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VII KADENCJA SEJMU RP 
 

Sprawozdanie z działalności posła Adama Szejnfelda w 2013 r. 
 

 
Poseł Adam Szejnfeld należy do czołówki najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych 
polityków w Polsce. Nie dziwi więc, że przez dziennikarzy „Głosu Wielkopolskiego” został 
w mijającym 2013r. roku uznany za jednego z pięciu najlepszych parlamentarzystów 
Województwa Wielkopolskiego; wcześniej zajął pierwsze miejsce w rankingu dziennikarzy 
Wielkopolski Północnej. Poseł Szejnfeld prowadzi szeroką działalność legislacyjną (jest 
jednym z najbardziej aktywnych posłów pod względem liczby złożonych projektów ustaw), 
podejmuje inicjatywy gospodarcze i edukacyjne, wspiera przedsięwzięcia lokalne oraz 
regionalne, jest felietonistą wielu gazet i portali internetowych.   
 
Takie działania w okręgu wyborczym, jak np.: 
 

1. Powstanie Exalo Drilling SA w Pile,  
2. Wsparcie dla Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej i klubu drużyny dziewcząt 

grającej w I Lidze Polskiej Piłki Siatkowej, 
3. Powołanie do życia Instytutu Ekonomii i Prawa, 
4. Działania na rzecz utworzenia specjalnej strefy ekonomicznej w Wągrowcu,  
5. Organizacja konferencji i szkoleń gospodarczych dla przedsiębiorców i 

samorządowców,  
6. Realizacja wizyt w Okręgu Wielkopolski Północno-Zachodniej Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego - Piła, Szamocin, 
Chodzież, Wągrowiec, Okonek, Oborniki, 
 

oraz działania w Parlamencie, jak np.: 
 
7. Wniesienie do Sejmu i przeprowadzenie najtrudniejszej w ostatnich 4. latach 

dużej zmiany w prawie pracy – dwie ustawy wprowadzające do Kodeksu pracy 
zasady elastycznego czasu pracy,   

8. Przygotowanie we współpracy i zgłoszenie w Sejmie systemowej ustawy będącej 
największą w ostatnich 10. latach reformą Prawa Zamówień Publicznych, 

9. Doprowadzenie do uchwalenia trudnej i kontrowersyjnej ustawy deregulującej 
zawody, 

10. Przeprowadzenie przez Sejm i Senat bardzo trudnej legislacyjnie ustawy 
mającej chronić małe i średnie przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych.   
 

to tylko dziesięć wybranych przykładów aktywności posła Adama Szejnfelda na 
różnych niwach w Sejmie oraz w Okręgu Wyborczym.  

 
 
 
 

 
**** 
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I. Przykłady działalności posła Szejnfelda w rożnych dziedzinach aktywności: 

 Legislacja: 
 
 Nowelizacja Kodeksu Pracy – elastyczny czas pracy: Kolejna niebywale 

ważna ustawa autorstwa posła Adama Szejnfelda została podpisana przez 
Prezydenta Komorowskiego. Chodzi o nowelizację Kodeksu pracy w zakresie 
zwiększenia elastyczności czasu pracy. Nowe rozwiązania dotyczą wydłużenia 
okresu rozliczeniowego czasu pracy, wprowadzenia ruchomego czasu pracy 
oraz zmiany w przepisach dotyczących przerywanego czasu pracy. Uchwalone 
przepisy są bardzo dobrym instrumentem ochrony pracowników przed 
bezrobociem w czasach dekoniunktury i kryzysu, a zarazem są także dobrym 
narzędziem wspierania rozwoju przedsiębiorstw w dobie koniunktury.  

 Impuls prorozwojowy dla firmy transgranicznych: Proponowana przez 
posła Adama Szejnfelda w projekcie ustawy dotyczącej Kp zmiana prawa 
wywoła pozytywne skutki społeczne poprzez wsparcie dla tworzenia dziesiątek 
tysięcy nowych miejsc pracy w Polsce. Głównym jej celem jest poszerzenie 
dopuszczalności wykonywania pracy w niedzielę i święta poprzez świadczenie 
usług biznesowych w centrach, które mogą rozwinąć się w naszym kraju. 
Dzięki temu zwiększymy przewagę konkurencyjną nie tylko w Europie, 
zwłaszcza wobec Węgier, Czech, czy Słowacji, ale też na świecie (kraje 
azjatyckie z Chinami i Indiami na czele).  

 Wielka reforma Prawa Zamówień Publicznych – to najnowszy projekt, 
którego współautorem jest poseł Adam Szejnfeld. Projekt nowelizacji ustawy 
Prawo zamówień publicznych jest najszerszą i najbardziej kompleksową 
nowelizacją prawa zamówień publicznych ostatniej dekady. Ustawa jest 
oczekiwana tak przez podmioty publiczne – zamawiających, jak i przez 
podmioty prywatne – wykonawców. Reforma ma na celu m.in. ograniczenie 
liczby przetargów rozstrzyganych w Polsce na podstawie kryterium ceny.  

 Deregulacja zawodów – Pierwsza transza deregulacji została przyjęta przez 
Sejm RP w kwietniu 2013 r., prezydent Komorowski podpisał ją w lipcu. 
Nowelizacja ułatwia dostęp do 50 zawodów m.in. dostęp do zawodów 
adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika. Znosi też reglamentację 
zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości 
oraz wiele innych. Druga transza deregulacji obejmuje 91 profesji: 82 
technicznych i 9 finansowych, podlegających odpowiednio ministrom: 
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz finansów. Po wysłuchaniu 
publicznym, które odbyło się 24 września 2013 r. trwają nad nią prace pod 
przewodnictwem posła Szejnfelda w Sejmie.  

 Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych - podstawowym 
celem nowelizacji ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwestii 
podwykonawstwa w zamówieniach publicznych, co do zapewnienia 
podwykonawcom terminowej zapłaty należnego im wynagrodzenia, 
zapewnienia wyboru wykonawców mających odpowiedni potencjał oraz 
ograniczeniu ryzyka sporów przy realizacji zadań publicznych. Na mocy 
przyjętych przepisów wykonawca odpowiada bezpośrednio przed 
zamawiającym za wypełnianie swych zobowiązań w stosunku do 
podwykonawców. Niewywiązywanie się z tych zobowiązań może dać podstawę 
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do nałożenia na wykonawcę sankcji. Dodatkowo brak dowodów zapłaty 
należnego podwykonawcom wynagrodzenia spowoduje wstrzymanie 
wynagrodzenia należnego wykonawcy lub kolejnej zaliczki i prawo dokonania 
bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, czy nawet dalszego 
podwykonawcy. Poseł Szejnfeld prowadził tę ustawę w Sejmie i w Senacie.  

 Walka z zatorami płatniczymi - Najdłuższy dopuszczalny termin zapłaty za 
fakturę – 60 dni; w przypadku, gdy zobowiązanym jest państwo termin ma być 
jeszcze krótszy – tylko 30 dni. Takie rozwiązania przewiduje nowa ustawa o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych prowadzona w Parlamencie 
przez posła Adama Szejnfelda. Celem ustawy jest zwalczanie problemu 
zatorów płatniczych poprzez wprowadzenie krótkich terminów obowiązkowej 
zapłaty za dostarczony towar lub usługę.  

 Raport dotyczący deregulacji – poseł Szejnfeld jest autorem raportu na temat 
procesu deregulacji w Polsce, jaki został przeprowadzony w latach 2008-2013r. 
Raport podsumowuje zadanie zmniejszania biurokracji, przedstawia 100 
przykładów dokonanych dobrych zmian w prawie, ale wskazuje też na kolejne 
potrzebne rozwiązania. Raport pod nazwą „Lepsze prawo = Więcej wolności” 
został opublikowany w listopadzie 2013r.  

 Gospodarka, inwestycje, infrastruktura, rynek pracy: 
 
 Exalo Drilling z siedzibą w Pile – Spełniły się zapowiedzi i deklaracje posła: 

Exalo Drilling, gigant w branży wierceń, powstały z połączenia pięciu spółek 
byłego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, posiada swoją główną 
siedzibę w Pile. Zdaniem ekonomistów dla miasta takiego jak Piła utworzenie 
tu głównej siedziby jest prawdziwą gazowo-naftową gratką, tak pod względem 
finansowym i społecznym, jak i promocyjnym. 

 Specjalna strefa ekonomiczna w Wągrowcu – Poseł Adam Szejnfeld wspiera 
starania władz samorządowych oraz Polipol Meble Polska zmierzające do 
utworzenia na terenie Wągrowca podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. 
Skutecznie wspierał też działania zainteresowanych stron dotyczące nabycia 
niezbędnych terenów pod inwestycję budowy fabryki mebli w Wągrowcu. 
Powierzchnia zabudowy nowego zakładu ma wynieść ok. 35.000 m2, a w 
nowopowstałej fabryce zatrudnienie znajdzie około 1.200 osób, w tym 
przynajmniej 1/3 kobiet, które w powiecie wągrowieckim głównie dotyka 
bezrobocie. Realizacja tej inwestycji byłaby kolejnym sukcesem w 
Wielkopolsce Północnej po oddanej w 2011 roku fabryce mebli Europol Meble 
Polska Grupy Polipol w Podaninie, w której zatrudnienie znalazło ponad 1.200 
osób, a w małych i średnich firmach kooperujących z przedsiębiorstwem 
kolejne 300 – 500 osób. Koszt inwestycji wyniósł ponad 100 mln zł. 

 Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu LMG na granicy Międzychodu – oddanie 
do użytku kopalni gazu i ropy naftowej Lubiatów, Międzychód, Grotów było w 
tym roku uwieńczeniem starań posla Szejnfelda o tę inwestycje na granicy 
Wielkopolski i Województwa Lubuskiego.  Kopalnia ta posiada największe 
złoże tych surowców, jakie odkryto do tej pory na terenie Polski. Wartość 
inwestycji 1,7 mld zł. 

 „POLfurnitur” Białośliwie – poseł Szejnfeld skutecznie pomógł i wsparł 
firmę w wyjściu z kryzysowej sytuacji i uchronienia przed bezrobociem 
pracowników przedsiębiorstwa „POLfurnitur” Sp. z o.o. w Białośliwiu. Dzięki 
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temu w 2013 r. firma dostała propozycję od swojego szwedzkiego kontrahenta 
możliwości rozwinięcia działalności.  

 Dworzec kolejowy w Chodzieży – w 2013 r. oddano uroczyście do 
użytkowania dworzec PKP w Chodzieży. Chodzieski dworzec był ósmym w 
Wielkopolsce i 46 w kraju obiektem zmodernizowanym w ramach projektu 
„Twoja kolej”. Roboty budowlane objęły elementy zewnętrzne budynku oraz 
wnętrze dworca. Zmodernizowany dworzec zostanie zagospodarowany w 
dwojaki sposób. Część pomieszczeń pełnić będzie funkcje związane z odprawą 
pasażerów. Strefa obsługi podróżnych obejmuje poczekalnię, kasy biletowe 
oraz toalety. Pozostała powierzchnia przeznaczona zostanie pod wynajem. 
Inwestycja, która pochłonęła 3,1 mln zł, sfinansowana została z budżetu 
państwa oraz środków PKP S.A.” 

 Dworzec Kolejowy w Pile – Poseł Szejnfeld nadal czynnie działa na rzecz 
remontu i modernizacji Zabytkowego Dworca Kolejowego w Pile. Wartość 
remontu i modernizacji szacowana jest na ok. 16 mln zł. Cieszą podjęte już 
działania praktyczne dotyczące wykonawstwa zadania.  

 Nowoczesna oczyszczalnia ścieków i kolektory sanitarne we Wronkach – 
Wiele osób zaangażowało się we wsparcie największej inwestycji we 
Wronkach od końca II wojny światowej. Dzięki temu ukończono projekt pn. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, o 
wartości 64 mln zł, który realizowany był przy udziale środków finansowych 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Wsparcie unijne wyniosło blisko 36,6 mln zł.  

 Dodatkowe środki na walkę z bezrobociem – poseł Szejnfeld interweniował 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na rzecz zwiększenia środków 
finansowych na potrzeby powiatowych urzędów pracy w celu lepszego 
spierania walki z bezrobociem. Działania były skuteczne i większość powiatów 
okręgu pilskiego mających dodatkowe potrzeby otrzymała dofinasowanie.  

 Nauka, szkolnictwo wyższe, promocja rozowju społeczeństwa obywatelskiego: 
 
 Instytut Ekonomii i Prawa - Poseł Adam Szejnfeld powołał do życia Instytut 

Ekonomii i Prawa. Instytut ma na celu upowszechnianie wiedzy głównie z 
zakresu prawa i nauk ekonomiczno-gospodarczych. Mając jednocześnie 
charakter obywatelski szerzyć będzie wiedzę również i w szerszym zakresie 
spraw ważnych dla rozwoju człowieka oraz nowoczesnego społeczeństwa XXI 
wieku. Są to takie dziedziny i tematy jak np.: demokracja, prawa i wolności 
obywatelskie, w tym prawa kobiet, sprawne państwo, przyjazna administracja, 
samorząd terytorialny, partnerstwo publiczno-prywatne, rozwój 
przedsiębiorczości, wolny rynek, uczciwa konkurencja, promocja aktywności 
zawodowej, rozwój społeczeństwa informatycznego, innowacyjność, 
internacjonalizacja, integracja społeczna, zrównoważony rozwój… 
Fundamentalnym przesłaniem Instytutu jest upowszechnianie idei 
poszanowania równości, pluralizmu i tolerancji. Instytut będzie działa na rzecz 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym klasy średniej w Polsce. 
Pierwszy wykład, który odbył się w auli pilskiego PWSZ, z udziałem prezesa 
Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszarda Petru, wysłuchało przeszło 460 
osób. 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa - wspieranie Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Stanisława Stasica w Pile w jej systematycznym 
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rozwoju. Poseł podejmuje działania wspierające rozwój infrastruktury uczelni a 
także nauki i dydaktyki. Z pierwszej dziedziny ostatnim przykładem było 
otwarcie najnowocześniejszego w Wielkopolsce Północnej Centrum 
Fizjoterapii a w drugiej dziedzinie współpraca w powołaniu Instytutu Ekonomii 
i Prawa. Obecnie poseł wspiera uczelnie w pozyskaniu środków na budowę 
Centrum Informacji, Promocji i Karier Absolwentów PWSZ w Pile. 
 

   Wspieranie pozycji kobiet w nowoczesnym społeczeństwie: 
 
 Forum Kobiet w Chodzieży pt. „Kobieta – moje życie, moja pasja, moja 

praca”. Poseł Adam Szejnfeld od wielu lat aktywnie zajmuje się problematyką 
statusu kobiet w nowoczesnym społeczeństwie, szczególnie w gospodarce, jest 
zwolennikiem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, przekonuje też kobiety, 
że mają fantastyczny potencjał, by odnosić sukcesy w każdej dziedzinie życia 
publicznego i prywatnego. Dlatego oprócz działań centralnych poseł Szejnfeld 
stara się aktywizować kobiety w Wielkopolsce. Przejawem takiej działalności 
są organizowane spotkania oraz pomoc w zakładaniu Kół Kobiet np. w 
Czarnkowie, czy w Nowym Tomyślu, aktywność w realizacji Kongresu Kobiet. 
Ostatnią inicjatywą posła Szejnfelda jest Forum Kobiet w Chodzieży, które 
odbyło się pt. „Kobieta – moje życie, moja pasja, moja praca”.  

 
 Służba Zdrowia, sprawy społeczne: 

 
 Ośrodek Radioterapii w Pile – Wbrew septycznym opiniom niektórych 

przedstawicieli opozycji w Pile powstanie Ośrodek Radioterapii. W kwietniu 
2013 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem 
Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile, 
Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Miastem Piła w sprawie utworzenia 
Ośrodka Radioterapii w Pile. Wspomniane porozumienie zamyka 
wielomiesięczne trudy bardzo wielu osób, w tym posła Szejnfelda, i otwiera 
kolejny etap prac już nad realizacją zadania. 

 Szpital - podziękowania dla posła Adama Szejnfelda. Dnia 11 lutego br. 
odbyła się oficjalna uroczystość przekazania nowego tomografu 
komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile. Urządzenie kosztowało 
2,8 mln zł.; większość środków – ok. 2,4 mln zł – wyłożyło Ministerstwo 
Zdrowia z Programu Wczesnego Wykrywania Chorób Nowotworowych. 
Dyrektor Szpitala, pani Teresa Kwiecińska-Koźmińska podziękowała posłowi 
Adamowi Szejnfeldowi za wspieranie pilskiego szpitala oraz za działania na 
rzecz wyposażenia medycznej placówki w Pile w nowe urządzenie najnowszej 
generacji. 

 Marsz Seniorów - Poseł Adam Szejnfeld, wraz z parlamentarzystami 
Platformy Obywatelskiej Wielkopolski Północnej, zaproponował 
samorządowcom z okręgu pilskiego oraz organizacjom pozarządowym 
włączenie się w organizację II Ogólnopolskiego Marszu Seniorów. Inicjatywę 
tę zrealizowano w Pile, Czarnkowie, Trzciance i Chodzieży. Ideą 
parlamentarzystów jest promocja oraz upowszechnianie wiedzy o znaczeniu 
ludzi „trzeciego wieku” w nowoczesnym społeczeństwie.  

 
 Sport: 
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 Siatkówka - Pilskie Złotka otrzymały pomoc. Poseł Adam Szejnfeld jest 

gorącym zwolennikiem budowy w Pile siatkarskiej stolicy kuźni kadr 
siatkarskich. Dlatego jest „ojcem chrzestnym” Siatkarskich Ośrodków 
Szkoleniowych (SOS) w Pile oraz współtwórcą Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego (SMS). Teraz czas na budowę siły kobiecej siatkówki, a w 
przyszłości odbudowy męskiej siatkówki. W tym sezonie dzięki wsparciu posła 
Adama Szejnfelda „Pilskie Złotka” uzyskały nowego sponsora strategicznego.  

 Piłka nożna - W bieżącym roku odbył się już po raz XIII Turniej OHP w Piłce 
Nożnej o Puchar Posła Adama Szejnfelda. Jest to kontynuacja wieloletniej już 
tradycji współorganizowania i sponsorowania przez posła Adama Szejnfelda 
corocznych turniejów piłki nożnej we współpracy z władzami OHP w 
Wielkopolsce. Rozgrywki przeprowadzono na jednym z 3 boisk piłkarskich, 
które powstały przy wsparciu posła Szejnfelda.  

 
 Kultura i sztuka: 

 
 Festiwal Master Class – Poseł udzielił wsparcia w uzyskaniu pomocy 

finansowej w organizacji V edycji Music Festiwal & Master Class w Pile 
(uzyskanie dotacji 100.000 zł). Music Festival & Master Class Piła to 
wyjątkowa idea promocji wybitnie utalentowanych muzyków grających na 
instrumentach smykowych z całego świata. Dyrektorem Artystycznym jest 
jeden z najbardziej utytułowanych polskich skrzypków profesor Hochschule 
der Künste w Bernie i koncertmistrz Orkiestry Opery Zuryskiej oraz 
prymariusz Valentin Berlinsky Quartet Bartłomiej Nizioł. Studentami Master 
Class są laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych 
przyjęci na podstawie prezentacji muzycznej, a na podstawie konsultacji i 
koncertów festiwalowych studentów kadra profesorów wybiera Osobowości 
Muzyczne i ogłosi Grand Prix Festiwalu. Laureaci otrzymują nagrody 
finansowe oraz możliwość uczestniczenia w tournée z polskimi orkiestrami. 

 Sala koncertowa w Pile – dzięki wsparciu posła Szejnfelda przedsięwzięcie 
może liczyć m.in. na pół miliona dodatkowego dofinasowania. Planowany 
obiekt powstanie w miejscu starej sali kinowej, w budynku przy ul. 
Dąbrowskiego 8 w Pile. Zakres projektu objętego umową o dofinansowanie 
środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmuje roboty 
budowlane, instalacje sanitarne, niskoprądowe, teletechniczne, elektryczne i 
oprawy oraz zakup i montaż 290 foteli dla widowni. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wyniesie 2,2 mln zł.  

 XX lecie Blues Express – pomoc w organizacji jubileuszu XX lecia festiwalu 
Blues Express. Blues Express to parowy pociąg łączący stolicę Wielkopolski z 
Zakrzewem – jedyną bluesową wioską w Polsce. Na jeden dzień w roku 
dwutysięczna miejscowość staje się stolicą bluesa. Parowym pociągiem tysiące 
bluesowych fanów przemierzając Wielkopolskę uczestniczy w niecodziennym 
wydarzeniu. Na kolejnych przystankach pociągów zaplanowano bluesowe 
koncerty. W ten sposób na kolejnych stacjach gra kilkanaście bluesowych 
zespołów. Blues Expressowy pociąg tradycyjnie od lat wyrusza w trasę 
prowadzony przez parowóz z zabytkowej parowozowni w Wolsztynie. 

 Kultura i sztuka koreańska w Polsce – Poseł Adam Szejnfeld zorganizował 
w Sejmie, w ramach rozwoju współpracy polsko-koreańskiej, imprezę 
promującą w Polsce kulturę koreańską połączoną z pokazem koreańskiego 
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filmu „Wiosna, lato, jesień, zima i… wiosna”, a także degustacją kuchni 
koreańskiej. W imprezie udział brali także przedstawiciele kultury, 
gospodarki, samorządu i szkolnictwa wyższego z Wielkopolski.  

 
 Historia i tradycja: 

 
 Świętujmy też radosne rocznice - Polacy potrafią wspaniale świętować ważne 

dla kraju rocznice jak na przykład 1 września, czy 11 listopada. Nie inaczej jest 
w Pile oraz powiecie pilskim. Niestety ze względu na burzliwą historię i 
tragiczną przeszłość większość uroczystości upamiętnia dramatyczne momenty 
naszej przeszłości. Dlatego poseł Adam Szejnfeld wystąpił z inicjatywą 
corocznego obchodzenia oficjalnych uroczystości upamiętniających ważne, ale 
także i radosne dla Polski daty, będące jednocześnie oficjalnymi świętami 
państwowymi: Dzień Solidarności i Wolności – obchodzony 31 sierpnia oraz 
Obywatelski Dzień Wolności – 4 czerwca. 

 
 Samorząd terytorialny:  

 
 Polityka subregionalnego rozwoju - Poseł Adam Szejnfeld zaproponował 

samorządowcom Wielkopolski Północnej (byłe województwo pilskie) 
stworzenie programu kompleksowego rozwoju subregionalnego i pozyskanie na 
ten cel środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na lata 2014 – 2020. 
Wójtowie, burmistrzowie, prezydent i starostowie byłego województwa 
pilskiego pozytywnie zareagowali na propozycję posła Szejnfelda podjęcia 
działań integrujących samorządy pilskie w jeden, zwarty subregion 
Wielkopolski Północnej. W ramach tego projektu na zaproszenie posła 
Szejnfelda odbyły się pierwsze trzy zjazdy samorządowców subregionu mające 
na celu uzgodnienia wspólnego stanowiska, a także rozmowy z władzami 
województwa w Poznaniu.  

 Powrót wojska do Piły – Poseł Adam Szejnfeld wraz z pilskim starostwem jest 
zaangażowany w powrót wojska do Piły. Ministerstwo Obrony planuje bowiem 
budowę wielkopowierzchniowych magazynów wysokiego składania. Piła jest 
jednym możliwych lokalizacji dla tej inwestycji. Koszt budowy magazynów ma 
wynieść około 100 milionów zł, a realizacja powinna zakończyć się do 2016 r. 
Inwestycja miałaby powstać przy ul. Powstańców Wlkp. 180. W przyszłości 
magazyny mają służyć polskiemu wojsku, lecz nie przewiduje się 
przechowywania w nich broni, czy amunicji.  

 
 Konferencje gospodarcze: 

 
 Konferencja „Rynek pracy oraz instrumenty wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości” – poseł zorganizował w Pile konferencję na temat 
bezrobocia, rynku pracy i wsparcia bezrobotnych, w której prelegentami byli 
m.in.: minister Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej, Zbigniew Klepacki – Dyrektor Centrum Poręczeń i Gwarancji 
Banku Gospodarki Krajowej w Warszawie oraz Romuald Fabisiak – Specjalista 
Zespołu Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Goście w okręgu wyborczym – Na zaproszenie posła Adama Szejnfelda do okręgu 

pilskiego przybyło wielu znakomitych gości, na czele z: 
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 Panem Bronisławem Komorowskim, Prezydentem RP, który odwiedził Piłę, 

Szamocin, Wągrowiec, Okonek i Oborniki. 
 

 W okręgu gościli także:  
 
 minister Kazimierza Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi - odwiedził Trzciankę, wieś Biernatowo w gm. Trzcianka oraz 
Sypniewo w gm. Jastrowie,  

 minister Jacek Męcina – sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej - odwiedził Piłę oraz Trzciankę, 

 minister prof. dr hab. Marek Ratajczak - podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – odwiedził Piłę, 

 minister Cezary Rzemek - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
odwiedził pilski PWSZ – odwiedził Piłę,  

 poseł Rafał Grupiński - przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy 
Obywatelskiej - odwiedził powiaty pilski, złotowski, chodzieski, czarnkowsko-
trzcianecki, międzychodzki, wągrowiecki, szamotulski, obornicki, grodziski, 
nowotomyski, wolsztyński;  

 Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Informacji 
Zagranicznych – gościł w Pile,  

 Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich – gościł 
w Pile,   

 Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" – 
gościł w Pile i w Ujściu.  

 
 Inicjatywy, interwencje: 

 
 Dworzec PKS w Wolsztynie – W związku z planem sprzedaży w drodze 

przetargu nieograniczonego nieruchomości, na których zlokalizowany jest 
Dworzec PKS w Wolsztynie poseł Szejnfeld mediował pomiędzy władzami 
PKS Nowa Sól a samorządowcami gminy i powiatu wolsztyńskiego w sprawie 
dworca PKS w Wolsztynie, aby nie dopuścić do jego likwidacji. Interweniował 
także w Ministerstwie Skarbu Państwa.  

 Zniżki na bilety dla dzieci w komunikacji autobusowej – Transport 
publiczny w Polsce przewozi w komunikacji regularnej przede wszystkim 
pasażerów o niskich dochodach oraz uczniów i studentów. Wielu z nich 
zamieszkuje głównie obszary wiejskie oraz małe miejscowości. Dotyczy to 
szczególnie obszarów, które charakteryzują się brakiem dużych aglomeracji, 
terenów wiejskich i małomiasteczkowych o bardzo słabej infrastrukturze 
kolejowej, natomiast niezłym systemie infrastruktury drogowej. Podczas 
spotkań w miasteczkach oraz wsiach z posłem Szejnfeldem, wielu ludzi skarży 
się na fakt braku takich samych zniżek na komunikację kolejową jak i 
autobusową. Dlatego poseł interweniował w tej sprawie w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w 
Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

 Obwodnice na drodze S11 – Poseł wraz z innymi parlamentarzystami od lat 
działa na rzecz modernizacji drogi krajowej S11, a szczególnie w sprawie 
budowy najważniejszych obwodnic na jej odcinku od Śląska aż po Pomorze 
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Zachodnie poprzez Wielkopolskę. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, do tej pory 
udało się wylobbować m.in. budowę obwodnic Jarocina, Kalisza i Poznania. 
Ciągle trwają starania o włączenie do planu na kolejne lata Obornik oraz Ujścia 
i Piły. 

 Interwencje w sprawie pracowników z Łowynia, gmina Międzychód - W 
Gminie Międzychód na skutek likwidacji zakładu produkcyjnego FMT 
Christianapol w Łowyniu powstała niepokojąca sytuacja społeczno – 
ekonomiczna. Ilość zwalnianych pracowników i sytuacja ich rodzin 
spowodowała duże problemy dla pracowników jak i samorządu. W związku z tą 
sytuacją poseł Adam Szejnfeld interweniował w tej sparwie u Ministra 
Gospodarki. 

 Sprawa wysokich kosztów stosowania w Polsce kart płatniczych – Poseł 
interweniował u Ministra Finansów w sprawie kosztów używania kart 
płatniczych w Polsce. Przedsiębiorcy, chcąc umożliwić swoim klientom 
płacenie kartami, ponoszą m.in. comiesięczny czynsz za dzierżawę terminali do 
akceptacji kart. Co więcej, od każdej transakcji bezgotówkowej pobierana jest 
prowizja w wysokości od 1,6% do ponad 3% jej wartości. Jak wskazują sami 
zainteresowani, ale także dane i statystyki, opłaty te były najwyższe w stosunku 
do opłat, jakie ponoszą przedsiębiorcy w krajach Unii Europejskiej. Wiele dział 
i inicjatyw poselskich doprowadziło do ustawowego obniżenia prowizji 
zmniejszając koszty przedsiębiorców wprowadzając jednocześnie ułatwienia 
dla konsumentów.  
 

  
 Nagrody i wyróżnienia: 

 
 „Świadectwo z Paskiem” - Dziennik „Głos Wielkopolski” wydał oceny 

wielkopolskim parlamentarzystom tworząc ranking 5. najlepszych posłów 
zasługujących na „Świadectwo z paskiem”, a także 5. tych najgorszych. 
Dziennikarze „Głosu” do najlepszych 5. parlamentarzystów Województwa 
Wielkopolskiego, a jest to 49 osób, zaliczyli posła Adama Szejnfelda. 
Potwierdzają się więc w tym zakresie opinie wyborców wyrażone w 
głosowaniu podczas ostatnich wyborów. Przypomnijmy, poseł Adam Szejnfeld 
pod względem procentowym ilości głosów zajął 1. miejsce w Okręgu Pilskiem, 
1. miejsce w Wojewodztwie Wielkopolskim oraz 8. miejsce w skali całej 
Polski.  

 „Człowiek Roku” - W mijającym roku także w ocenie czytelników Tygodnika 
Pilskiego w rankingu „Człowiek Roku” poseł Adam Szejnfeld zajął 1. miejsce 
w kategorii „Polityka”.  

 Nagroda za wkład w tworzenie instytucji wspierania Wielkopolski – 
nagroda Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski dla posła Adama 
Szejnfelda za utworzenie w Poznaniu dla całego regionu Wielkopolskiego 
Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu. WCOI rozpoczęło działalność, jako 
jeden z pierwszych w Polsce punktów partnerskich Polskiej Agencji Inwestycji 
Zagranicznych. Przez miniony okres pracowało nad około 500 projektami. 
Wśród najistotniejszych sukcesów można wymienić lokalizacje takich firm w 
Wielkopolsce, jak: Bridgestone – Firestone, Gestamp Automotion, Jeronimo 
Martins, Honda, Fortitech, Inalfa. 
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 Wystąpienia i zapytania poselskie. W 2013 roku poseł Adam Szejnfeld 61 razy 
wystąpił w Sejmie, w tym złożył 21 zapytań i interpelacji poselskich do 
poszczególnych ministrów w ważnych sprawach dla państwa, gospodarki, samorządu 
oraz obywateli.  
 

 Dyżury poselskie oraz bezpłatne porady prawne: Bezpośrednie komunikowanie się 
z wyborcami jest ważnym elementem pracy posła Adama Szejnfelda. Oprócz spotkań 
z mieszkańcami w Biurze Poselskim, a przede wszystkim na licznych zebraniach na 
terenie okręgu wyborczego, mieszkańcy w omawianym czasie korzystali także z 
darmowych porad prawnych w Biurze Parlamentarnym w Pile. W okresie ujętym w 
sprawozdaniu udzielono ponad 300 bezpłatnych porad prawnych.  
 

 Dodatkowa aktywność: Adam Szejnfeld od lat zajmuje się statusem społecznym i 
zawodowym kobiet w nowoczesnym społeczeństwie XXI wieku, prowadzi własne 
portale internetowe: www.szejnfeld.pl i www.kobiecastronazycia.pl oraz profile na 
Facebook i Twitterze; pisze także blogi oraz cykliczne felietony do gazet lokalnych, 
regionalnych i krajowych.  

 
II. Pozostałe informacje: 
 
 

1. „Twarz” Platformy Obywatelskiej – Podobnie jak w poprzednich latach, w 2013 r. 
poseł Adam Szejnfeld był członkiem wąskiego grona osób reprezentujących PO i 
Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej w mediach oraz podczas bezpośrednich 
spotkań na ternie całego kraju prezentując stanowiska, opinie i komentarze 
merytoryczne oraz polityczne Platformy Obywatelskiej.  

 
2. Funkcje w Sejmie.  Poseł Adam Szejnfeld pełnił w Sejmie w omawianym okresie 

sprawozdawczym funkcje: 
 

 Przewodniczącego Komisji ds. spraw związanych z ograniczeniem 
biurokracji. 

 Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów 
ustaw o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 Przewodniczącego Polsko-Koreańskiej Grupy Parlamentarnej, 
 Przewodniczącego Polsko-Filipińskiej Grupy Parlamentarnej, 
 Wiceprzewodniczącego Polsko-Meksykańskiej Grupy Parlamentarnej. 

 
 
 

Marta Łasak 
asystentka posła Adama Szejnfelda 

www.szejnfeld.pl 
www.kobiecastronazycia.pl 

 
 

 


