
Adam Stanisław Szejnfeld 

Nota biograficzna 

 

 

Urodził się 13 listopada 1958 r. w Kaliszu. Jest magistrem prawa - ukończył Wydział 

Prawa, kierunek prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był 

przedsiębiorcą, działaczem NSZZ „Solidarność”, radnym, burmistrzem, posłem na Sejm 

RP pięciu kadencji oraz wiceministrem gospodarki. Obecnie jest posłem do Parlamentu 

Europejskiego. 

 

Młodość. 

 

W młodości uprawiał biegi oraz strzelectwo, a także sporty obronne. Potem był działaczem 

sportowym, prezesem piłkarskiego klubu KS „Sokół” oraz prezesem honorowym 

siatkarskiego klubu KS „Joker”. W latach 80-tych był działaczem legalnej, a następnie 

podziemnej NSZZ „Solidarność”; w latach 1981 – 1982 był więziony we Wronkach oraz 

Gębarzewie. W latach 90-tych przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” 

Ziemi Szamocińskiej oraz był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Krajny, 

Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk w Pile. W latach 1990-1998 pełnił funkcję radnego oraz 

burmistrza Miasta i Gminy Szamocin, był także wiceprezesem Stowarzyszenia „Wielkopolski 

Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu.   

 

Sejm, Rząd. 

 

Zasze związany był z gospodarką, ekonomią, przedsiębiorczością, rozwojem oraz legislacją. 

Prowadził także własną działalność gospodarczą. W Sejmie był przewodniczącym m.in. 

sejmowej Komisji Gospodarki, Komisji Skarbu Państwa, Komisji ds. Ograniczana 

Biurokracji, Komisji „Przyjazne Państwo” oraz wiceprzewodniczącym Komisji Małych i 

Średnich Przedsiębiorstw; był również przewodniczącym stałej Podkomisji ds. Promocji i 

Rozwoju Turystyki oraz aktywnie działał w Komisji ds. Ochrony Konkurencji.  

 

W rządzie zajmował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pełnił 

również funkcję szefa rządowego Komitetu Antykryzysowego – „Komitetu Sterującego 

Rządowym Programem Wspierania Inicjatyw Pobudzających Polską Gospodarkę”. Wcześniej 

był członkiem Rady Turystki przy Ministrze Gospodarki oraz członkiem Rady Ochrony 

Pracy. 

 

Poseł Adam Szejnfeld jako prawnik i były przedsiębiorca prowadził bardzo szeroką 

aktywność legislacyjną, szczególnie na rzecz wolności gospodarczej. Jest m.in. autorem 

największego pakietu deregulującego polskie prawo administracyjne i gospodarcze, tj. 

„Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, powszechnie znanego pod nazwą „Pakietu 

Szejnfelda”. Nowe ustawodawstwo wprowadziło m.in.: domniemanie uczciwości 

podatników, zamianę kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń, ograniczenie kontroli 

firm, prawo zawieszania działalności gospodarczej, „zero okienka”, ograniczenie 

administracyjnej reglamentacji działalności gospodarczej, milczącą zgodę administracji, 

likwidację wielu oraz zmniejszenie innych opłat skarbowych i administracyjnych, 

ułatwienia w zakładaniu spółek prawa handlowego, możliwość przekształcania formy 

prawnej prowadzonej działalności gospodarczej na inną, osobistą odpowiedzialność 

majątkową urzędników, transparentność działania administracji, upadłość 

konsumencką, czy partnerstwo publiczno-prywatne.  



 

Jest autorem także wielu innych zmian podejmowanych poza „Pakietem”. Do 

najważniejszych należy zaliczyć likwidację patologicznego „Systemu argentyńskiego”, 

nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą m.in. elastyczny czas pracy oraz największą 

reformę Prawa Zamówień Publicznych ograniczającą m.in. stosowanie ceny, jako 

zasadniczego kryterium rozstrzygania przetargów, czy wprowadzającego waloryzację umów 

o zamówienia.  

 

Poseł Szejnfeld zgłosił też projekty ustaw, które nie zostały uchwalone przez parlament, ale 

wpłynęły na postrzeganie wagi procesu deregulacji w Polsce. Były to m.in.: Kodeks pracy 

dla małych i średnich przedsiębiorstw, który był zbiorem przepisów uwalniających 

najmniejsze firmy od obciążeń, na które mogą sobie pozwolić tylko duże przedsiębiorstwa; 

„Pakiet Startowy” proponujący „wakacje ubezpieczeniowe” i „kredyt podatkowy”, czyli 

zwolnienie przez dwa lata nowo zakładanych firm z obowiązku płacenia należności 

podatkowych i składkowych; reformę polskiego systemu podatkowego poprzez 

wprowadzenie kasowej metody płacenia podatków VAT, CIT i PIT, co miałoby 

wprowadzić zasadę płacenia podatków dopiero po otrzymaniu zapłaty za towar lub usługę a 

nie przed; ustawę o promocji polskiej gospodarki, która miała na celu stworzenie 

kompleksowego systemu promocji gospodarki oraz wspierania polskich przedsiębiorców za 

granicą, w miejsce dzisiaj rozproszonych i zatomizowanych inicjatyw różnego typu, a także 

ustawę o inwestycjach celu publicznego, czyli o inwestycjach liniowych mającą usprawnić 

przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem takich budowli, jak wodociągi, gazociągi, 

ropociągi i linie energetyczne. Kierował także pracami nad wszystkim ustawami 

deregulującymi zawody regulowane w Polsce. 

 

Parlament Europejski  

 

Adam Szejnfeld jest obecnie posłem do Parlamentu Europejskiego, członkiem trzech komisji: 

Handlu Międzynarodowego (INTA), Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

(IMCO) oraz Rozwoju (DEVE). Należy również m.in. do Koła EPP ds. Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, a w PE należy do Grupy 

Europejskiej Partii Ludowej (Group of the European People's Party in the European 

Parliament - EPP Group). 

 

Publikacje 

 

"Lepsze prawo = Więcej wolności. 100 przykładów dobrych zmian". Publikacja przedstawia 

dokonania Platformy Obywatelskiej oraz rządu PO w postaci wyboru przykładów stu 

najlepszych i najciekawszych zmian, jakie wprowadzono w prawie polskim, w ostatnich 

latach, zmian, które dokonały derogacji złych czy uciążliwych przepisów oraz zmieniły inne 

na lepsze. Zwiększyły także obywatelskość sposobu funkcjonowania państwa. Autorem 

większości tych zmian był poseł Adam Szejnfeld, którego ustawy łącznie zmieniły ponad 

1000 złych przepisów polskiego prawa, przede wszystkim gospodarczego, podatkowego, 

administracyjnego i pracy.  

 

„Przewodnik po funduszach dla przedsiębiorczych” 

 

Poseł Adam Szejnfeld przygotował książkę, pt. „Przewodnik po funduszach dla 

przedsiębiorczych”, której celem jest przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania 

ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, a także z 



funduszy krajowych i norweskich. Z oczywistych względów, szczególnym beneficjentem 

tego poradnika mają być mikroprzedsiębiorstwa oraz mali i średni przedsiębiorcy, lecz 

skierowana jest do wszystkich zainteresowanych tym tematem.  

 

„TTIP – Rewolucja w światowym handlu” 

 

Umowa handlowa i inwestycyjna między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi, to 

jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym stoją dzisiaj nie tylko UE i USA, ale i cały 

świat. Umowa ta może bowiem zmienić rynek globalnie, a nie tylko regionalnie. Z tych też 

powodów, poseł Szejnfeld przygotował publikację na temat TTIP, aby przybliżyć tę umowę 

zainteresowanym przedsiębiorcom i konsumentom w Polsce.  

 

Poseł jest także autorem ponad 1.000 felietonów i artykułów drukowanych w prasie krajowej, 

regionalnej i lokalnej oraz publikowanych na wielu portalach interentowych.  

 

Ponadto zajmuje się rolą i statusem kobiet w życiu publicznym nowoczesnego społeczeństwa. 

W ramach tej działalności organizował Kluby Kobiet, konferencje krajowe i regionalne na 

temat tej problematyki, prowadzi także własny portal 

internetowy: www.kobiecastronazycia.pl 

 

Nagrody, wyróżnienia 

 

Adam Szejnfeld jest laureatem licznych wyróżnień mediów krajowych i regionalnych, m.in.: 

 

1. Ranking dziesięciu najlepszych burmistrzów Województwa Pilskiego - ranking 

Tygodnika Pilskiego „10 najlepszych burmistrzów Województwa Pilskiego”, 1992 r. 

2. „Człowiek Roku” – 15 razy Adam Szejnfeld był laureatem konkursu i 11 razy 

zajmował I. miejsce w konkursie „Człowiek Roku” dziennikarzy Wielkopolski 

Północnej w kategorii „Polityk”, lata 1999 – 2014r. 

3. Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce – ranking Tygodnika 

„Polityka” –„najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w PO i jeden z najlepszych 

znawców tej problematyki w Sejmie”, 2001r.  

4. „PUBLICUS” – nagroda ogólnopolskiego Miesięcznika „Zamówienia Publiczne”, 

za „szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień 

publicznych w Polsce”, 2004r.  

5. „Bona Lex” – nagroda dziennika „Gazeta Prawna” „za ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej, jako najlepszej ustawy roku”, 2009r.  

6. „Skrzydła” – nagroda w ogólnopolskim plebiscycie TV Polsat oraz dziennika 

„Super Express” „za uwalnianie Polski od biurokracji”, 2009r.  

7. Gospodarczy Lider Sejmu – I miejsce w rankingu gospodarczego dziennika „Puls 

Biznesu” na najlepszego posła w Sejmie zajmującego się sprawami gospodarczymi, 

2011r.  

8.  „Świadectwo z Paskiem” - dziennik „Głos Wielkopolski” - ranking 5. najlepszych 

posłów Wielkopolski, 2013r.  

9. „Najlepszy, którego będzie brakować w Sejmie RP” – wyróżnienie 5 najlepszych 

posłów w Sejmie – Tygodnik „Polityka”, 2014r.  

10. „Ranking najbardziej wpływowych prawników Polski” – „Dziennik Gazeta 

Prawna” – Ranking 50. najbardziej wpływowych prawników Polski, 2014r.  

 

http://www.kobiecastronazycia.pl/


Otrzymał także kilkadziesiąt nagród i wyróżnień za swoją działalność sportową, społeczną, 

samorządową, polityczną, a przede wszystkim gospodarczą i legislacyjną. Został odznaczony 

lub nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, 

m.in.: Krajowej Izby Gospodarczej, Buiesnes Center Club, Polskiego Klubu Biznesu, 

Związku Rzemiosła Polskiego, Naczelnej Rady Zrzeszeń, Handlu i Usług, Naczelnej 

Organizacji Technicznej NOT oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Otrzymał m.in.: 

 

1. „Zasłużony Działacz LOK” – Liga Obrony Kraju, brązowa odznaka „za 

działalność i osiągnięcia sportowe”, 1977r.  

2. "Medal Honorowy Mazurka Dąbrowskiego" - Zarząd Główny Stowarzyszenia 

„Międzynarodowe Towarzystwo Mazurka Dąbrowskiego w Gdańsku”, „za 

krzewienie tradycji Mazurka Dąbrowskiego”, 1993r. 

3. Złota Odznaka – Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej "za zasługi w rozwoju 

piłki nożnej w Województwie Pilskim", 1993r. 

4. Srebrny medal "Za zasługi dla Pożarnictwa"- Prezydium Zarządu Głównego 

OSP RP w Warszawie, 1994r. 

5. Polska Szabla Oficerska "za wkład w rozwój Miasta i Gminy Szamocin" - Rada 

Miasta i Gminy Szamocin,1994 r. 

6. Róże Biznesu - dwukrotny laureat nagrody gospodarczej Wielkopolski Północnej 

„za wkład w gospodarczy rozwój regionu” - Pilska Izba Gospodarcza, za rok 

1999 i 2000.  

7. Złoty Medal i Złota Odznaka im. Jana Kilińskiego - Związek Rzemiosła 

Polskiego „za wkład w rozwój rzemiosła”, 2000r. 

8. ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin'' – odznaczenie nadane przez Radę 

Miasta i Gminy „za zasługi dla miasta i gminy Szamocin”, 2000r.  

9. Złota Odznaka Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, „za wkład w rozwój 

przedsiębiorczości”, 2000r.  

10. Brylantowa Odznaka - Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług ,,za zasługi 

dla rozwoju polskiego handlu", 2001r.  

11. „Złota cegła” – Polskie Stowarzyszenia Właścicielek Firm ,,za wspieranie 

rozwoju gospodarczego kraju'', 2001r.  

12. ,,Platynowy Laur" - najwyższa nagroda polskich kupców i rzemieślników – 

Związek Rzemiosła Polskiego i Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług  - „za 

zasługi dla kupiectwa i rzemiosła, 2002r.  

13. "Bursztynowe Okno" – Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie – „za 

zasługi dla międzynarodowej promocji Polski i rozwoju turystyki”, Berlin’2002r.  

14. Honorowa Odznaka Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu 
za "wybitne zasługi dla wielkopolskiej organizacji kupieckiej oraz dla polskiego 

kupiectwa", 2003r.  

15. „Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu” – tytuł nadany przez Polski Klub 

Biznesu, „za wkład w rozwój gospodarczy i obronę praw polskich 

przedsiębiorców”, 2004.  

16. Medal „LABOR OMNIA VINCIT” – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 

w Poznaniu „za krzewienie idei pracy organicznej”, 2005r. 

17. Złota Odznaka Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych 

„Lewiatan” „za zasługi dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski”, 2005r. 

18. „Dźwignia Gospodarki” - Naczelna Organizacja Techniczna NOT oraz 

Krajowa Izba Gospodarcza, „za wkład w rozwój gospodarki i 

przedsiębiorczości”,  2005r. 



19. Statuetka „Merkurego” i tytuł „Solidnego Partnera Polskiego Kupiectwa” - 

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, za „zasługi dla rozwoju polskiego 

kupiectwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskiej gospodarki w 

zjednoczonej Europie”, 2005r. 

20. Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu – Akademia Polskiego Sukcesu „za 

wkład w rozwój Polski i polskiej gospodarki”, 2007r. 

21. Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników – Zarząd 

Krajowy Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w 

Warszawie, 25.01.2008r.  

22. „Lew Polityki” – Wielkopolski Klub Kapitału „za pozytywistyczną pracę, upór i 

konsekwencję w naprawianiu polskiej gospodarki”, 2008r. 

23. Złota PIKE – Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) „za szczególnie 

aktywne i skuteczne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w 

tym promocji i rozwoju branży komunikacji elektronicznej”, 2008r. 

24. „Polski Sukces” – Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Forum Promocji i 

Biznesu”, „za tworzenie przyjaznego prawa dla rozwoju przedsiębiorczości”, 

2008r. 

25.  Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej „za wkład w rozwój gospodarczy 

kraju oraz wspieranie polskich przedsiębiorców”, 2009.  

26. „Maczuga Przedsiębiorców” - Gdański Związek Pracodawców „w uznaniu 

zasług na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i walki z biurokracją w Polsce”, 2009r.  

27. „Kreator Zmian i Postępu” - Izba Gospodarcza w Katowicach, tytuł nadany w 

„uznaniu za szerzenie i propagowanie wzorców demokratycznych i 

wolnorynkowych, promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz krzewienie idei 

społeczeństwa obywatelskiego w latach 1990 – 2010r.” Katowice’2010r.  

28. Nagroda „Pióro BCC” – prestiżowa nagroda Buiesnes Center Club „za pakiet 

21 ustaw, których celem było między innymi odbiurokratyzowanie gospodarki, 

uproszczenie procedur rejestracji firm oraz ograniczenie liczby i czasu kontroli w 

przedsiębiorstwach”, 2010r.  

29. Medal Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” – „za udział w tworzeniu 

siły i etosu NSZZ „Solidarność”, 2010 rok.  

30. „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowy Tomyśl” – odznaczenie nadane przez 

Radę Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu „za wkład w rozwój i promocję” 

Nowego Tomyśla, 2010r.  

31. Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Szamocin – tytuł nadany przez Radę 

Miasta i Gminy Szamocin „za wkład w rozwój miasta i gminy”, 2010r.   

32. Statuetka Złotego Hipolita oraz tytuł „Lidera Pracy Organicznej” - 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za wkład w promocję pracy organicznej 

i wdrażanie jej idei w praktyce, 2011r. 

33. „Kryształowe serce” – Europejska Unia Kobiet, Sekcja Polska, „za wieloletnią 

działalność i pracę na rzecz promocji polskich kobiet”, 2011r.  

34. Order Św. Stanisława - Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego „za wybitną 

działalności publiczną, społeczną i charytatywną”, 2011r.  

35. „Ambasador Fair Play” – tytuł nadany przez Instytut Badań nad Gospodarką 

Rynkową i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Krajową Izbę Gospodarczą w 

Warszawie „za promowanie postaw fair play”, 2012r. 

36. „Osobowość Wielkopolski Północnej” oraz Statuetka Stanisława Staszica – „za 

działalność na rzecz odbiurokratyzowania gospodarki i ułatwiania prowadzenia 

działalności przedsiębiorców” – Izba Gospodarcza Wielkopolski Północnej, 

2012r.  



37. „Złote Serce” – Szpital w Pile „za wspieranie rozwoju Szpitala Specjalistycznego 

w Pile”, 2012r. 

38. "Przyjaciel Powiatu Złotowskiego” – tytuł nadany przez Starostwo Powiatowe 

w Złotowie podczas XV edycji nagród „Złote Herby”, 2013r.  

39. Nagroda Specjalna WZPP - „za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości oraz 

wspieranie działań na rzecz wzmacniania konkurencyjności Wielkopolski” - 

Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych w Poznaniu, 2013r.  

40. Nagroda za wkład w tworzenie instytucji wspierania rozwoju Wielkopolski – 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski „za utworzenie 

Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu”, 2013r. 

41. Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego” - Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, „za wsparcie budowy nowoczesnego Centrum 

Edukacyjnego Usług Elektronicznych UE w Poznaniu”, 2015r.  

 

Inne 

 

Adam Szejnfeld jest członkiem m.in.: Rady Akademii Polskiego Sukcesu, Polskiego Klubu 

Biznesu, Rady Programu „Polski Sukces” Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 

Polska” oraz Kapituły Konkursu „Teraz Polska”, Kapituły Programu „Fair Play” Instytutu 

Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Kapituły Cent For Future i Perły 

Polskiej Gospodarki, konkursów anglojęzycznego miesięcznika Polish Market, a także 

Kapituły Nagrody im. St. Staszica. Jest członkiem m.in.: Stowarzyszenia „Solidny Partner”, 

oraz honorowym członkiem Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej i Chodzieskiego 

Klubu Gospodarczego. Był członkiem m.in.: Klubu Polskiej Rady Biznesu, Rady 

Programowej Kongresu Polskiej Gospodarki, czy Rady Programowej Krajowego Forum 

Inwestycyjnego. Jest członkiem Rady Programowej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 

oraz Rady Programowej Konferencji Energetycznej „EuroPOWER”.  

 

Kontakt 

 

 Biuro Parlamentarne w Brukseli (podstawowe):                              

Rue Wiertz 60   

Batiment ASP 12E210 

1047 Bruxelles                     

Tel. 00 32 228 45776                          

e-mail : adam.szejnfeld@europarl.europa.eu                     

 

Biuro Parlamentarne w Strasburgu (w okresie sesji plenarnych) 

Av. Robert Schuman 

Batiment LOW T11.011  

67000 Strasbourg 

Tel. 00 33 38 81 75776 

e-mail : adam.szejnfeld@europarl.europa.eu 

 

Biuro Parlamentarne w Polsce:  

64-920 Piła, ul. Śródmiejska 20/1. 

+48602738542;  

e-mail biura: biuro@szejnfeld.pl;  

Adresy portali interentowych: 

www.szejnfeld.pl 
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