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Adam Szejnfeld, Wielkopolanin.   

 

Adam Szejnfeld jesienią 2017r. obchodzi XX lecie pracy parlamentarnej, w czasie której 

reprezentował Wielkopolskę najpierw w polskim Sejmie i rządzie, a obecnie w Parlamencie 

Europejskim. Z naszym regionem jednak rodzinnie, zawodowo oraz w zakresie działalności 

publicznej związany jest od zawsze. Urodził się bowiem w Kaliszu, uczył we Wrześni, 

studiował w Poznaniu, działał i pracował w Szamocinie, Chodzieży, Pile i Poznaniu, natomiast 

obecnie swoją działalność polityczną, jako eurodeputowany, realizuje już na terenie całego 

Województwa. Oto wybranych kilka przykładów z jego aktywności na rzecz Wielkopolski.    

- Budowa Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu – Inicjatywa ta, realizowana 

wespół z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, była jedną z najważniejszych, jakich podjął 

się Adam Szejnfeld w ostatnich latach. Stała się ona przedłużeniem wcześniejszych jego 

przedsięwzięć związanych z działalnością na rzecz tradycji i historii. Szczególnym przykładem 

tej aktywności była odbudowa „Pomnika Wolności” w Szamocinie poświęconego Powstańcom 

Wielkopolskim, a potem ulokowanie w XXX rocznicę stanu wojennego tablicy pamiątkowej 

przy Zakładzie Karnym we Wronkach poświęconej: Pamięci Działaczy NSZZ „Solidarność” 

Region Pilski Internowanych w Stanie Wojennym.  

- Rozwój Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Adam Szejnfeld skutecznie wsparł 

działania na rzecz sfinansowania budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzięki temu Uniwersytet wzbogacił się o bardzo 

nowoczesny budynek, który jest miejscem pracy i nauki dla 2,5 tysiąca studentów oraz 

pracowników naukowych.  

- Budowa Kopalni Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej – Oddanie do użytku Kopalni Gazu i 

Ropy Naftowej Lubiatów, Międzychód, Grotów było uwieńczeniem wieloletnich starań Adama 

Szejnfelda na rzecz tej bardzo ważnej inwestycji zlokalizowanej na granicy Wielkopolski i 

Województwa Lubuskiego. Wartość przedsięwzięcia zamknęła się kwotą ok. 1,7 mld zł. 

Kopalnia zwiększyła znaczenie Wielkopolski w systemie bezpieczeństwa energetycznego 

Polski.  

- Lokalizacja największej polskiej spółki wiertniczej w Pile – Po połączeniu pięciu spółek 

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zastanawiano się, gdzie ulokować główną 

siedzibę nowo utworzonej spółki wiertniczej Exalo Drilling. Dzięki staraniom Adama 

Szejnfelda główna siedziba europejskiego giganta w branży wierceń geologicznych została 

zlokalizowana w „Grodzie Staszica”. 

- Wojskowe Centrum Logistyczne w Pile - Dzięki dobrej współpracy Adama Szejnfelda oraz 

prezydenta Piły i ówczesnego Starosty Pilskiego z Ministerstwem Obrony Narodowej powstaje 

w Pile nowe Wojskowe Centrum Logistyczne, które będzie obsługiwać bazy wojskowe w 

północno-zachodniej Polsce. Ogromny magazyn, o kubaturze ponad 256 tys. metrów 

sześciennych, będzie jednym z trzech największych składów wojskowych ulokowanych na 

terenie Polski. 

- Rozwój Szamocina - Adam Szejnfeld zawsze blisko był związany z Szamocinem. Tutaj 

prowadził pierwszą działalność związkową, polityczna, był też radnym i burmistrzem Miasta i 

Gminy Szamocin. Dzięki jego pracy w samorządzie gminnym powstały m.in.: oczyszczalnia 

ścieków, wysypisko śmieci, centrum rekreacyjno-sportowe, wodociągi wiejskie, drogi wiejskie 

i ulice w mieście. Potem wsparł też budowę dwóch boisk piłkarskich oraz hali sportowej 
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„Concordia”. Największą jednak dumą i emocjonalnym wspomnieniem pozostanie dla Adama 

Szejnfelda odbudowa wcześniej wspomnianego Pomnika Wolności.  

- Piła to miasto, z którym Adam Szejnfeld związany jest od 1980 roku - Wspomnieliśmy 

już o Exalo Drilling i Wojskowym Centrum Logistycznym, ale dzięki dobrej współpracy z 

włodarzami Piły w mieście udało się zrealizować więcej potrzebnych przedsięwzięć, m.in.: 

budowa zachodniej obwodnicy Piły, likwidacja bomby ekologicznej na terenie pilskiego 

lotniska, budowa Sali Koncertowej, remont i modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego, czy 

długo oczekiwany remont zabytkowego Dworca PKP. Wczoraj niemalże ruina, dzisiaj 

Dworzec PKP jest architektoniczną perłą Piły. 

- Kolejnym ważnym miastem w życiu i działalności Adama Szejnfelda jest Chodzież -  

Dzięki wsparciu przez posła działań burmistrza Chodzieży miasto zyskało dodatkowe środki 

finansowe m.in. na cele kulturalne i historyczne, w tym na dofinansowanie dla Chodzieskiego 

Domu Kultury zakupu instrumentów dla orkiestry i przenośnej sceny oraz na remont i 

przygotowanie Muzeum - Izby Pamięci i Tradycji w Miejskiej Bibliotece, a także na remont i 

modernizację sali widowiskowej w Chodzieskim Domu Kultury. Podobnie było z remontem i 

rozbudową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży. 

- Wsparcie dla innych miast Wielkopolski – W trakcie swojej pracy Adam Szejnfeld 

aktywnie wspierał wielkopolskich samorządowców. Na jego pomoc i wsparcie mogły liczyć 

także i inne gminy naszego regionu. Na przykład można wspomnieć o: pomocy 

samorządowcom z Wolsztyna w mediacjach dotyczących zachowania dworca PKS,  wspierania 

promocji Nowego Tomyśla, interwencji w sprawie pracowników z firmy FMT Christianapol w 

gminie Międzychód, budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łobżenicy, budowie 

Zespołu Boisk Sportowych „Orlik’2012” w wielu wielkopolskich gminach, czy o pomocy w 

uzyskaniu dofinansowania w ramach „Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” m.in. dla: 

powiatu obornickiego, powiatu pilskiego, Grodziska Wielkopolskiego, Wągrowca, Czarnkowa, 

czy miasta i gminy Szamocin. 

- Działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy - W ramach tych działań, jako przykłady 

można wskazać m.in. powstanie trzech fabryk w Wielkopolsce, które łącznie zatrudniają ponad 

3 tys. pracowników. Mowa o fabryce Europol Meble w Podaninie, fabryce Polinova w 

Wągrowcu oraz zakładzie DONGJIN w Chodzieży. Adam Szejnfeld wspierał też proces 

transformacji fabryki Amica we Wronkach w związku z inwestycyjnym wejściem na teren 

Wielkopolski koreańskiej firmy Samsung.  

- Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Wielkopolska Północ” - W działalności wspierającej 

mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy na uwagę zasługuje Regionalny Fundusz 

Pożyczkowy „Wielkopolska Północ”, który powstał z inicjatywy i przy pomocy Adama 

Szejnfelda. Fundusz swoim zasięgiem objął powiaty: złotowski, pilski, czarnkowsko-

trzcianecki, chodzieski i wągrowiecki. Średnio w ciągu roku z funduszu udzielane były mini 

pożyczki na łączną kwotę ok. 7 mln zł. Dzięki tym środkom powstały lub rozwinęły swoją 

działalność setki małych i średnich przedsiębiorstw z 5 powiatów północnej Wielkopolski 

- Wsparcie dla firm przeżywających problemy gospodarcze – W swojej aktywności Adam 

Szejnfeld pomagał wielu firmom przetrwać trudne czasu. Do tych działań zaliczyć można m.in. 

wsparcie dla Zakładów Hipolita Cegielskiego czy Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu. 

Gdyby nie działania Adam Szejnfelda na rzecz pozyskania finasowania dla wymienionych 

zakładów firmy te być może upadłby już wiele lat temu. Pomagał też Tonsilowi we Wrześni, 

ale w tym przypadku spóźnione starania zainteresowanych nie mogły przynieść efektów. To 

tylko przykładowe przedsiębiorstwa, bowiem takich, które mogły liczyć na pomoc Adama 
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Szejnfeld było znacznie więcej. Wśród nich można przykładowo wspomnieć m.in. o: 

Polfurnitur Sp. z o.o. w Białośliwiu, Amica Wronki, NaftaGaz Piła, Wytwórnia Podkładów 

Strunobetonowych S.A. w Miłosławiu Ujskim, ZE PAK S.A. w Koninie, czy Wojskowe 

Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu. 

- Specjalne strefy ekonomiczne w Wielkopolsce – Adam Szejnfeld działał na rzecz powstania 

wielu specjalnych stref ekonomicznych w całej Wielkopolsce, ale szczególnie we Wronkach, 

Podaninie, Pile i w Wągrowcu. 

- Promocja gospodarcza Wielkopolski - „Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestorów w 

Poznaniu”, to pomysł Adama Szejnfelda, dzięki którego zaangażowaniu ta ważna instytucja 

powstała przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski na podstawie umowy z 

Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Ponadto Adam 

Szejnfeld jako wiceminister gospodarki, wspierał działania Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie promocji Wielkopolski za granicą, m.in. w zakresie poszukiwania 

partnerów dla wojewódzkich inwestycji, które miały zostać zrealizowane w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Prezentacje w tym zakresie przeprowadzono m.in. w 

Rzymie i Madrycie. Adam Szejnfeld poparł również zaangażowanie władz województwa w 

utworzenie stałych przedstawicielstw regionu w Indiach i Brazylii. 

- Polityka rozwoju subregionalnego - Ośrodki Strategicznej Interwencji (OSI). Dzięki 

działaniom m.in. Adama Szejnfelda oraz władz samorządu wojewódzkiego powstał program, 

w ramach którego na dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone na lata 2014 – 

2020 mogą liczyć nie tylko Poznań, Kalisz i Ostrów, jako wielkopolskie metropolie, ale też i 

mniejsze ośrodki wielkomiejskie, jak Konin, Leszno, Gniezno i Piła (wraz z powiązanymi z 

nimi miastami i gminami). 

- Wsparcie dla Kościoła - Dzięki m.in. pomocy Adama Szejnfelda wybudowano nowy 

kościół–kaplicę we wsi Nietuszkowo, odremontowano także kościół we wsi Zacharzyn oraz 

dwa kościoły w gminie Mieścisko.  

- Wielkopolska Golonka Peklowana - Ostatnim przedsięwzięciem Adama Szejnfelda, jako 

eurodeputowanego z Wielkopolski, jest doprowadzenie do zmiany przepisów żywieniowych  

Unii Europejskiej, dzięki czemu przywrócono prawo sprzedaży w sklepach oraz serwowania w 

gastronomii „Wielkopolskiej Golonki Peklowanej”.  

- Działania w Parlamencie Europejskim na rzecz Wielkopolski - Nie tylko promocji 

regionalnych przysmaków, czyli m.in. „Wielkopolskiej Golonki Peklowanej”, czy 

wielkopolskiej „Kiełbasy Białej Parzonej” poświęca czas Adam Szejnfeld. Jako europoseł stara 

się promować nasz region i jego gospodarkę w Europie, wstawiając się również m.in. za 

interesem firm i ich pracowników, które funkcjonują w Wielkopolsce. Przykładem tego były 

działania na rzecz przedłużenia prawa produkcji żarówek halogenowych, co uratowało ok. 

10.000 miejsc pracy w całej Europie, w tym setki miejsc pracy w zakładach zlokalizowanych 

w Wielkopolsce. Podobne działania europoseł Adam Szejnfeld prowadzi w zakresie 

projektowanych zmian w prawie unijnym dotyczących pracowników delegowanych oraz firm 

z branży transportu międzynarodowego. Spotkał się w tej sprawie w Poznaniu z 

przedstawicielami tego sektora i przedkłada ich postulaty w Parlamencie Europejskim w 

Brukseli. Będąc natomiast Ambasadorem programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” 

skupił swoją aktywność głównie na Wielkopolsce. Rozprowadził np. w naszym regionie 

kilkaset tysięcy ulotek na ten temat zachęcając Wielkopolan do korzystania ze wsparcia 

finansowego Unii Europejskiej na zakładanie oraz prowadzenie prywatnych firm.  
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- Działalność charytatywna i humanitarna oraz wspieranie aktywności społecznej - Adam 

Szejnfeld podejmował wile działań w zakresie pomocy dla innych. Na przykład w czasie 

dawnego nasilania się konfliktu zbrojnego na Bałkanach zorganizował akcję humanitarną 

przewiezienia do Polski z terenów graniczących z Kosowem polsko-macedońskiej rodziny. 

Państwo Tasevscy wraz z trójką dzieci zostali przez niego ewakuowani z zagrożonego wojną 

terytorium do Damasławka (powiat wągrowiecki). Jednocześnie ekipa ewakuacyjna zawiozła 

na miejsce konfliktu, na potrzeby jednego z obozów dla uchodźców w Macedonii, środki 

czystości oraz higieny osobistej zebrane i zakupione wcześniej w Pile.  Podczas natomiast 

szczytu konfliktu zbrojnego na Ukrainie zorganizował zbiórkę materiałów opatrunkowych i 

środków leczniczych o wartości ponad 55 tys. zł na potrzeby poszkodowanych rosyjską agresją. 

Przykładem z innej kategorii może być akcja charytatywna ufundowania dla wybitnego talentu 

muzycznego - Sebastiana Czai - zabytkowych skrzypiec w celu ułatwienia młodemu muzykowi 

nauki oraz międzynarodowej kariery. Adam Szejnfeld znany jest także ze wspierania takich 

przedsięwzięć kulturalnych, jak: Music Festival & Master Class w Pile, Blues Express w 

Zakrzewie, czy Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Chodzieży. Przez 17 lat wspierał też 

finansowo i patronował „Turniejowi Piłki Nożnej” trudnej młodzieży z jednostek OHP z terenu 

całego Województwa Wielkopolskiego. W zakresie natomiast opieki zdrowotnej warto 

przypomnieć wsparcie dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w zakresie uzyskania środków 

finansowych na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego za kotwę ponad 2,5 mln zł, 

czy dla Centrum Medycznego w Rakoniewicach, powiat grodziski, w zakresie zwiększenia 

dostępu do okulistycznych usług medycznych. Pomagał też Stowarzyszeniu byłych 

internowanych i represjonowanych. Szczególnym przykładem było odsłonięcie w XXX 

rocznicę stanu wojennego przy Zakładzie Karnym we Wronkach odlanej z brązu Tablicy 

Pamiątkowej.  

**** 

Adam Szejnfeld 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 i działalność samorządowa  

W młodości uprawiał biegi oraz strzelectwo, a także sporty obronne. Był reprezentantem 

Województwa Poznańskiego w zawodach krajowych. Potem był działaczem sportowym, 

prezesem klubu piłki nożnej KS „Sokół” oraz prezesem honorowym siatkarskiego klubu KS 

„Joker Piła”, który grał w ekstraklasie polskiej siatkówki. W latach 80-tych był działaczem 

legalnej, a następnie podziemnej NSZZ „Solidarność”, pełniąc m.in. funkcję członka 

Prezydium Zarządu Regionu Województwa Pilskiego NSZZ „Solidarność”; w latach 1981 – 

1982 był więziony we Wronkach oraz w Gębarzewie k. Gniezna. Następnie przewodniczył 

Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” Ziemi Szamocińskiej oraz był członkiem 

Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Krajny, Ziemi Nadnoteckiej i Pałuk w Pile. W latach 

1990 – 1998r. był samorządowcem - radnym i burmistrzem Miasta i Gminy Szamocin, 

członkiem Rady Zatrudnienia w Chodzieży, wiceprzewodniczącym Konwentu Wójtów i 

Burmistrzów Województwa Pilskiego oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Wielkopolski 

Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. 

Sejm, Rząd. 

Adam Szejnfeld zawsze związany był z gospodarką, ekonomią, przedsiębiorczością, rozwojem 

oraz legislacją. Prowadził także własną działalność gospodarczą. W Sejmie był 
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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 wiceministra, czyli Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Gospodarki. W czasie światowego kryzysu 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 ustawową 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. Adam 

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 kolejowe, czy 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.  
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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 1.000 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, szczególnie do odbiorców z Wielkopolski, bowiem 

specjalna cześć podręcznika poświęcona jest funduszom dostępnym tylko w naszym regionie.  

„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.  

„CETA - Partnerstwo dla dobrej przyszłości” 

 

Wydawnictwo ma za zadanie przybliżenie czytelnikom negocjacji oraz zakresu działania 

Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej UE-Kanada (CETA). Umowa ta ma 

zapewnić unijnym, w tym polskim przedsiębiorstwom więcej atrakcyjnych możliwości 

prowadzenia działalności gospodarczej w Kanadzie, a także przyczynić się do tworzenia 

nowych miejsc pracy w Europie i Polsce. Doprowadzi ona do zniesienia należności celnych, 

zlikwidowania ograniczeń w dostępie do zamówień publicznych, otwarcia rynku usług i 

stworzenia przewidywalnych warunków dla inwestorów. Zakłada ona pełne utrzymanie 

wysokich norm UE w obszarach takich, jak bezpieczeństwo żywności i prawa pracownicze. 

Umowa zawiera również wszelkie gwarancje, które mają zapewnić, że korzyści gospodarcze 

nie będą osiągane kosztem demokracji, środowiska lub zdrowia i bezpieczeństwa 

konsumentów. 

 

TiSA – Globalizacja usług.  

Celem przygotowanej przez eurodeputowanego publikacji jest omówienie głównych punktów 

Porozumienie w sprawie Handlu Usługami (TiSA). Umowa dotyczy liberalizacji handlu 

usługami pomiędzy 51 krajami, w tym UE. W wydawnictwie wskazuje się, kto na TiSA zyska, 

a kto może stracić. Poseł Szejnfeld szacuje też, jakie korzyści z obowiązywania tej umowy 

odniesie nie tylko Europa, ale także i Polska. Należy bowiem pamiętać, że usługi odgrywają 

coraz istotniejszą rolę w gospodarce światowej oraz stanowią centralny element gospodarki 
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poszczególnych krajów członkowskich. Unia Europejska już dzisiaj jest największym na 

świecie eksporterem usług, a ten europejski sektor zatrudnia dziesiątki milionów pracowników.  

Pozostałe informacje. 

Adam Szejnfeld jest „Ambasadorem polskiego biznesu” Polskiego Klubu Biznesu, 

„Ambasadorem Fair Play” Krajowej Izby Gospodarczej oraz „Ambasadorem Programu 

Erasmus dla Przedsiębiorców” Komisji Europejskiej. Jest również członkiem m.in.: 

Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, 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 „PIKE” oraz Rady 

Programowej Konferencji Energetycznej „EuroPOWER”.  

Odznaczenia i nagrody: 

1. Medal - Honorowa Odznaka Ministra Gospodarki „Za Zasługi dla Rozwoju 

Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, 2016 r.  

2. Medal „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” - Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, „za wsparcie budowy nowoczesnego Centrum 

Edukacyjnego Usług Elektronicznych UE w Poznaniu”, 2015 r.  

3. Nagroda za Wkład w Tworzenie Instytucji Wspierania Rozwoju Wielkopolski – 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski „za utworzenie Wielkopolskiego 

Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu”, 2013 r. 

4. Nagroda Specjalna Wielkopolskiego Związeku Pracodawców Prywatnych w 

Poznaniu - „za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie działań na rzecz 

wzmacniania konkurencyjności Wielkopolski” – WZPP, 2013 r.  

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

Złotowie - XV edycja nagród „Złote Herby”, 2013 r.  

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

Pile”, 2012 r. 

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

działalność na rzecz odbiurokratyzowania gospodarki i ułatwiania prowadzenia 

działalności przedsiębiorców” – Izba Gospodarcza Wielkopolski Północnej, 2012 r.  

8. „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”, 2012 r. 

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

działalności publiczną, społeczną i charytatywną”, 2011 r.  

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

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

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

im. Hipolita Cegielskiego, za wkład w promocję pracy organicznej i wdrażanie jej idei 

w praktyce, 2011 r. 
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12. „Wyróżnienie z Okazji 20-lecia Polskich Przemian 1990 – 2010” – Wielkopolska 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, „za wkład w kreowanie polityki 

gospodarczej i twórcze wspieranie rozwoju przedsiębiorczości” – Wyróżnieni: prof. 

Leszek Balcerowicz oraz poseł Adam Szejnfeld, 2010 r. 

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

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

14. „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, 2010 r.  

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

etosu NSZZ „Solidarność”, 2010 r.  

16. Nagroda „Pióro BCC” – prestiżowa nagroda Buiesnes Center Club „za pakiet 21 

ustaw, których celem było odbiurokratyzowanie gospodarki, uproszczenie procedur 

rejestracji firm oraz ograniczenie liczby i czasu kontroli w przedsiębiorstwach”, 2010 r.  

17. „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 2010 r.  

18. „Wpływowy Polak” – Tygodnik „Przegląd” – 27 miejsce w gronie „100 najbardziej 

wpływowych Polaków”, wg rankingu Tygodnika „Przegląd”, 2009 r.  

19. „Maczuga Przedsiębiorców” - Gdański Związek Pracodawców „w uznaniu zasług 

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

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

oraz wspieranie polskich przedsiębiorców”, 2009 r.  

21. „Polski Sukces” – Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Forum Promocji i Biznesu”, „za 

tworzenie przyjaznego prawa dla rozwoju przedsiębiorczości”, 2008 r. 

22. 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”, 2008 r. 

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

konsekwencję w naprawianiu polskiej gospodarki”, 2008 r. 

24. Krzyż Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników – Zarząd 

Krajowy Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników w 

Warszawie – „za zasługi dla wolnej Polski”, 2008 r.  

25. Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu – Akademia Polskiego Sukcesu „za wkład 

w rozwój Polski i polskiej gospodarki”, 2007 r. 

26. 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”, 2005 r. 

27. „Dźwignia Gospodarki” - Naczelna Organizacja Techniczna NOT oraz Krajowa 

Izba Gospodarcza, „za wkład w rozwój gospodarki i przedsiębiorczości”, 2005 r. 

28. Złota Odznaka Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” 

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

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

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

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

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

2004 r.  
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31. Honorowa Odznaka Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu za 

"wybitne zasługi dla wielkopolskiej organizacji kupieckiej oraz dla polskiego 

kupiectwa", 2003 r.  

32. "Bursztynowe Okno" – Polska Organizacja Turystyczna – „za zasługi dla 

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

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

Rzemiosła Polskiego i Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług - „za zasługi dla 

kupiectwa i rzemiosła, 2002 r.  

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

gospodarczego kraju'', 2001 r.  

35. Brylantowa Odznaka - Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, „za zasługi dla 

rozwoju polskiego handlu", 2001 r.  

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

przedsiębiorczości”, 2000 r.  

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

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

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

„za wkład w rozwój rzemiosła”, 2000 r. 

39. Róża Biznesu - dwukrotny laureat nagrody gospodarczej Wielkopolski Północnej „za 

wkład w gospodarczy rozwój regionu” - Pilska Izba Gospodarcza, rok 1999 i 2000.  

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

Miasta i Gminy Szamocin, 1994 r. 

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

RP w Warszawie, 1994 r. 

42. Złota Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej "za zasługi w rozwoju piłki nożnej w 

Województwie Pilskim", 1993 r. 

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

„Międzynarodowe Towarzystwo Mazurka Dąbrowskiego w Gdańsku” „za 

krzewienie tradycji Mazurka Dąbrowskiego”, 1993 r. 

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

sportowe w strzelectwie sportowym”, 1977 r.  

 

Wyróżnienia mediów krajowych i regionalnych: 

1. „Najlepszy, którego będzie brakować w Sejmie RP” – Tygodnik „Polityka” - 

wyróżnienie 5 najlepszych posłów w Sejmie, 2014 r.  

2. „Ranking najbardziej wpływowych prawników Polski” – „Dziennik Gazeta Prawna” 

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

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

Wielkopolski, 2013 r.  

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

Biznesu” na najlepszego posła w Sejmie zajmującego się sprawami gospodarczymi, 2011r.  

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

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

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

gospodarczej jako najlepszej ustawy roku”, 2009 r.  

7. „PUBLICUS” – nagroda ogólnopolskiego Miesięcznika „Zamówienia Publiczne”, za 

„szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w 

Polsce”, 2004 r.  
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8. Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce – ranking Tygodnika „Polityka” –

„najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w Platformie Obywatelskiej i jeden z 

najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie”, 2001 r.  

9. „Człowiek Roku” – 15 razy Adam Szejnfeld był laureatem konkursu, w tym 11 razy 

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

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

10. Ranking dziesięciu najlepszych burmistrzów Województwa Pilskiego - ranking 

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

Marta Łasak 

asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda 

www.szejnfeld.pl 

www.kobiecastronazycia.pl 

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/ 

www.twitter.com/szejnfeld 

www.instagram.com/szejnfeld/ 
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