz-
nych instytucji - wypłacił miliardowe odszkodowania 
dealerom oraz klientom, głównie w USA. Amerykański 
właściciel mógł zwrócić pojazd, odzyskać pieniądze 
oraz otrzymać 5 tysięcy dolarów odszkodowania. To 
wynik konsekwentnego postępowania władz USA. 
Tymczasem w Polsce kluczowe instytucje tę sprawę 
zaniedbały, a dotyczy ona niemal 140 tysięcy samo-
chodów poruszających się po naszym kraju, których 
użytkownicy nie mogą liczyć na żadne zadośćuczy-
nienie ze strony nieuczciwego producenta. 

Afera dieselgate dotyczy nie tylko użytkowników wy-
mienionych aut, ale wszystkich obywateli. Jak ocenia 
EPHA, europejska organizacja non-profit zajmująca się 
zdrowiem publicznym, Polska ponosi rocznie ponad 
4,6 mld euro kosztów związanych z uszczerbkiem dla 
zdrowia wynikającym z zanieczyszczenia powietrza 
spalinami, w szczególności z silników Diesla. 
Korzystając z możliwości, jaką daje poselska interpela-

cja, zwróciłem się oficjalnie do premier Beaty Szydło z 
pytaniem o planowane działania rządu w tej sprawie, 
bowiem władze krajów europejskich takich jak Niem-
cy, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia, czy Wielka Bryta-
nia stanowczo zażądały jej pełnego wyjaśnienia. Dą-
żyły też do uzyskania dla swoich obywateli większych 
korzyści w sporze z koncernem, aniżeli jedynie akcji 
naprawczych. W kolejnych interpelacjach zabiegałem 
również o udzielenie przez państwo polskie wsparcia 
samorządom w dochodzeniu roszczeń od motoryza-
cyjnego konsorcjum. W odpowiedzi Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w 
sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumen-
tów. Jednak należy zauważyć, że UOKiK może jedynie 
nałożyć na koncern karę w wysokości 10 proc. obrotu. 
Niestety polskich klientów walczących o odszkodo-
wania od nieuczciwego giganta obecny rząd posta-
nowił pozostawić samym sobie. 

PODNOSZENIE JAKOŚCI PRODUKTÓW W POLSCE 
DO STANDARDÓW ZACHODNICH. Gorsze, bo na 
polski rynek?

Gorsze traktowanie polskich obywateli przez zagra-

nicznych wytwórców ma swoje odzwierciedlenie 
również w jakości dostępnych w naszym kraju pro-
duktów. Prawdopodobnie każdy z nas zetknął się z 
opinią, że produkowane na zagraniczny rynek wyroby 
są smaczniejsze, skuteczniejsze czy bardziej wytrzy-
małe. Postanowiłem to sprawdzić. Wybór padł na bar-
dzo popularną w Polsce czekoladę Milka. Czekolady 
kupione za naszą zachodnią granicą, wraz z polskim 
odpowiednikiem przekazałem do analizy w profesjo-
nalnym laboratorium. 

Wyniki potwierdziły powszechną opinię. Mimo, że de-
klarowany przez producenta skład znajdujący się na 
opakowaniu obu czekolad był identyczny, to badania 
wykazały, że w czekoladzie zakupionej w Polsce jest 
aż o 36,4% mniej żelaza odpowiedzialnego m.in. za 
dostarczenie organizmowi energii i pomocnego w 
zapobieganiu anemii. W produkcie przeznaczonym 
dla naszych niemieckich sąsiadów jest też o 1,3% 
mniej  węglowodanów. Ponadto polscy konsumenci 
w tabliczce czekolady dostają o 3,4 % mniej wapnia i 
o 3,5% mniej potasu. Także w analizie sensorycznej aż 
40% badanych potwierdziło wyraźną różnicę w sma-
ku pomiędzy obiema czekoladami. 

Działalność proekologiczna c.d.

Projekt ustawy
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Nie godzę się na oczywistą dyskryminację polskich 
konsumentów, dlatego jako  pierwszy podjąłem 
działania zmierzające do  wyrównania jakości 
produktów na europejskim rynku. Do Ministerstwa 
Gospodarki skierowałem zapytanie poselskie z prośbą 
o wszczęcie kontroli przez UOKiK. Ten jednak wyraził 
opinię, że wskazana sprawa nie narusza dóbr konsu-
mentów, a różnice w jakości produktów są zgodne z 
obowiązującymi przepisami. W związku z tym, wspól-
nie z organizacjami konsumentów, rozpocząłem 
niedawno prace nad projektem ustawy nadającej 
szersze kompetencje Urzędowi Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Jednocześnie przygotowuję 
petycję do Komisji Europejskiej oraz do Parlamentu 
Europejskiego z oczekiwaniem podjęcia stosownych 
działań na poziomie Unii Europejskiej. 

PRZECIWDZIAŁANIE MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

Podczas gdy zależy nam na wysokiej jakości pro-
duktów trafiających na sklepowe półki, jednocześ-

nie w naszym kraju marnujemy tony żywności, która 
mogłaby dotrzeć do potrzebujących. Średnio każdy 
mieszkaniec Unii Europejskiej wyrzuca w ciągu roku 
ok. 180 kg żywności. Polacy plasują się w niechlubnej 
czołówce tego zestawienia. Dane statystyczne mó-
wią aż o 235 kg w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca jedzenia marnowanego na etapach wytwarzania, 
sprzedaży i konsumpcji, z czego ok. 40% produktów 
marnujemy w domach. 

Z danych Polskiej Federacji Banków Żywności wynika, 
że w 2015 roku otrzymała ona 65 tys.  ton żywności, z 
czego tylko ok. 2 % pochodziło od sieci handlowych. 
Już rok później ilość żywności przekazanej bankom 
wzrosła o 27,7 tys. ton. To wyraźny postęp, ale można 
znacznie poprawić ten wynik. Potrzebne są zmiany w 
prawie, które jeszcze bardziej polepszą sytuację. Dla-
tego już w maju 2018 r. stanąłem na czele sejmo-
wej komisji nadzwyczajnej mającej opracować 
ostateczny tekst ustawy o przeciwdziałaniu mar-
nowaniu jedzenia. Wpłynęło już do nas kilkadziesiąt 

uwag i propozycji poprawek zgłoszonych zarówno 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i 
przez stowarzyszenia zajmujące się pomocą najbied-
niejszym, banki żywności i federacje przedsiębiorców. 
Opinię przedstawili również Krajowa Rada Izb Rolni-
czych, przedstawiciele Spółdzielni Spożywców, a na-
wet Prokuratoria Generalna RP. 
Opracowywana ustawa wprowadzi obowiązek prze-
kazywania przez wszystkie sklepy wielkopowierzch-
niowe niesprzedanej żywności na cele społeczne. W 
przypadku niewywiązania się z tego obowiązku sieć 
handlowa zostanie obciążona opłatą karną, która zo-
stanie przekazana na rzecz przeciwdziałania marno-
waniu żywności. Osią sporu pozostaje nadal kwestia 
opłat ponoszonych przez sieci handlowe, które natu-
ralnie są zwolennikami jak najniższych stawek. Jed-
nak wszyscy są zgodni, że to właśnie przeznaczenie 
zbędnych produktów organizacjom pozarządowym 
oraz wydanie niewykorzystanych zasobów na cele 
charytatywne jest jednym z najlepszych sposobów 
ograniczenia marnotrawstwa żywności. Co równie 

Podnoszenie jakości produktów

Raport z badań
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ważne - sklepy zostaną zobowiązane do prowadzenia 
kampanii informacyjnych skierowanych do klientów. 
Akcje miałaby edukować nabywców i zapobiegać ku-
powaniu nadmiernych ilości jedzenia, które później 
często trafiają do kosza. 

Liczę, że ustawa wejdzie w życie już w 2019 roku. 
Będzie ona kamieniem milowym w walce o zmniej-
szenie marnotrawstwa żywności i dobrym punktem 
wyjścia do dalszych działań, które chcę podjąć w tej 
sprawie.

Z wyborów na wybory mamy słabą frekwencję. 
Wynika to z wielu czynników, ale według mojej 
opinii, jedną z nich jest relatywnie niewielka wie-
dza młodzieży na temat mechanizmów działania 
parlamentu, a wiedza ta może mieć przełoże-
nie na przyszłe uczestnictwo lub nie młodzieży  
w wyborach i okazać się przydatna przy podej-
mowaniu tak ważnej decyzji, jaką jest oddanie 
głosu podczas nich.

Szkoła realizuje programy nauczania, które niezbyt 
często są ukierunkowane na wiedzę praktyczną.  
W ramach mojej działalności poselskiej staram się to 
zmienić. Już jakiś czas temu rozpocząłem projekt o 
nazwie „Parlament bliżej dzieci i młodzieży”. Jest to 
cykl zajęć, który rozpocząłem w listopadzie 2017 roku, 
a obejmujący swym zakresem prace parlamentu. Lek-
cja rozpisana na pełne 45 minut obejmuje kilka zasad-
niczych kwestii, m. in. krótką historię polskiego par-
lamentaryzmu ze szczególnym naciskiem na wybory 
z 4 czerwca 1989 roku czy informacje o obecnym 

składzie Sejmu z uwzględnieniem podziału na partie 
polityczne, koła i posłów niezrzeszonych, zakres jego 
działania, funkcje, uprawnienia itd.

Sporo czasu staram się poświęcać na obowiązki po-
selskie i wynikające z nich uprawnienia. Ich ważnym 
elementem jest również opisanie procesu ustawo-
dawczego, czyli meritum naszej pracy poselskiej. Pro-
jekt ten ma na celu w atrakcyjny sposób prezentować 
wiedzę o społeczeństwie poprzez bezpośredni kon-
takt z politykiem, co w mojej opinii, jest interesującą 
formą przybliżenia młodym osobom i w przyszłości 

pełnoprawnym obywatelom funkcjonowania sejmu 
od przysłowiowej kuchni.

Kolejnym elementem, który z mojego doświadczenia 
bardzo mocno interesuje uczniów są ciekawostki z 
życia Sejmu. Opowiadam uczniom m.in. o Hotelu Sej-
mowym, zaporach stalowych na wjeździe do Sejmu 
(ustawionych by zapobiec zamachom, takim jaki
był planowany w zeszłej kadencji Sejmu) czy o po-
słach poległych podczas II wojny światowej. Ta część 
wydaje mi się bardzo ważna. Należy pokazywać  
i przypominać młodzieży heroizm i wolę walki jakim 
wykazał się nasz naród podczas wojennego katakli-
zmu.

Na koniec każdej z lekcji zachęcam uczniów  
do udziału w wyborach. Uważam, że to nasz obowią-
zek. Nie namawiam nigdy na głosowanie na konkret-
ną partię, ale do samego w nim udziału. Im wcześniej 
będziemy o tym mówić młodzieży, tym chętniej uda 
się na wybory i stanie się aktywną częścią naszego 

społeczeństwa.

W ramach mojego projektu uczniowie będą mogli 
także zwiedzić Sejm, aby osobiście poznać z bliska 
miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje 
dla kraju. Daje to im wyjątkową możliwość przyjrze-
nia się z bliska, jak wygląda praca posła. Z tego też 
powodu nieprzerwanie od 1 czerwca 1994 roku,  
w Dzień Dziecka, odbywa się Sesja Sejmu Dzieci  
i Młodzieży. Niemniej aktualnie możemy o tym mó-
wić w czasie przeszłym, ponieważ po raz pierwszy od 
24 lat tegoroczna sesja, jak poinformowała Kancela-
ria Sejmu - z przyczyn od niej niezależnych - została 
odwołana. Jako jeden z powodów wskazano protest 
rodziców, opiekunów i osób niepełnosprawnych.  
Ta decyzja jest dla mnie nieuzasadniona oraz spotkała 
się z moją krytyką i sprzeciwem, ponieważ młodzież 
od miesięcy angażowała się w poznanie mechani-
zmów funkcjonowania polskiego parlamentaryzmu, 
zatem znacznie wcześniej od wybuchu wspomnia-
nego protestu, a Sejm Dzieci i Młodzieży stanowi 
continuum procesu pedagogicznego traktującego 
o mechanizmach działania polskiego Sejmu. Wie-
lu uczniów brało udział w komisjach sejmowych,  
by móc poznać, jak to jest pracować w parlamencie. 
Blokując ich udział w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
partia rządząca wyraża brak szacunku dla młodych 
ludzi oraz ich pracy, jak również odbiera im nadzieję 
na zrealizowanie projektu, w który włożyli całe swoje 
serca. Jest to kolejny przykład ograniczenia dostępu 
obywateli do Wysokiej Izby oraz sprzeciwia się idei 
propagowania wśród dzieci i młodzieży parlamen-
taryzmu. Stoi to w sprzeczności z podstawowymi 
zasadami demokratycznego państwa prawa. Przez 
decyzję marszałka sejmu ukarane zostały dzieci, które 
były najbardziej zaangażowane i chciały zasiąść po raz 
pierwszy w ławach poselskich. 

Jest jeszcze jedna z kwestii, o której warto mówić. Jest 
nią praca nauczyciela. Póki sam nie przeprowadziłem 
kilkunastu lekcji nie wiedziałem, jak dużego wysiłku 
i zaangażowania ona wymaga. 45 minut skupiania 
uwagi i artykułowania treści w sposób, który zaintere-
suje młodzież, skłoni do refleksji, poruszy i zmotywuje 
jest bardzo obciążające. Dzięki temu doświadczeniu 
zupełnie zmieniłem postrzeganie niedocenianej pro-
fesji, jaką jest trudny i odpowiedzialny zawód nauczy-
ciela.

Do końca kadencji mam zamiar odwiedzić jeszcze kil-
kanaście szkół, aby szerzyć wiedzę na temat polskiego 
Sejmu, rozwiewać mity, ale i odpowiadać na najtrud-
niejsze pytania. Uwierzcie mi Państwo, że młodzież  
to bardzo wymagający partner – dociekliwy, krytycz-
nie nastawiony do polityki i towarzyszącym jej spo-
rom, ale zarazem chłonny wiedzy o swoim Państwie  
i mechanizmach nim kierujących.

Edukacja od najmłodszych lat
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Zdecydowany sprzeciw wobec braku obowiązku
szczepień

3 października w Sejmie odbyła się bardzo burzliwa
debata na temat obowiązku szczepień, w
której miałem okazję zabrać zdecydowany głos
. Do parlamentu bowiem trafił obywatelski projekt
zakładający rezygnację z tego obowiązku.
Wnioskodawcy przekonywali posłów, posługując
się niestety nie badaniami, ale prywatnymi
opiniami, o zgubnym wpływie i szkodach, jakie
wyrządzają szczepionki. Poruszany był temat
skutków ubocznych, jak i wolności człowieka
w tym zakresie. Wyraziłem swój zdecydowany
sprzeciw wobec tej inicjatywy bazując na wypowie-
dziach
autorytetów, m.in. posła Marka
Rucińskiego, lekarza z 40-letnim stażem, opinii
Naczelnej Rady Lekarskiej, która w przesłanym
stanowisku do projektu stwierdza iż „Projekt
ustawy należy ocenić jako groźny dla bezpieczeństwa
zdrowotnego”. W wielu opracowaniach

na temat szczepień można spotkać się ze
stwierdzeniem, że są one ofiarą swojego sukcesu.
Jako przykład możemy podać odrę. W latach
60. i 70. średnio 400 osób na każde 100 tys.
zapadało na tę ciężką chorobę. W 1975 r. wprowadzo-
no
obowiązek szczepień. Od tego czasu
ilość zachorowań diametralnie spadła.
Do wspomnianej kwestii należy dodać również
odpowiedzialność za osoby, które mają obniżoną
odporność, jak chociażby pacjenci onkologiczni.
Dla tych osób, w przypadku braku obowiązkowych
szczepień, kontakt z innymi, w tym
z potencjalnymi nosicielami chorób, może być
wyrokiem śmierci.
Wnioskodawcy zniesienia obowiązkowych
szczepień powoływali się na prawa człowieka
i wolności osobiste. Jestem zdecydowanym
zwolennikiem wolnego wyboru, ale wolny wybór
nie może narażać otoczenia na niebezpieczeństwo.
Wprowadzenie szczepień i szczepienie
dzieci było jednym z największych osiągnięć

cywilizacyjnych po II wojnie światowej. Dzięki
nim pozbyliśmy się praktycznie takich chorób
jak ospa, odra czy wyniszczające Polio, które ze
zdrowego mężczyzny w krótkim czasie jest w
stanie zrobić kalekę do końca życia. Polska jest
jednym z krajów, gdzie tzw. „wyszczepialność”
jest na najwyższym poziomie i sięga około 95%.
To ogromny sukces Polski, którego nie wolno
nam zmarnować!
Dlatego też zdecydowanie zagłosowałem za
odrzuceniem tego szkodliwego, jeśli nie najszkodliw-
szego
projektu już w pierwszym czytaniu.
Zdrowie nas, naszych rodzin, przyjaciół
i wszystkich Polaków musi być priorytetem
każdego posła. Nie można igrać z ogniem dla
krótkotrwałego interesu politycznego. Mam
nadzieję, że i inni posłowie przychylą się do tej
opinii i Sejm zajmie się poprawianiem opieki
zdrowotnej, zwiększeniem dostępności szczepionek,
a nie ich deprecjonowaniem.

Tak dla szczepień
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Dziękuję Państwu za zaufanie,

Paweł Kobyliński

PAWEŁ KOBYLIŃSKI
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810 interpelacji 
1211 zapytań
Wnioskodawca 4 ustaw

Biuro Poselskie 
Pawła Kobylińskiego
ul. Lutycka 6 44-100 Gliwice  
woj. śląskie tel.
zapytania@pawelkobylinski.pl  
TEL. 513 339 514 
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