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Szanowni Państwo,
system nakazów, zakazów i kar, administracyjna reglamentacja 
działalności gospodarczej, restrykcyjne regulacje państwa skutecznie 
niszczyły zaufanie obywateli do władzy. Własne państwo wydawało 
się wrogie i groźne. Nieprzyjazne przepisy i procedury odstraszały, 
zwłaszcza młodych ludzi, między innymi od podejmowania ryzyka 
działalności gospodarczej na własny rachunek. Tak zwana posada, 
najlepiej państwowa, stała się w tych okolicznościach celem 
większości osób, które w innej sytuacji mogłyby z powodzeniem 
organizować nowe miejsca pracy dla siebie i dla swoich 
pracowników tworząc własne, małe przedsiębiorstwa.

Dlatego w mijającej kadencji skupiłem swoją aktywność głównie  
na usuwaniu z polskiego systemu prawa przepisów szkodliwych,  
a zarazem ustanawianiu norm ułatwiających życie ludziom  
w Polsce. Tak powstał „Pakiet Szejnfelda”, zbiór prawie 40 ustaw, 
które zmieniły ponad 1000 złych przepisów prawa w Polsce.  
Moim celem było i jest nadal budowanie państwa, które ma  
zaufania do własnych obywateli, państwa przyjaznego. Wiem,  
że daleko nam jeszcze do spełnienia tego marzenia, ale ostatnie  
lata na pewno pozwoliły zbliżyć się do tego ideału. 

Działalność posła jednak to nie tylko legislacja i praca w Sejmie. 
To także dbanie o wyborców oraz teren, z którego się kandyduje. 
Dlatego w minionej kadencji prowadziłem również aktywną 
działalność nastawioną na pomoc samorządom i ich mieszkańcom 
w Okręgu Pilskim. Dzięki działalności legislacyjnej powstały setki 
przyjaznych przepisów, ale dzięki pracy na rzecz Wielkopolski 
Północo-Zachodniej powstało wiele nowych inwestycji: dróg,  
boisk, sal gimnastycznych, a także przedsięwzięć w innych 
dziedzinach, jak kultura, sztuka, turystyka, czy sport. 

W związku z kończącą się właśnie kadencją o tym wszystkim  
w sposób syntetyczny pragnę Państwa uprzejmie poinformować, 
prosząc o przyjęcie tej informacji z życzliwością. 

Z poważaniem i szacunkiem,

Adam Szejnfeld
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I. Kraj
DZIAŁALNOŚĆ ANALITYCZNA I PROGRAMOWA

Program rządzenia. Adam Szejnfeld jest autorem programu rządzenia w części „Gospodarka i Przedsiębiorczość”. Opracował także 
materiały, które zostały wykorzystane w programie pt. „Plan rządzenia – głęboka przebudowa państwa”. Dokumenty, które przygotował 
poseł Adam Szejnfeld to:

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa podstawą rozwoju polskiej gospodarki.
2. Edukacja na rzecz rozwoju.
3. Promocja polskiej gospodarki.
4. Korupcja i szara strefa, a rozwój gospodarczy.
5. Pomoc publiczna – świadoma polityka rządu.
6. Gospodarczy wymiar sprawiedliwości.
7. Klasa średnia – motor rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.
8. Polityki sektorowe: 

Energetyka – część ogólna.
Elektroenergetyka.
Górnictwo węgla kamiennego.
Ropa i gaz.
Energetyka odnawialna.
Przemysł stalowy.
Przemysł chemiczny.
Przemysł stoczniowy.
Przemysł motoryzacyjny.
Przemysł farmaceutyczny. 
Przemysł obronny i lotniczy.
Przemysł turystyczny.

RZĄD I SEJM

Minister w polskim rządzie. Poseł Adam Szejnfeld w dniu 20 listopada 2007 roku został Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodar-
ki. Pełniąc tę funkcję odpowiadał między innymi za reformę prawa gospodarczego i rozwój przedsiębiorczości, przygotował także kom-
pleksowy „Pakiet na rzecz przedsiębiorczości” (nazwany przez dziennikarzy „Pakietem Szejnfelda”). Był w tym czasie także członkiem 
Stałego Komitetu Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Szef Komitetu Antykryzysowego. Premier Donald Tusk w lipcu 2009 roku powołał posła Adam Szejnfelda na stanowisko przewod-
niczącego Komitetu Sterującego ds. Wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Inicjatyw Pobudzających Polską Gospodarkę. 
Komitet Sterujący został powołany w celu realizacji rządowego programu wspierania inicjatyw pobudzających polską gospodarkę  
(był to program działań antykryzysowych rządu).  

Antykryzysowy Program Regionalny. Pod kierownictwem Adama Szejnfelda powstał jeden z najważniejszych programów wspar-
cia antykryzysowego – „Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych w regionach najbardziej zagrożonych kryzysem gospodarczym”,  
tzw. Program Regionalny.

Poseł Adam Szejnfeld przed powołaniem na stanowisko wiceministra gospodarki pełnił w Sejmie funkcję wiceprzewodniczącego sej-
mowej Komisji Gospodarki a potem, od listopada 2009 roku był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne 
Państwo”. W dniu 27 października 2010 roku został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo. 

Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo. Do zakresu działania Komisji należały przegląd i analiza przepisów regulujących kwestie 
społeczne, ekonomiczne i gospodarcze w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie 
regulujących, a w oparciu o przegląd i analizę ww. przepisów przygotowanie niezbędnych zmian w ustawodawstwie oraz występowanie 
z inicjatywą ustawodawczą. Komisja otrzymała także prawo rozpatrywania projektów ustaw dotyczących spraw związanych z ograni-
czaniem biurokracji. 

Do najważniejszych osiągnięć Komisji należy wprowadzenie regulacji dotyczących: 

. Odrolnienia gruntów, zostały uwolnione nowe tereny w miastach m.in. pod inwestycje mieszkaniowe,

. Zwolnienia osób przekazujących żywność organizacji pożytku publicznego z podatku VAT,

. Ustanowienia jednej hipoteki dla zabezpieczenia więcej niż jednej wierzytelności,

. Przyspieszenia powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

. Umożliwienia funkcjonariuszom policji uwzględniania innych niż wymienione w ustawie, dowodów zawarcia umowy OC,

. Umożliwienia studentom korzystania z przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego środków przeznaczonych na bez-
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zwrotną pomoc materialną,
. Zapewnienia ochrony pracownikom przed niewypłacalnymi pracodawcami,
. Wprowadzenia krótszego, 60-dniowego terminu zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem 

mieszkaniowym,
. Umożliwienia zatrudniania osób zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przez pracodawców 

niezapewniających warunków pracy chronionej bez konieczności uzyskania wstępnej pozytywnej opinii PIP.
. Stworzenia przez uczelnie odpowiednich warunków dla równego dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz przyznania w tym celu 

dotacji z budżetu państwa,
. Zniesienia bezwzględnego zakazu zatrudniania w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta, kobiet opie-

kujących się dziećmi w wieku do lat 8,
. Likwidacji niektórych barier biurokratycznych wynikających z Kodeksu pracy, które stanowiły przeszkodę dla pracodawców  

w trakcie zatrudniania pracowników (dotyczących badań wstępnych),

Komisja, na wniosek przewodniczącego Adama Szejnfelda, podjęła też niezwykle ważne dla obywateli i przedsiębiorców inicjatywy, 
które na dzień pisania niniejszego sprawozdania nie zostały jeszcze uchwalone, ale prace nad nimi nadal trwają. Są to projekty ustaw:

. Wakacje ubezpieczeniowe - zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Zaproponowano tzw. wakacje ubezpieczeniowe, tj. sześciomiesięczną karencję w opłacaniu 
składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez rozpoczynających działalność gospodarczą a następnie obniżenia podstawy 
obliczania składki w okresie pierwszych 24 miesięcy z 30% do 20% minimalnej podstawy wymiaru składek,

. Ułatwienia w wydawaniu leków na recepty – ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zaproponowano 
zmniejszenie biurokracji przy wydawaniu leków na recepty, poprzez wprowadzenie możliwości wydawania leków, mimo istnienia 
błędu w danych na recepcie, jeśli można byłoby je usunąć w oparciu o dane pozyskane z dokumentu tożsamości,

. Likwidacja kolejek na poczcie po odbiór przesyłek awizo – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjne-
go oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowano zmiany w doręczaniu tzw. awizo, tj. możliwość doręczania listów poleconych  
organów administracji publicznej i korespondencji sądowej do skrzynek pocztowych adresatów (zamiast otrzymywania awizo),  
na podstawie ich oświadczenia złożonego do operatora pocztowego,

. PPP – ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wyeliminowano wątpliwości prawne powstałe po ubiegło-
rocznej nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; przywrócono stan prawny w zakresie stosowania ustawy konce-
syjnej i przepisów Prawa zamówień publicznych,

. 1% na organizacje pożytku publicznego – ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – 
Ordynacja podatkowa. Zaproponowano możliwość wskazania w rozliczeniu rocznym PIT-40 i oświadczeniu PIT-12 organizacji 
pożytku publicznego uprawnionej do otrzymania 1% podatku dochodowego należnego od podatnika, co zwiększyłoby przychody 
OPP a jednocześnie zmniejszyło biurokracje u darczyńców. 

. Jakość zamiast ceny najważniejszym kryterium zamówień publicznych – ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicz-
nych. Zaproponowano wprowadzenie zabezpieczających mechanizmów ustawowych pozwalających na wybór oferty nie zawierającej  
rażąco niskiej ceny i zwiększającej znaczenie jakości nad ceną. 

Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo odbyła w sumie 422 posiedzenia i podjęła 151 inicjatyw ustawodawczych.

LEGISLACJA

Pakiet Szejnfelda. W VI kadencji Sejmu poseł Adam Szejnfeld rozpoczął prace nad ustawami, które zostały później nazwane „ Pakie-
tem Szejnfelda”. Jest to zbiór kilkudziesięciu progospodarczych ustaw mających budować zaufanie państwa do swoich obywateli oraz 
służyć rozwojowi polskiej gospodarki. Nowe przepisy szczególnie korzystnie mają działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.  
Co bardzo ważne, proces odbiurokratyzowania „Pakietem Szejnfelda” dotyczy nie tylko przedsiębiorców i podatników, ale wszystkich 
obywateli. Inicjatywa posła zaproponowała wprowadzenie do polskiego prawa i legislacji zmian systemowych, a nie tylko jednostko-
wych i wybiórczych. Takiego zadania nie zrealizował wcześniej jeszcze żaden inny polityk w Polsce. „Pakiet Szejnfelda” to prawie 40 
ustaw, które odnosiły się do ok. 200 aktów i które zmieniły ostatecznie ponad 1000 przepisów w polskim prawie. Pakiet został prawie 
całkowicie uchwalony, co jest rzadkim sukcesem. Spośród projektów „Pakietu Szejnfelda” nie uchwalono do tej pory jedynie trzech 
projektów:

. Ustawa o systemie promocji polskiej gospodarki – celem było stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie promocji gospodar-
czej polski i wspierania aktywności biznesowej polskich przedsiębiorców za granicą. 

. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy – celem było stworzenie odrębnych przepisów prawa pracy dla mikroprzedsiębiorców. 

. Ustawa o inwestycjach celu publicznego – dotyczyła ułatwień w realizacji inwestycji liniowych (linie energetyczne, ropociągi,  
gazociągi, linie telekomunikacyjne, wodociągi, itd.)



6

PRZEPISY NAD KTÓRYCH UCHWALENIEM PRACOWAŁ POSEŁ A. SZEJNFELD 
ORAZ  NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA, JAKIE WPROWADZIŁ 

„PAKIET SZEJNFELDA” 

(wszystkie zostały już uchwalone)

. Domniemanie uczciwości – wprowadzono zasadę, że natychmiastową wykonalność decyzji (nakładanie i ściąganie kar finanso-
wych) można nadać dopiero wtedy, gdy decyzja jest ostateczna lub orzeczenie sądu jest prawomocne. Rozwiązanie dotyczy ponad 
25 milionów podatników w Polsce, w tym wszystkich przedsiębiorców. 

. Zamiana kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń – zamiast urzędowych zaświadczeń od 1 lipca br. można składać osobiste 
oświadczenia. Zasada obejmie ok. 5. milionów osób i ok. 1. miliona przedsiębiorców rocznie. 

. Radykalnie ograniczono zakres i zasady kontroli przedsiębiorców. Wprowadzono m.in.:
. obowiązek zawiadomienia o kontroli, z co najmniej 7 dniowy wyprzedzeniem,
. obowiązek powiadomienia o prawach i obowiązkach kontrolowanego,
. prawo wniesienia skutecznego sprzeciwu wstrzymującego kontrolę,
. przepadek dowodów zebranych ze złamaniem prawa,
. zakaz przeprowadzania jednocześnie więcej niż jednej kontroli,
. skrócenie maksymalnego czasu trwania kontroli i uzależnienie tego czasu od wielkości firmy.

. „Odpowiedzialność urzędnicza” - wprowadzono specustawę ustanawiająca odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych  
– odpowiedzialność osobistą i majątkową urzędników za działania lub zaniechanie działania niezgodne z prawem. 

. „Zgłoś i działaj” – (art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) - umożliwiono faktyczne rozpoczynanie działalności 
gospodarczej już w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji, bez czekania na formalne zarejestrowanie firmy.

. „Zero Okienka” - od 1 lipca 2011r. weszła w życie nowa instytucja „Zero okienka”. Od  tego dnia wszystkie czynności rejestracyjne 
i dotyczące zmian w rejestrach, łącznie z rejestracją obowiązku ubezpieczeniowego ZUS oraz podatkowego PIT, mogą być doko-
nywane zdalnie poprzez Internet, a więc bez wizyt w urzędach. Rejestrację firm i zmiany w rejestrach dodatkowo będzie można 
dokonać od 1 stycznia 2012 roku także w zakresie VAT. 



7

. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – uchwalono nową ustawę o PPP, dzięki czemu pierwszy raz w historii ruszyły w Polsce 
inwestycje realizowane w formule PPP. M.in. zlikwidowano biurokratyczne i finansowe ograniczenia w zawieraniu umów PPP oraz 
zniesiono obowiązek sporządzania skomplikowanych i kosztownych analiz.

. „Upadłość konsumencka” – wprowadzono możliwość ogłoszenia upadłości nie tylko przez przedsiębiorcę, ale też i przez obywatela 
(konsumenta), jeśli upadły świadomie i celowo nie przyczynił się do swojego nadmiernego zadłużenia. 

. Zawieszanie działalności - Wprowadzono prawo zawieszania działalności gospodarczej - umożliwienie zawieszenia działalności 
gospodarczej na okres od 30 dni do 2 lat. Wprowadzono też możliwość zawieszania działalności gospodarczej w jednej z firm i pra-
wo prowadzenia jej nadal w innych rodzajach swojej działalności. 

. „Euro przed euro” - Zniesiono walutowość prawa dewizowego – wprowadzono prawo rozliczania się w innej walucie niż złoty,  
co ogranicza ryzyko kursowe oraz zmniejsza koszty biurokratyczne i finansowe prowadzenia działalności gospodarczej. 

. Prosta księgowość - Uproszczono księgowość dla małych firm – m.in. podniesiono limit przychodów, od którego przedsiębiorcy  
są zobowiązani przechodzić na pełną księgowość swoich firm - z równowartości 800 tys. euro do 1,2 mln euro. 

. PPK - Wprowadzono PPK, czyli Pojedynczy Punkt Kontaktowy dla usługodawców polskich i zagranicznych, w którym można dro-
gą elektroniczną załatwiać wszystkie sprawy związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności usługowej w Polsce i za granicą. 

. Dereglamentacja - Ograniczono biurokrację związaną z reglamentacją administracyjną działalności gospodarczej – ograniczono 
ilość i zmniejszono biurokratyczne obowiązki dotyczące zezwoleń, pozwoleń, licencji, itp…

. Interpretacje indywidualna prawa - Wprowadzono rozszerzoną wiążącą, indywidualną interpretację prawa, także na wszystkie 
pozostałe obowiązki publiczno-prawne, a nie tylko podatkowe. Przedsiębiorca może zapytać jak ma spełnić swój obowiązek, a od-
powiedź wiąże administrację publiczną oraz instytucje kontrolne. 

. Interpretacja ogólna prawa podatkowego – uchwalono nowe zasady w myśl których każdy może wystąpić do Ministra Finansów 
o wydanie interpretacji prawa podatkowego, jeśli uzna, że brak jest jednolitości interpretacji w danej sprawie. 

. „Milcząca zgoda organu” - ustanowiono w określonych sprawach dorozumianą zgodę administracji publicznej (np. przy wiążącej 
interpretacji prawa termin wynosi 30 dni).

. Ułatwienia w zakładaniu spółek - obniżono wymagany kapitał zakładowy w spółkach z o.o. z 50 tys. zł do 5 tys. zł a w spółkach 
akcyjnych z 500 tys. zł do 100 tys. zł.

. Zniesienie zakazów i nakazów – np. zniesiono obowiązek przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego po przekro-
czeniu określonego progu dochodów. 

. Łatwe przekształcenia firm - Rozszerzono zakres możliwości przekształcania firm przy zachowaniu wszelkich ich przywilejów, 
praw i obowiązków (cesja generalna), które przysługiwały uprzednio przedsiębiorcy przekształconemu, tj.: 

. Wprowadzono prawo przekształcania firm osób fizycznych w spółki prawa handlowego. 

. Wprowadzono prawo dobrowolnego przekształcania spółdzielni w spółki prawa handlowego. 
. Wprowadzono zakaz żądania przez urzędy dokumentów, które organ sam może pozyskać z własnych urzędowych rejestrów  

i baz danych lub z innych urzędów.
. Wprowadzono prawo składania w urzędach nie tylko oryginalnych dokumentów, ale też kopii i to bez obowiązku potwierdzania 

ich za zgodność z oryginałami.
. Wprowadzono nakaz przyjmowania przez administrację publiczną wniosków i podań niekompletnych (do tej pory wnioski 

takie były odrzucane). 
. REGON - Zniesiono wymóg posiadania przez przedsiębiorców numeru indentyfikacyjnego REGON.
. Leasing konsumencki - Wprowadzono przepisy ustanawiające leasing konsumencki (otwiera rynek wart ok. 4 miliardów zł). 
. Kasy fiskalne - Likwidacja obowiązku posiadania kas fiskalnych na odrębnych stoiskach w sklepie,
. Piwo na PKP - Przywrócenie prawa sprzedaży piwa w pociągach PKP,
. Wieczyste użytkowanie – ograniczenie możliwości skokowych podwyzek opłat za użytkowanie.
. SSE - Rozszerzono zakres i czas trwania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.
. Innowacyjność - Rozszerzono zakres działania instrumentów wspierania działalności innowacyjnej.
. Praktyki absolwenckie - Ustanowiono prawo prowadzenia przez pracodawców praktyk absolwenckich znosząc biurokratyczne obo-

wiązki w tym zakresie. 
. Izby Gospodarcze - Rozszerzono prawa działalności izb gospodarczych, m.in. poprzez wprowadzenie osobowości prawnej  

dla oddziałów izb gospodarczych, co ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej przez izby. 
. Równe prawa administracji i obywateli – Wyrównano obowiązki administracji z obowiązkami obywateli, w tym przedsiębiorców 

w zakresie przedawnienia zaległości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Skrócono okres przedawnienia z 10 lat do 5 lat i wyrów-
nano z prawami ZUS i KRUS.  

. Mniej obowiązków - Zniesiono obowiązek dla mikroprzedsiębiorców rozliczania się z fiskusem za pośrednictwem banku, co elimi-
nuje konieczność prowadzenia dwóch odrębnych rachunków bankowych i zmniejsza koszty rozliczeń małych firm. 

. Obniżka kosztów – Zlikwidowano zupełnie opłaty za wpisy do rejestrów, a inne zmniejszono, np. zlikwidowano zupełnie opłatę 
za rejestrację firmy w ewidencji działalności gospodarczej oraz za zmiany w tej ewidencji, obniżono jednocześnie koszty sądowe 
wpisu do KRS z 1.000 zł do 500 zł oraz koszty związane z dokonaniem zmiany we wpisie z 400 zł na 250 zł. Zlikwidowano też wiele 
innych opłat administracyjnych i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zmniejszono ich wysokość 
(np. wydawanie zaświadczeń). 

. Wydłużenie okresu rozliczeniowego wykorzystania urlopów wypoczynkowych – okres przesunięto z końca marca na koniec 
września, poprzez co zmniejszy się biurokrację związaną z realizacją tego obowiązku, a przede wszystkim zmniejszy się koszty zwią-
zane z wypłatą ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop. Zmiana korzystna jest również dla samych pracowników. 

. Ograniczenie obowiązków sprawozdawczych firm – zmieniono m.in. obowiązek składania zaświadczeń RUMA z raz w miesiącu 
na obowiazek przedkładania go raz na rok. 

. Akcyza na węgiel i koks – zniesiono z dniem 1 stycznia 2012 roku akcyzę na węgiel i koks, poprzez co zmniejszy się koszty działal-
ności energetyki likwidując impuls inflacyjnych i wzrost kosztów produkcji. 

. Transparentność administracji publicznej (metryczka administracyjna) – wprowadzono obowiązek zakładania w urzędach  
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dla każdej sprawy metryczki administracyjnej, w której będą odnotowywane dane osób, które zajmowały się daną sprawą admini-
stracyjną z zaznaczeniem, w jakim zakresie oraz w jakim okresie toczenia się sprawy administracyjnej dana osobą ją prowadziła. 

. „Areszty wydobywcze” – zmieniono przepisy tak, aby zdecydowanie ograniczyć możliwości stosowania przedłużających się aresz-
towań, wzmocniono jednocześnie prawną pozycję osób tymczasowo aresztowanych, zwłaszcza przedsiębiorców. 

. Depenalizacja - zmniejszono wymiar obecnie obowiązujących kar dla przedsiębiorców oraz dla firm (podmiotów zbiorowych),  
np. zmniejszono górny pułap kary z 20 mln zł do 5 mln zł oraz wartość procentową kary z 10% przychodów do 3 % przychodów 
firmy, wprowadzono także prawo kasacji dla firm, czego do tej pory nie było. Zmieniono także słynny art. 585 Kodeksu spółek 
handlowych, likwidując ściganie z urzędu. 

. Zakaz nielegalnego handlu – wprowadzono przepisy, które mają ograniczyć zakazane praktyki handlu w miejscach do tego niewy-
znaczonych, poprzez co obecnie naruszane są powszechnie zasady uczciwej konkurencji na rynku w branży handlowej. 

. Sądownictwo arbitrażowe - dokonano zmian w Kodeksie Postępowania Cywilnego, które mają na celu usprawnienie i przyspiesze-
nie przebiegu postępowania arbitrażowego.

. „Elektroniczny notariusz” - umożliwiono przyjmowanie przez notariusza na przechowanie dokumentów elektronicznych, dzięki 
czemu umożliwiono depozyt elektroniczny.

. „Elektroniczny komornik” - wprowadzono elektronizację pracy komorników. 

. Elektroniczne paragony - zmieniono zasady przechowywania paragonów fiskalnych. 

KONSULTACJE SPOŁECZNE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY

Pod kierownictwem Adama Szejnfelda powstał dokument rządowy przejęty przez Radę Ministrów pod tytułem „Zasady konsultacji 
przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych”. Dzięki niemu konsultacje społeczne stały się bardziej efek-
tywnym narzędziem Oceny Skutków Regulacji. Celem „Zasad” jest wyjaśnienie i uszczegółowienie obowiązków administracji rządo-
wej w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych projektowanych aktów prawnych oraz rządowych programów. Przedstawione 
rozwiązania poprawiają jakość obowiązkowych konsultacji. Zawarte w „Zasadach” propozycje dotyczą m.in. określenia minimalnego 
czasu na przeprowadzenie badania opinii oraz wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji zwrotnych do zainteresowanych. 
Tym sposobem wyczerpano jeden z dwóch celów zmian, jakie wprowadzono do procesu legislacyjnego. Drugim elementem ma być 
nowelizacja przepisów dotyczących tworzenia Oceny Skutków Regulacji (OSR) do rządowych projektów ustaw. Poseł Adam Szejnfeld 
propaguje też uzupełnienie procesu legislacyjnego o wprowadzenie obowiązkowej Oceny Kosztów Regulacji (OKR), czyli ceny jaką 
muszą zapłacić za nowe przepisy obywatele. Ma to na celu zahamowanie biurokracji i nakładania na obywateli nowych obowiązków. 

Poseł Adam Szejnfeld przygotował również materiały edukacyjne o charakterze szkoleniowym, jak np.:

. poradnik – „Jak założyć firmę” 

. poradnik – „Środki unijne dla przedsiębiorców” 

Odbył także ponad 400 spotkań z przedstawicielami środowisk gospodarczych, związkowych, dyplomatycznych, naukowych, samorządowych, 
studenckich, etc. w 16 regionach kraju i ponad 100 miejscowościach w całej Polsce. Brał również udział w negocjacjach Komisji Trójstronnej. 

WYMIERNE SKUTKI ZMIAN LEGISLACYJNYCH

Jako przykład wymiernych efektów prac wspomnianych można przytoczyć m.in. to, iż sama tylko nowa instytucja „domniemania 
uczciwości” podatników (wprowadzona ustawą Ordynacja podatkowa) pozostawiła w kieszeniach obywateli w ciągu pierwszego roku 
działania ok. 1,5 miliarda zł, a Partnerstwo Publiczno-Prywatne do tej pory stało się podstawą do podjęcia w całej Polsce realizacji  
ok. 220 inwestycji wartych ok. 1,2 miliarda zł.  Wprowadzony leasing konsumencki tworzy nowy rynek szacowany na wartość 4 mld 
zł, natomiast ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, tzw. ustawa deregulacyjna I, wprowadza 
oszczędności dla obywateli szacowane na 10 mld zł. Ustawa deregulacyjna II wprowadza kolejne oszczędności, tym razem dla przedsię-
biorców w wysokości ok. 3 mld zł.   Wizerunek Polski poprawił się także poza krajem, na przykład w raporcie „Doing Business 2010” 
Banku Światowego. W obszarze „rozpoczynanie działalności gospodarczej” Polska awansowała aż o 28 miejsc w górę. Tak wielkiego 
skoku w międzynarodowych rankingach nigdy wcześniej jeszcze nie obserwowaliśmy. Dzięki uznanym przez Bank Światowy pozy-
tywnym zmianom Polska znalazła się na liście „top reformers”, a więc wśród 38 spośród 183 krajów, które dokonały największej liczby 
reform gospodarczych w ostatnim roku. Praca na rzecz rozwoju przedsiębiorczości prowadzona przez Adama Szejnfelda przynosi więc 
wymierne efekty. 

GOSPODARKA

Poseł Adam Szejnfeld zajmował się również wieloma innymi dziedzinami gospodarki, jak np. wspieraniem inwestycji, promocją gospo-
darczą Polski za granicą, czy górnictwem i energetyką. Intensywnie włączył się na przykład w prace mające na celu poprawienie bezpie-
czeństwa energetycznego Polski. W tym zakresie ważna jest nie tylko dywersyfikacja źródeł energii, ale też inwestycje w wytwórczość, 
magazyny i w infrastrukturę przesyłową. Prowadził również działania na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 
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PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE  
I WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z ZAGRANICĄ

Podobnie jak w kraju, Adam Szejnfeld aktywny był także na arenie międzynarodowej. Polski model Partnerstwa Publiczno-Prywatne-
go promował nie tylko w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, czy Warszawie, ale też w krajach Unii Europejskiej,  
np. w Hiszpanii, Holandii, Francji i Włoszech. Pośredniczył też w nawiązywaniu kontaktów w tym zakresie między polskimi miastami 
i regionami, a ich odpowiednikami z innych krajów Europy. W stosunkach międzyrządowych Adam Szejnfeld doprowadził do podpi-
sania umowy o współpracy gospodarczej między Polską a Indiami, między Polską a Holandią oraz między Polską a Brazylią. Działał też 
na rzecz zwiększenia współpracy gospodarczej Polski m.in. z Wietnamem, Malezją, Kubą, Peru i Chile.

PRZYWRÓCENIE NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP

Poseł Adam Szejnfeld jest pomysłodawcą i inicjatorem przywrócenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagroda została ustano-
wiona w 1998 r. przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i była przyznawana corocznie do 2005 r. Poseł Szejnfeld zapropono-
wał w 2010 r. prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu przywrócenie nagrody. Propozycja została przyjęta, a oficjalne wręczenie 
statuetek IX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP odbyło się 15 czerwca 2011 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznań-
skich w Poznaniu. 

PROMOCJA KOBIET

Adam Szejnfeld kontynuował swoją dotychczasową działalność w zakresie wspierania i promocji aktywnego funkcjonowania kobiet 
w życiu publicznym. Uczestniczył w organizowanych na ten temat spotkaniach i konferencjach, seminariach oraz warsztatach eduka-
cyjnych. Prowadził także, jako jedyny polski polityk, stronę internetową poświeconą tej problematyce. Strona internetowa ma na celu 
promocję kobiet w życiu publicznym, w tym w polityce i biznesie. W mijającej kadencji Adam Szejnfeld zorganizował w Ministerstwie 
Gospodarki ogólnopolską konferencję pt. „Unia jest kobietą”. Konferencja została zorganizowana w piątą rocznicę wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej i odbyła się pod patronatem oraz z osobistym udziałem byłego premiera, przewodniczącego Parlamentu Europejskie-
go pana Jerzego Buzka. „Unia jest kobietą” stała się jednym z dwóch największych wydarzeń tego typu w Polsce. Konferencja miała na 
celu podsumowanie zmian w statusie kobiet w Polsce, jakie nastąpiły w dwudziestu latach przemian oraz ostatnich pięciu latach, które 
upłynęły od wejścia Polski do Unii Europejskiej. W konferencji udział wzięło setki osób z różnych grup społecznych i środowiskowych, 
w tym tak znamienite osobistości jak: Jolanta Kwaśniewska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Elżbieta Penderecka, prof. Katarzyna Chała-
sińska-Macukow, Janina Paradowska, Bożena Walter, Jolanta Pieńkowska, Bożena Batycka, Magda Gessler, Dorota Gawryluk, Małgo-
rzata Żak, Ilona Felicjańska, Jolanta Szymanek-Deresz, Danuta Huber, Elżbieta Radziszewska, Krystyna Bochenek, Róża Thun, Barbara  
Borys-Damięcka, Elżbieta Bieńkowska, czy Jolanta Batycka-Wąsik. Konferencja była wielkim sukcesem i ukoronowaniem dotychcza-
sowej działalności posła Adama Szejnfelda na niwie promocji i wspierania polskich kobiet. W swojej działalności prokobiecej poseł 
współpracuje z wieloma organizacjami kobiecymi, przede wszystkim z Europejską Unią  Kobiet, Sekcja Polska, która nagrodziła posła za 
wieloletnią pracę na rzecz promocji polskich kobiet swoją nagrodą, „Kryształowym Sercem”. Poseł Adam Szejnfeld uruchomił również 
w tym roku nowy portal internetowy poświecony sprawom kobiet pod nazwą: „Kobieca strona życia”. Portal jest dostępny pod adresem: 
www.kobiecastronazycia.pl, ale można na nim zalogować się również poprzez adres: www.szejnfeld.pl albo www.kobiety.szejnfeld.pl
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II. WIELKOPOLSKA
SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE ORAZ INNE INWESTYCJE  
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Adam Szejnfeld zawsze bardzo dużą wagę przywiązywał do instrumentu rozwoju regionalnego i lokalnego, jakim są specjalne strefy 
ekonomiczne. Zasadniczą rolę w działalności stref odgrywa Ministerstwo Gospodarki. 

W czasie jego urzędowania w strefie kamiennogórskiej zwiększono obszar podstrefy Ostrów Wielkopolski o 5,53 ha. Do strefy kostrzyń-
sko-słubickiej włączono teren w miejscowości Niepruszewo w gminie Buk (6,29 ha) i w gminie Przemęt (5,75 ha). Do strefy łódzkiej 
natomiast włączono teren w gminie Przykona (23 ha), a do wałbrzyskiej strefy włączono tereny w Kaliszu (2,44 ha) i w gminie Jarocin 
(7,92 ha). Zwiększono także (o 9,59 ha) powierzchnię strefy w gminie Śrem. Działania te mają na celu zainwestowanie docelowo na tych 
terenach 398 mln zł i utworzenie łącznie ok. 1600 nowych miejsc pracy. Wcześniej poseł Adam Szejnfeld doprowadził do utworzenia 
podstrefy strefy kostrzyńsko-słubickiej w Podaninie, powiat Chodzież, na której w tym roku rozpocznie się budowa fabryki mebli. Koszt 
inwestycji ma wynieść ponad 100 mln zł, a docelowy stan zatrudnienia ponad 1000 osób. Zajmował się także sprawami związanymi  
z inwestycją koncernu Samsung we Wronkach, który ostatecznie zrezygnował z działania w sse, ale inwestuje w zakupionych fabrykach 
od firmy Amica. Poseł obecnie działa na rzecz powołania podstrefy Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Pile, wspierał też samorząd 
Wrześni w rozwiązywaniu ich problemów zwianych ze ściąganiem inwestorów zagranicznych na teren Wrześni. 

POMOC CEGIELSKIEMU 

Zakłady H. Cegielskiego Poznań S.A. to legendarna firma dla Poznania i całej Wielkopolski. Borykała się ona z bardzo dużymi pro-
blemami związanymi głównie ze skutkami światowego kryzysu w sektorze stoczniowym. W opanowanie sytuacji ekonomicznej fir-
my zaangażował się m.in. Adam Szejnfeld, co uchroniło HCP od upadłości. Poseł pomagał również Fabryce Pojazdów Szynowych  
w Poznaniu.

ENERGIA DLA POLSKI I WIELKOPOLSKI: „KLEMPICZ – TAK”

Budowa elektrowni jądrowej w Wielkopolsce może przynieść województwu niebagatelne korzyści. Dlatego Adam Szejnfeld intensyw-
nie zaangażował się w promocję atutów Wielkopolski pod kątem zlokalizowania tak dużej i znaczącej inwestycji elektroenergetycznej 
właśnie w Wielkopolsce. Adam Szejnfeld był też jednym z organizatorów i uczestników dwóch konferencji poświęconych tematyce 
elektrowni jądrowej, które obyły się w Poznaniu i w Czarnkowie. Poseł spotkał się także z rektorami uczelni technicznych zachęcając ich 
do uruchamiania na swoich uczelniach kierunków, które kształciłyby kadry dla potrzeb obsługi elektrowni jądrowych. Adam Szejnfeld 
doprowadził również do powstania Stowarzyszenia „Klempicz – TAK”, którego celem jest edukacja i promocja energetyki jądrowej  
w Wielkopolsce. Dzięki jego działalności Klempicz znalazł się na II miejscu wśród lokalizacji branych pod uwagę do realizacji tej ważnej 
inwestycji.

PROMOCJA WSPÓŁPRACY WIELKOPOLSKI Z ZAGRANICĄ

Adam Szejnfeld, jako wiceminister gospodarki, wspierał działania Zarządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie promocji Wiel-
kopolski za granicą. Dotyczyło to np. promocji i poszukiwania partnerów dla wojewódzkich inwestycji planowanych do wykonania  
w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Prezentacje w tym zakresie przeprowadzono m.in. w Rzymie i w Madrycie. Adam Szejn-
feld wspierał również zaangażowanie województwa w utworzenie jego stałych przedstawicielstw zagranicznych w Indiach i Brazylii.

REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA W POZNANIU

Wcześniej Adam Szejnfeld doprowadził do utworzenia w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestorów a w obecnej kadencji 
skutecznie zaangażował się w powstanie w Poznaniu Regionalnej Instytucji Finansującej. Jej istnienie ma bowiem niebagatelne znacze-
nie dla rozwoju, w tym wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej. 

INWESTYCJE - PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Sukcesem zakończyła się od lat prowadzona batalia Adama Szejnfelda o budowę kopali ropy i gazu na granicy Wielkopolski i Lubu-
skiego. Dotyczy to budowy kopalni gazu nieopodal Międzychodu. Inwestycja ta, razem ze zrealizowanymi już inwestycjami, takimi jak: 
kopalnia gazu w Wielichowie, podziemne magazyny gazu w Bonikowie oraz odazotownia gazu w Grodzisku, tworzy z Wielkopolski 
ważny ośródkę wydobycia, uszlachetniania i magazynowania gazu ziemnego w Polsce. 
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III. OKRĘG – WIELKOPOLSKA  
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
NAJWIĘKSZY SUKCES MIJAJĄCEJ KADENCJI  
– FABRYKA W PODNANIE NA 1300 MIEJSC PRACY

Poseł Adam Szejnfeld od lat dążył do zrealizowania inwestycji budowy nowej fabryki mebli we wsi Podanin w powiecie Chodzież.  
W tym celu doprowadził do utworzenia Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Strefy Kostrzyńsko-Słubickiej. Marzenie to i palny 
zostały wreszcie zrealizowane w 2011 roku. W Podaninie rozpoczęto budowę dwóch fabryk: fabryki mebli oraz fabryki pianki. In-
westorem jest Europol Meble Polska, a zaangażowany kapitał niemiecki pochodzi od Grupy Polipol z Republiki Federalnej Niemiec.  
W pierwszym etapie, który ma zostać ukończony w lipcu 2012 roku, powstanie fabryka mebli zatrudniająca 1200 pracowników. Wartość 
inwestycji to ok. 100 ml zł. W drugim etapie powstanie fabryka pianki, która zatrudni 100 pracowników, a jej wartość szacowana jest 
na ok. 80 mil zł. Jest to największa budowa w tym rejonie od czasów inwestycji Philipsa oraz Agory. To wielki sukces. Inwestycja ta nie 
tylko przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia bezpieczeństwa pod tym względem mieszkańców powiatu chodzieskiego, 
ale liczymy, iż wpłynie także na dalszy rozwój Wielkopolski Północnej przyciągając do tego subregionu kolejnych inwestorów. 

SPECJALNA STERFA EKONOMICZNA W PILE

Na skutek starań posła Adama Szejnfelda Rada Ministrów podjęła uchwałę o utworzeniu Podstrefy Pomorskiej Strefy Ekonomicznej 
w Pile. Był to finał podjętych wiele miesięcy temu starań prezydenta Piły, radnych i posła Adama Szejnfelda. W pilskiej podstrefie wg 
szacunków może być stworzonych ok. 400 nowych miejsc pracy, łączna wartość nakładów inwestycyjnych może sięgnąć 185 mln zł,  
a wartość pomocy publicznej ok. 92 mln zł. Łączna szacowana wartość wpływów budżetowych (budżet państwa, budżety samorządo-
we, NFZ) może wynieść 204 mln zł, w tym najwięcej - 175 mln zł - ma trafić do budżetu państwa (170 mln zł z tytułu VAT i 4,5 mln zł  
z tytułu PIT). Budżety jednostek samorządu terytorialnego mogą wzbogacić się łącznie o 19 mln zł (w tym 14,6 mln zł z tytułu podatku 
od nieruchomości i 4,29 mln zł z tytułu udziału w PIT). Do kasy NFZ może wpłynąć ponad 10 mln zł z tytułu składek odprowadzonych 
od wynagrodzeń zatrudnionych w strefie pracowników. Wszystkie szacunki dotyczą okresu dziewięcioletniego. To kolejne bardzo ko-
rzystne przedsięwzięcia, które podjęto i sfinalizowano w mijającej kadencji Sejmu. 
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LOTNISKO W PILE

Do jednych z najważniejszych wydarzeń minionej kadencji w okręgu pilskim, poza wyżej podanymi przykładami dotyczącymi specjal-
nych stref ekonomicznych w Podaninie i w Pile,  zaliczyć należy niewątpliwie przejęcie przez samorząd powiatowy, m.in. z pomocą posła 
Adama Szejnfelda, miejscowego lotniska wojskowego. W dniu 27 listopada 2010 r. podpisana została umowa darowizny przekazania 
terenów po byłym lotnisku wojskowym w Pile, dzięki której powiat pilski wzbogacił się o nieruchomości warte 150 mln zł. W skład 
przekazanego majątku wchodzi nieruchomość o ogólnej powierzchni 179,2 ha. Na przekazanym terenie oprócz rozbudowy lotniska 
cywilnego użytku publicznego możliwe jest również prowadzenie działalności logistyczno-spedycyjnej, magazynowej, handlowej, pro-
dukcyjnej, edukacyjno-szkoleniowej i rekreacyjnej powiązanej z lotnictwem. Poseł dołożył wszelkich starań w pozyskaniu dotacji unij-
nych na rozwój i modernizację lotniska. Obecnie trwają działania mające na celu pozyskanie na rzecz samorządu reszty nieruchomości 
okołolotniskowych. Prace te są już na ukończeniu. 

Pilskie lotnisko, zachowując planowaną funkcję lotniska towarowego oraz lotniska przeznaczonego dla ruchu małych samolotów pasa-
żerskich i taksówek, może stać się także zapleczem portu „Ławica” oraz portem przyjmującym loty czarterowe i tanich linii lotniczych. 

POZOSTAŁE INICJATYWY I DZIAŁANIA

Poseł Adam Szejnfeld, mimo licznych obowiązków w Warszawie, na ternie całego kraju oraz w Wielkopolsce dużo uwagi poświęcał 
również swojemu okręgowi wyborczemu Wielkopolski Północno-Zachodniej. Podejmował tu lub wspierał działania, w tym inwestycyj-
ne, mające na celu rozwój okręgu oraz poprawę komfortu życia jego mieszkańców. Spośród licznych inicjatyw, które podjął, wspomógł  
lub popierał przykładowo wymienić można takie jak:

. zachowanie Sądu Gospodarczego w Pile,

. zachowanie Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu,

. wspieranie działań na pozyskanie funduszy usuwania skutków po katarowie górniczej w Wapnie, powiat Wągrowiec, 

. wsparcie remontu kościoła w Skrzatuszu, 

. pomoc w pozyskaniu środków finansowych na przeniesienie zabytkowego kościoła do Skansenu w Osieku nad Notecią, 

. działania w sprawie powołania podstref specjalnych stref ekonomicznych nie tylko w Podaninie i Pile ale też w Nowym Tomyślu 
oraz zaangażowanie w rozwiązanie sporu dotyczącego podstrefy Przemęt, powiat Wolsztyn,

. budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,

. budowa boiska wielofunkcyjnego w Szamocinie,

. budowa Zespołu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Szamocinie,

. budowa Zespołu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Chodzieży,

. podjęcie inicjatywy remontu i modernizacji stadionu miejskiego w Pile, 

. budowa obwodnicy śródmiejskiej miasta Piły, 

. budowa dróg w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych m.in. powiatu obornickiego, grodziskiego, pilskiego, chodzieskie-
go, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego, 

. modernizacja sali widowiskowej w Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży,

. inwestycje termomodernizacyjne w Pile, w Chodzieży i w Milczu,

. budowa dróg, tzw. schetynówek, m.in. w Szamocinie, Laskowie i w gminie Chodzież, 

. budowa bulwarów i promenady nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży,

. działania na rzecz usunięcia szkodliwych odpadów z terenów lotniska w Pile, 

. podjęcie działań na rzecz remontu i modernizacji zabytkowego dworca PKP w Pile, 

. remont i modernizacja drogi nr 196 Wągrowiec – Poznań,

. Interwencje w sprawie budowy  dróg S11 i S10 w terenie na północ od Poznania ze szczególnych uwzględnieniem budowy obwodnic 
Ujścia, Piły i Obornik, a także Poznania,

. Wsparcie działań władz miasta Piły zakresie przebiegu i rozwiązań skrzyżowań dróg krajowych na terenie miasta Piły,

. Wsparcie działań dotyczących budowy nowego skrzyżowania wraz z rondem między ulicami Okólną i Ludową w Pile, 

. interwencje w zakresie remontu drogi 187 Oborniki – Murowana Goślina,

. interwencje w zakresie rozwiązania problemu transportu publicznego w Obornikach,

. inicjatywa powoływania strefy rozwoju gospodarczego w Pile. 

. wspieranie inicjatywy tworzenia Klastra Turystycznego Północnej Wielkopolski, 

. wspieranie organizacji i patronat nad Wielkopolską Wystawą Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wielkopolskich Spotkań  
Gospodarczych.

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - FUNDUSZ POŻYCZKOWY

W działalności osób życia publicznego liczą się nie tylko nowe inicjatywy, ale także efekty działań podjętych wcześniej, a kontynuowa-
nych obecnie. W tej kategorii na uwagę zasługuje na pewno Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Wielkopolska Północ”, który powstał przy 
wydatnej pomocy organizacyjnej posła Adama Szejnfelda. Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Wielkopolska Północ”, obejmuje swoim 
zasięgiem powiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski i wągrowiecki udzielając wsparcia i pomocy mikroprzedsię-
biorcom i małym firmom z terenu Wielkopolski Północnej. 
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SZKOLNICTWO WYŻSZE

Przy przejętym terenie lotniska w Pile powstał piękny kampus akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który  
w połączeniu z Państwową Wyższa Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica, Politechniką Poznańską oraz Wyższą Szkołą Biznesu 
stanowi doskonałe zaplecza do kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry spośród młodzieży Wielkopolski Północnej. Poseł Adam 
Szejnfeld, wraz z wielkopolskimi parlamentarzystami, był zaangażowany w rozwiązanie problemów finansowych UAM. Działania oka-
zały się skuteczne, bowiem rząd zdeklarował wesprzeć uczelnię dodatkową kwotą 180 mln zł dzięki czemu obecna pilska inwestycja 
zakończyła się ogromnym sukcesem. Poseł wspiera rozwój szkolnictwa wyższego na naszym terenie. W związku z rozwojem rynku 
wydobywczego podjął inicjatywę otwarcia nowego kierunku studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. Nowy kierunek 
inżynierski ma dotyczyć specjalizacji w zakresie górnictwa gazowego i naftowego, w tym poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego. 
Ma on zostać utworzony we współpracy z jedną z renomowanych polskich uczelni, dlatego poseł nawiązał kontakt z AGH w Krakowie, 
którą zachęca do podjęcia współpracy z pilską uczelnią w tym zakresie. 

Poseł Adam Szejnfeld zaproponował również utworzenie „Akademii Myśli Ekonomicznej” działającej na terenie Wielkopolski, w tym 
w Wielkopolsce Północnej, która miałaby promować ekonomię, gospodarkę i przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. W ramach aka-
demii miałyby powstać także „Kluby Myśli Ekonomicznej”, realizujące na co dzień idee Akademii. Celem projektu będzie promowanie 
i upowszechnianie wiedzy oraz zdobywanie doświadczenia, dzięki któremu w przyszłości młodzi ludzie będą mogli prowadzić z po-
wodzeniem własną działalność gospodarczą. W ramach działalności „Akademii Myśli Ekonomicznej” poseł przewiduje współpracę  
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, ale także z innymi wyższymi uczelniami regionu oraz subregionu pilskiego. Głównymi 
partnerami natomiast przedsięwzięcia mają być szkoły średnie. 

EKOLOGIA – BOMBA EKOLOGICZNA

Poseł Adam Szejnfeld był zaangażowany w wiele działań mających na celu ochronę środowiska, zrównoważony rozwój oraz rozwój go-
spodarki bezpiecznej dla środowiska naturalnego człowieka. Najważniejszą inicjatywą ostatniego okresu było osobiste zaangażowanie 
się w rozwiązanie od dawna narastającego problemu „bomby ekologicznej” w Pile związanego z nielegalnym składowaniem bardzo 
niebezpiecznych odpadów na terenie przyległym do pilskiego lotnika. Poseł wraz z władzami miasta podjął skuteczne działania na rzecz 
zorganizowania procesu usunięcia szkodliwych odpadów pomagając pozyskać na ten cel środki z NFOŚiGW w Warszawie. 

WIEŚ

Poseł angażował się liczne przedsięwzięcia promujące wykorzystanie funduszy unijnych, przeznaczonych na rozwój wsi i rolnictwa, 
zwłaszcza dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Równie istotne były sprawy związane z budową infrastruktury na 
terenach wiejskich. Ważną jednak kwestią jest pomoc i uznanie pracy wiejskich liderów. Są nimi sołtysi. Liczne zadania własne gmin 
wynikające z ustaw, ale i potrzeb mieszkańców, wykonywane przez wójtów, burmistrzów, czy starostów trudno byłoby sobie bowiem wy-
obrazić, by mogły być realizowane bez aktywności, zaangażowania i wsparcia sołtysów oraz rad soleckich. To sołtys na wsi jest inicjato-
rem, a zarazem i realizatorem wielu przedsięwzięć, których celem jest ułatwianie życia zwykłym obywatelom. Z tych powodów ich trud, 
codzienna praca a często wręcz społecznikowska pasja, powinny znajdować szacunek i uznanie. W związku z tym poseł Adam Szejnfeld 
zwrócił się z propozycją zorganizowania konkursu, w ramach którego każdego roku wyłaniano by i nagradzano najlepszych sołtysów 
naszego subregionu. Konkurs z jednej strony byłby okazją do uznawania pracy wielkopolskich sołtysów naszego subregionu, a z drugiej 
strony wyróżnieni i nagrodzeni mogliby być wzorem do naśladowania przez pozostałych mieszkańców wsi. Poseł Adam Szejnfeld zor-
ganizował także we współpracy z radną wojewódzką Małgorzatą Janyską  oraz senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, prezesem Kra-
jowego Stowarzyszenia Sołtysów zebrania edukacyjne z sołtysami powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz powiatu Obornickiego. 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

Poseł Adam Szejnfeld wspierał inicjatywę tworzenia Klastra Turystycznego Północnej Wielkopolski, budowę bulwarów i promenady 
nad jeziorem Miejskim w Chodzieży oraz rozbudowę stoku narciarskiego w Chodzieży. Natomiast od lat patronuje rozwojowi siatkówki 
męskiej w Pile, choć bliskie mu są także i inne dziedziny sportu, np. piłki nożna. Dzięki jego pomocy wielokrotnie udawało się rozwią-
zywać problemy organizacyjno-finansowe Klubu Joker Piła, co pozwoliło Klubowi na grę wcześniej w ekstraklasie, a obecnie w I lidze 
polskiej siatkówki. Skutecznie też współpracował ze starostą pilskim w utworzeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pile. To jeden  
z największych sukcesów, bowiem była to pierwsza tego typu placówka w Polsce. Co roku, już od 10 lat, odbywa się również Regionalny 
Turniej Piłki Nożnej OHP o Puchar Adama Szejnfelda, którego poseł jest jednym ze sponsorów. Turniej odbywa się na nowoczesnym 
boisku, które swojego czasu budował Adam Szejnfeld, jeszcze jako burmistrz Szamocina. Za tę inwestycję został odznaczony przez Polski 
Związek Piłki Nożnej Złotym Medalem Zasłużonego dla Piłki Nożnej. Jest także wielkim orędownikiem i promotorem mistrzowskiego 
Półmaratonu Philipsa w Pile. Ostatni czas to powrót do świetności żużla w Pile. Adam Szejnfeld fundując ostatnio trzem  najwybitniej-
szym zawodnikom żużlowym opony podkreślił poprzez to, iż cieszy się z powrotu pilskiej drużyny do świetnych wyników sprzed lat. 

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA

Adam Szejnfeld wspiera i aktywnie uczestniczy także w ważnych wydarzeniach w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji. Wspierał Cho-
dzież w pozyskaniu środków na remont i modernizację sali koncertowej ChDK, ale promuje i wspiera także konkretne projekty arty-
styczne. W tym zakresie warto wspomnieć:
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. Blues Express – Wielokrotna pomoc w organizacji najciekawszego festiwalu muzyki bluesowej w Polsce – „Blues Express”. Festi-
wal w Zakrzewie jest finałem koncertów bluesowych, które odbywają się na stacjach PKP w Poznaniu, Rogoźnie, Chodzieży, Pile, 
Krajence i Złotowie oraz w pociągu bluesowym, który tradycyjnie od lat wyrusza w trasę prowadzony przez parowóz z zabytkowej 
parowozowni w Wolsztynie. 

. Master Class w Pile – Adam Szejnfeld, jako pierwszy rozpoczął pilski mecenat sztuki fundując stare, bardzo wysokiej klasy skrzypce 
utalentowanemu muzykowi z Piły. Potem wsparł i do dzisiaj udziela pomocy w organizacji prestiżowego i specjalistycznego konkur-
su dla młodych adeptów gry na instrumentach smyczkowych Master Class w Pile. Ostatni Festiwal w bieżącym roku był wydarze-
niem bez precedensu w skali nie tylko Wielkopolski, lecz również całego kraju.

. „Cho–Jazz” – poseł od lat udziela również pomocy w dofinansowaniu Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych Chodzieży.  
Historia chodzieskich warsztatów jazzowych sięga początków lat siedemdziesiątych, a ich inicjatorem był Klub Miłośników Pio-
senki „Astry”. Przez długi czas ich współorganizatorem było Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Przez minione czterdzieści lat przez 
Warsztaty przewinęła się śmietanka polskiego, europejskiego i światowego Jazzu. Co roku uczestniczy w nim przynajmniej kilku-
dziesięciu młodych muzyków z Polski i zagranicy.

. Wystawa „Piła dla Warszawy” – Z inicjatywy posła Adam Szejnfelda, w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej w dniach 
29.08.br. – 03.09.br. – w gmachu głównym Sejmu odbyła się wystawa zdjęć pilskiego fotografa Romana Zaranka, które przedstawiają 
zniszczenia Piły w okresie wojennym. Patronami honorowymi wystawy pt. „Piła dla Warszawy” byli Marszałek Sejmu Grzegorz 
Schetyna oraz poseł Adam Szejnfeld. Ekspozycję w Sejmie otworzyli prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz oraz 
prezydent Piły Piotr Głowski. Celem wystawy było przedstawienie ogromu zniszczeń Piły i Warszawy oraz przypomnienie, że więk-
szość cegieł ze zniszczonej Piły trafiło na odbudowę Warszawy. Wystawa miała także charakter promocyjny Piły oraz Wielkopolski 
Północnej i była połączona z konferencją naukową poświeconą historii Piły i Warszawy. 

KOBIETY – WSPARCIE I AKTYWIZACJA KOBIET

Z inicjatywy i przy pomocy posła Adama Szejnfelda powstały w naszym okręgu dwa nowe zrzeszenia kobiet: Koło Kobiet w Nowym 
Tomyślu (tzw. koło południowe obejmujące powiaty: Wolsztyn, Grodzisk, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Międzychód, Oborniki) oraz Koło 
Kobiet w Czarnkowie (tzw. kolo północne obejmujące powiaty: Złotów, Piła, Czarnkowsko-Trzcianecki, Chodzież, Wągrowiec). Doce-
lowo poseł chciałby, aby w każdym powiecie Okręgu Pilskiego Wielkopolski Północno-Zachodniej powstało koło aktywizujące działal-
ność kobiet. Poseł Adam Szejnfeld uruchomił również w tym roku nowy portal internetowy poświecony sprawom kobiet pod nazwą: 
„Kobieca strona życia”. Portal jest dostępny pod adresem: www.kobiecastronazycia.pl, ale można wejść na stronę również poprzez adres: 
www.szejnfeld.pl

POROZUMIENIE I WSPÓŁPRACA
  
Porozumienie i współpraca była ideą zawsze przyświecającą posłowi Adamowi Szejnfeldowi, dlatego założył wspólne Biuro Parlamen-
tarne z senatorem Mieczysławem Augustynem oraz senatorem Piotrem Głowskim. Dzięki temu większość spraw podejmowanych przez 
pilskich parlamentarzystów była wspólnie uzgadniana, wspierana i prowadzona tak poprzez działania poselskie, jak i senatorskie. Poseł 
Adam Szejnfeld na co dzień współpracował też z wójtami, burmistrzami, prezydentem, starostami i marszałkami jednostek samorządu 
terytorialnego oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Siła synergii takiej współpracy jest widoczna dzisiaj w wielu in-
westycjach oraz przedsięwzięciach na niwie samorządowej, gospodarczej, infrastrukturalnej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, czy 
sportowej.
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IV. INFORMACJE KOŃCOWE
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W mijającej kadencji Adam Szejnfeld został doceniony za swoją działalność społeczną, zawodową i polityczną otrzymując liczne po-
dziękowania od różnych instytucji i organizacji oraz osób indywidualnych. W dowód uznania za dotychczasową pracę i działalność w 
mijającej kadencji otrzymał również następujące wyróżnienia i nagrody: 

1. Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu w Warszawie – „za wkład w rozwój Polski i polskiej gospodarki”. 

2. Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – „za wkład w rozwój gospodarczy kraju  
oraz wspieranie polskich przedsiębiorców”.

3. „Złote Pióro BCC” – prestiżowa nagroda Buisness Center Club w Warszawie – „za pakiet 21 ustaw,  
których celem było odbiurokratyzowanie gospodarki, uproszczenie procedur rejestracji firm  
oraz ograniczenie liczby i czasu kontroli w przedsiębiorstwach”.

4. „Polski Sukces” – statuetka nadana przez stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji  Biznesu  
w Warszawie – „za tworzenie przyjaznego prawa dla rozwoju przedsiębiorczości”.

5. Złota odznaka „POLSKA” oraz dyplom uznania – nadany przez rządową agencję Polska Organizacja Turystyczna (POT)  
– „za wieloletnią współpracę na rzecz promocji Polski i polskiej turystyki”.

6. „Kryształowe Serce” – nagroda Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska – „za wspieranie i promowanie polskich kobiet”. 

7. Gospodarczy Lider Sejmu – I miejsce w rankingu dziennika Puls Biznesu – „najlepszy poseł w Sejmie  
zajmujący się sprawami gospodarczymi”. 

8. „Bona Lex” – nagroda Dziennika Gazeta Prawna „za nowelizację ustawy o swobodzie  
działalności gospodarczej, jako najlepszej ustawy roku”. 

9. „Skrzydła” – nagroda w ogólnopolskim plebiscycie dziennika Super Expressu i TV Polsat  
– Komu Skrzydła, a Komu Rogi – „za uwalnianie Polski od biurokracji”. 

10. „Sylwetka miesiąca” – Europejski Magazyn „EURO PARTNER” – „za osobiste zasługi dla postępu gospodarczego w Polsce”. 

11. „Kto przyniósł Wielkopolsce dumę” – Adam Szejnfeld zaliczony został w skład pięciu osób,  
które rozsławili w kraju Wielkopolskę. Organizatorem plebiscytu był dziennik Polska, Głos Wielkopolski.

12. „Człowiek Roku” w kategorii „Polityka” – Adam Szejnfeld po raz 10–ty otrzymał I miejsce  
i tytuł „Człowieka Roku” przyznawany przez dziennikarzy Grupy Wydawniczej Polskapresse.  

13. „Lider Pracy Organicznej” oraz Statuetka Honorowego Hipolita – przyznana przez Kapitułę  
Towarzystwa Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana Goryni,  
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

14. Medal Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” – „za udział w tworzeniu siły i etosu NSZZ „Solidarność”. 

15. Order Św. Stanisława BM. – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – „za wybitną działalności publiczną,  
społeczną i charytatywną”,  

16. „Lew Polityki” – Wielkopolski Klub Kapitału – „za pozytywistyczną pracę, upór i konsekwencję  
w naprawianiu polskiej gospodarki”. 

17. „Kreator Zmian i Postępu” – tytuł nadany w „uznaniu za szerzenie i propagowanie wzorców demokratycznych  
i wolnorynkowych, promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego  
w latach 1990 – 2010r.” – Izba Gospodarcza w Katowicach.

18. „Maczuga Przedsiębiorców” – Gdański Związek Pracodawców – „w podziękowaniu i uznaniu zasług  
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i walki z biurokracją w Polsce”.

19. Honorowy Dyplom z okazji XX lecia Polskich Przemian 1990–2010 – Adam Szejnfeld, jako jedyny polityk  
w kraju, obok prof. Leszka Balcerowicza, uhonorowany został „za wkład w kreowanie polityki gospodarczej  
i twórcze wspieranie rozwoju przedsiębiorczości” – Wielkopolska Izba Przemysłowo–Handlowa w Poznaniu. 

20. „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl” – odznaczenie nadane przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu  
– „za wkład w rozwój i promocję Nowego Tomyśla”.

21. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Szamocin – tytuł nadany przez Radę Miasta i Gminy Szamocin  
– „za wkład w rozwój miasta i gminy Szamocin”.
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PROMOCJA LUDZI POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH
Adam Szejnfeld w sposób szczególny był zaangażowany w programy promujące ludzi aktywnych, m.in. poprzez pracę w organizacjach 
i kapitułach ważnych programów społecznych prowadzonych przez m. in.: Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajową Izbę 
Gospodarczą, Polski Klub Biznesu, Radio PIN i BRE Bank, miesięcznik Polish Market, Pełnomocnika Rządu ds. Równości, czy Izbę 
Gospodarczą Wielkopolski Północnej. Były to programy m.in.:

. „Teraz Polska”

. „Gmina Fair Play” 

. „Przedsiębiorstwo Fair Play”

. „Perły Polskiej Gospodarki” 

. „Akademia Polskiego Sukcesu” 

. „Sukces pisany szminką”

. „Jestem szefową”. 

. „Statuetka Staszica”

DODATKOWA AKTYWNOŚĆ
Adam Szejnfeld prowadzi własne portale internetowe: www.szejnfeld.pl,  www.kobiecastronazycia.pl oraz profile na Facebook; pisze 
także blogi oraz cykliczne felietony do gazet lokalnych, regionalnych i krajowych. 



www.szejnfeld.pl


