
   

 

  

 



OBRONA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO  

W listopadzie 2015 r. znowelizowano ustawę o TK, której zapisy 

były niezgodne z Konstytucją RP. Pomimo protestów Krajowej 

Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Praw 

Obywatelskich ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.  

Dla uniknięcia konsultacji ustawę procedowano jako projekt 

poselski.  

W trakcie pierwszego wystąpienia mówiłem o demolowaniu 

fundamentu państwa prawa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny 

oraz zmianie Prezydenta RP ze strażnika Konstytucji na strażnika 

rządzącej większości. Nowelizacja z listopada rozpoczęła przeszło roczny kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego 

zakończony uchwaleniem ustaw pseudonaprawczych, które podporządkowały najważniejszy organ stojący na straży 

przestrzegania ustawy zasadniczej jednej partii. W większości kluczowe zmiany wprowadzone przez PiS zostały 

uznane zarówno przez sędziów TK, jak i KRS, Sąd Najwyższy, Rzecznika Praw Obywatelskich i inne instytucje za 

niezgodne z Konstytucją RP. Rząd łamiąc podstawowe zasady państwa prawa odmówił druku wyroków TK 

w sprawie niezgodności ustaw z Konstytucją RP.  

Konsekwencją powyższych działań PiS było m.in. zawiązanie Komitetu Obrony Demokracji oraz fala protestów  

w całej Polsce. Praca Trybunału Konstytucyjnego została sparaliżowana. Zamach na Trybunał Konstytucyjny 

otworzył nowy rozdział w historii Polski po 1989 r. Polska zaistniała na nagłówkach większości najważniejszych 

gazet i czasopism w całej demokratycznej części świata, która nie kryła szoku i oburzenia. Dotychczas Polska 

stawiana za wzór rozwoju i demokracji znalazła się pod obserwacją europejskich instytucji strzegących 

praworządności m.in. Komisji Weneckiej, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Do polskich władz z zaniepokojeniem 

zwróciły się również Stany Zjednoczone.  

Oprócz środowisk prawniczych i protestów obywateli stanowczą reakcję podjęły również samorządy. W wielu 

miastach przyjęto uchwały i apele o stosowaniu się władz miast i gmin do orzeczeń TK – nawet tych, których druk 

został wstrzymany. 

 

OBRONA MEDIÓW PUBLICZNYCH I SWOBODY PRACY DZIENNIKARZY NA TERENIE SEJMU RP 

 „Dobra zmiana” bardzo szybko wkroczyła do Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji w pierwszej kolejności marginalizując jej 

znaczenie a następnie wymieniając kadrę. Na podstawie tzw. „ustawy 

kadrowej” wygaszono kadencje zarządów Telewizji Polskiej  

i Polskiego Radia a nowe władze, zgodnie z nowymi zasadami, 

powołał Minister Skarbu Państwa. W wyniku zmian powstała w 

zasadzie „nowa” telewizja TVPiS, która pod kierunkiem Jacka 

Kurskiego stała się tubą propagandową PiSu w wydaniu 

przekraczającym najdalej idące obawy i mającą za nic misję i zasady 

etyczne jakimi powinien kierować się nadawca publiczny.  

Pierwszą kwestią jaką poruszyłem na forum Sejmu w zakresie  

w/w ustawy były zwolnienia dziennikarzy. Pytałem m.in. o to ilu 

dotychczas niezależnych i kompetentnych dziennikarzy straci pracę i jakie będą nowe kryteria naboru. Zgodnie  

z moimi przewidywaniami pracę straciła większość najlepszych dziennikarzy TVP, którzy z racji swojego 



doświadczenia i kodeksu moralnego nie zgodzili się na szerzenie pisowskiej propagandy. Następnie mówiłem o 

ponownym łamaniu przez PiS Konstytucji a dokładnie art. 54 gwarantującego wolność słowa i dostępu do 

informacji. Niestety, tak jak Konstytucja została bez gwaranta w postaci TK i Prezydenta tak media publiczne 

pozbawiono wolności słowa i kategorycznie ocenzurowano.  

Po całkowitym zawłaszczeniu nadawców publicznych PiS nosiło się z zamiarem zaatakowania mediów prywatnych. 

Przejęcie kontroli nad prywatnymi nadawcami doprowadziłoby zarówno do ogólnopolskiego kryzysu i masowych 

protestów, ale również spowodowałoby wykluczenie nas z demokratycznych struktur w jakich obecnie 

funkcjonujemy. Mam tu na myśli Unię Europejską, czy chociażby Radę Europy. Pomimo tego PiS za wszelką cenę 

podejmował próby ograniczenia swobody działalności mediów. Jedna z takich prób doprowadziła do kryzysu 

sejmowego w grudniu 2016 r. Wówczas PiS ogłosiło zmiany w organizacji pracy dziennikarzy na terenie Sejmu. 

Zamiarem partii rządzącej było przeniesienie dziennikarzy do Centrum Medialnego znajdującego się poza głównym 

budynkiem Sejmu, drastyczne ograniczenie nagrywania i fotografowania relacji z obrad Sejmu i komisji sejmowych, 

wprowadzenie zakazu nagrywania parlamentarzystów bezpośrednio po obradach i ograniczenie korespondentów 

sejmowych do dwóch na każdą redakcję – praca zmianowa. 

Propozycje te zostały stanowczo skrytykowane zarówno przez 

opozycję, media prywatne w Polsce, jak i media zagraniczne.  

W rezultacie powyższych zmian, a także coraz dalej idącego 

ograniczania głosu posłów opozycji przez Marszałka Sejmu w 

dniu 16 grudnia 2016 r. jako posłowie opozycji rozpoczęliśmy 

blokadę mównicy na sali plenarnej. Konsekwencją tego było 

pamiętne uchwalanie budżetu w Sali kolumnowej przy 

ograniczonym dostępie dla posłów opozycji. W tej sprawie 

toczy się dziś postępowanie w prokuraturze.  

W wyniku powyższych wydarzeń przez całą Polskę przetoczyła 

się fala protestów pod hasłem Wolne Media. Również Konin stanął na wysokości zadania. Zgromadziliśmy się 

wówczas pod siedzibą PiS w Koninie protestując przeciwko bezprecedensowemu łamania zasad demokracji.  

 

NIEZAWISŁE SĄDY I TRÓJPODZIAŁ WŁADZY 

W niespełna pół roku po próbie obezwładnienia mediów PiS rozpoczął demontaż niezawisłego i niezależnego 

sądownictwa. W połowie lipca 2017 r. do Sejmu trafiły skandaliczne projekty dotyczące „reformy” sądownictwa.  

W rzeczywistości były to projekty, których celem było całkowite uzależnienie władzy sądowniczej – w tym Krajowej 

Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego – od większości parlamentarnej i niebywałe wzmocnienie roli Ministra 

Sprawiedliwości – będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym – w stosunku do kształtowania składów 

sędziowskich sądów powszechnych. Antydemokratycznymi i niezgodnymi z Konstytucją RP założeniami projektów 

było m.in. skrócenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego, zmiana 

sposobu powoływania członków KRS, wpływ Ministra 

Sprawiedliwości na składy sędziowskie sądów powszechnych 

poprzez powoływanie i odwoływanie prezesów sądów.   

W odpowiedzi na tego typu działania PiS w całej Polsce od 15 do 20 

lipca niemalże bez ustanku odbywały się protesty. Momentem 

kulminacyjnym był protest pod hasłem Wolne Sądy 20 lipca 2017 r. 

pod Pałacem Prezydenckim. Ulicami Warszawy od Pałacu do Sejmu 

przeszły setki tysięcy protestujących. Skala protestów była na tyle 



duża, że Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zawetowaniu ustaw. Wówczas przyjęliśmy to z ulgą. Jak się dziś 

okazało była to cyniczna gra polityczna a zmiany w sądownictwie przyjęto w niespełna pół roku później.  

W lipcu podczas wystąpień sejmowych porównałem zmiany w sądownictwie do zmian, jakie PiS wprowadziło w 

mediach publicznych. Pełne uzależnienie i eliminacja nieposłusznych. Niestety obserwując dziś dalszy paraliż TK, 

wymianę prezesów sądów powszechnych prowadzoną przez 

Zbigniewa Ziobrę, a także odsyłanie w stan spoczynku najbardziej 

doświadczonych sędziów Sądu Najwyższego składania mnie do 

twierdzenia, że się nie pomyliłem.  

Projekty prezydenckie przyjęte przez PiS w grudniu 2017 r. różnią 

się od projektów lipcowych kosmetyką. PiS zwiódł społeczeństwo  

i zafundował nam uzależnienie sądów od władzy politycznej,  

co dyskredytuje Polskę w oczach całego demokratycznego świata. 

Zmiany wprowadzone przez PiS doprowadziły do sytuacji, w której 

w ramach Unii Europejskiej, po raz pierwszy w jej długoletniej 

historii rozpoczęto rozmowy o uruchomieniu procedury art. 7 TUE, czyli stwierdzenia przez Radę ryzyka poważnego 

naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii. Swoje zaniepokojenie wyraził również departament stanu 

USA.  

Obecnie dochodzimy do momentu kryzysu w sądownictwie, bowiem w styczniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne 

Sędziów Sądu Najwyższego przyjęło uchwałę, w której stanowczo stwierdza się, że ustawa o Sądzie Najwyższym i 

Krajowej Radzie Sądownictwa uchwalono z naruszeniem Konstytucji RP i zasady trójpodziału władzy. Ponadto, 

Krajowa Rada Sądownictwa wezwała sędziów, aby nie uczestniczyli w wyborach nowych członków KRS, ponieważ 

przerwanie kadencji 15 sędziów jest niezgodne z Konstytucją RP. Do tego dochodzi również blokowanie etatów w 

sądach przez ministra sprawiedliwości, co wydłuża czas trwania spraw sądowych.  

 

KOMISJA DS. UE: KRYZYS STOSUNKÓW POLSKA-UE; POLITYKA IMIGRACYJNA I ENERGETYCZNE  

Kryzys imigracyjny w Europie i nie dotrzymanie ustaleń rządu Ewy 

Kopacz przez rząd Beaty Szydło doprowadził do poważnego kryzysu 

zaufania na linii Polska – UE. Rząd Polski odmawiając przyjęcia 

uchodźców w ramach systemu relokacji złamał zobowiązania Polski, co 

bardzo naruszyło wizerunek naszego kraju na arenie 

międzynarodowej. Niewielka grupa uchodźców jaką Polska miała 

przyjąć w żadnym razie nie zagrażała bezpieczeństwu naszego kraju  

a odrzucenie zobowiązania bardzo mocno zachwiało naszą pozycją  

w UE. Obecnie słyszymy, że najprawdopodobniej zostaniemy ostatnim 

krajem w UE, który nie chce udzielić pomocy uchodźcom, bowiem wszystko wskazuje na to, że drugi kraj, który 

uchodźców nie przyjął – Węgry, zmieni swoje stanowisko w tej sprawie. Brak solidarności w połączeniu z łamaniem 

zasad demokratycznego prawa stawia Polskę na rubieżach Unii Europejskiej i kieruje nas w stronę wykluczenia  

z procesu decyzyjnego.  

Inną tematyką, którą w dużej mierze zajmowałem się w ramach Komisji ds. Unii Europejskiej są kwestie związane  

z energetyką. Jednym z kardynalnych błędów jakich całkowita kapitulacja w negocjacjach dotyczących kształtu 

projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, czyli 

tzw. Pakietu Zimowego. W maju 2017 r. jako poseł sprawozdawca Komisji ds. UE pytałem rząd PiS jak mógł 

dopuścić do wpisania tzw. normy 550  g CO2/kWh na poziomie Komisji Europejskiej. Taki poziom emisyjności został 



zaproponowany przez KE dla elektrowni, które będą mogły korzystać ze wsparcia w tzw. rynku mocy – bez tego 

wsparcia elektrownie konwencjonalne będą nierentowne. Co to oznacza dla Polski? Oznacza to likwidację całego 

przemysłu węglowego, ponieważ żadna elektrownia w Polsce – nawet obecnie najnowocześniejsze bloki  

np. w Jaworznie – nie spełniają tak wyśrubowanej normy. Drugim moim pytaniem w tej kwestii było pytanie  

o pozycję negocjacyjną Polski. Polski rząd wystąpił bowiem przed KE bez jakiejkolwiek strategii i polityki 

energetycznej. Nie zbudował w UE koalicji państw, które razem sprzeciwiłyby się takiej normie. Nie przedstawił 

również propozycji ustępstw, ani propozycji jaka norma byłaby dla nas akceptowalna. Rząd PiS wypadł w tej 

sprawie podobnie, jak w sprawie drugiej kadencji Donalda Tuska – 27 do 1 

 

PAKIET ZIMOWY: KONIECZNOŚĆ TRANSFORMACJI POLSKIEJ ENERGETYKI 

Jako wiceprzewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej i 

parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego pracowałem m.in. nad takimi 

zagadnieniami i projektami jak: 

 Wpływ Pakietu Zimowego na polską energetykę; 

 Koszty wypełnienia warunków udziału OZE  

w bilansie energetycznym Polski do 2020 r. oraz 

perspektywa do roku 2030; 

 Wsparcie dla górnictwa i elektroenergetyki  

do roku 2016 oraz perspektywy do 2030 r.; 

 Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej  

w kontekście Pakietu Zimowego; 

 Kompleksowa modernizacja budynków jako 

kluczowy element strategii walki ze smogiem. 

Zgodnie z dyrektywą (2009/28/WE) Polska do 2020 roku musi osiągnąć przynajmniej 15% poziom udziału 

OZE w systemie energetycznym. W maju 2017 r. w swojej interpelacji skierowanej do ministra energii 

alarmowałem, że zgodnie z raportami publikowanymi przez międzynarodowe instytuty eksperckie przy 

obecnych zmianach wprowadzanych przez PiS Polska nie osiągnie oczekiwanego poziomu. Przy 

niekorzystnych warunkach rozwoju OZE,98y spowodowanych decyzjami rządu PiS w tym zakresie wiele 

wskazuje na to, że osiągniemy zaledwie ok. 10% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej. Doszło do 

nadmiernego premiowania źródeł wytwarzających energię stabilnie tj. biogazownie, współspalanie 

biomasy z węglem, na niekorzyść źródeł niestabilnych: elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki.  

Jednym z poważniejszych problem z jakim zmagają się polskie miasta w okresie grzewczym jest smog. 

Wzrost natężenia ruchu, przestarzałe piece tzw. kopciuchy oraz zła jakość paliw stałych powoduje, że 

stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 przekraczają w niektórych miejscach w Polsce normy nawet o 

3000% (rekord stycznia 2017 r.). W wielu miastach podnoszone są tzw. alarmy smogowe a mieszkańców 

zachęca się do pozostania w domach.  

W styczniu 2017 r. rząd PiS przyjął pakiet antysmogowy. W październiku 2017 r. złożyłem dodatkowe 

zapytanie w sprawie działań jakie rząd zdążył podjąć przed kolejnym okresem grzewczym. Niestety z 

przyjętego piętnastopunktowego programu nie udało się zrealizować niemalże żadnego, wyłączając 

wstępne prace odnośnie standardów emisyjnych dla kotłów. Większość działań antysmogowych 

podejmują samorządy na własną rękę. 



EDUKACJA 

Początek kadencji to burzliwe debaty m.in. o zmianach  

w edukacji. Z końcem roku 2015 PiS rozpoczął demontaż 

trójstopniowego szkolnictwa – szkoła podstawowa – gimnazjum 

– szkoła średnia – na rzecz systemu dwustopniowego 

wykluczającego gimnazja. Rząd miał prawo przeprowadzić 

reformę szkolnictwa ale sposób w jaki to zrobiono był 

skandaliczny. W niecały rok zlikwidowano szkoły, które budowały 

swoje zaplecze kadrowe i lokalowe przez niemalże 20 lat. Ta reforma to dramat dla wielu nauczycieli ale i uczniów  

i ich rodziców. Ogromne koszty dla samorządów i dramatyczne decyzje o zamykaniu szkół. Racjonalność reformy? 

Trudno się doszukiwać, zwłaszcza spoglądając na rankingu gimnazjalistów na świecie, w których polscy uczniowie 

zajmowali czołowe miejsca. 

Wielokrotnie zabierałem głos w sprawie. Zarówno bezpośrednio podczas obrad Sejmu, jak za pośrednictwem 

interpelacji. Problemy poruszane w dokumentach to przede wszystkim problem likwidacji etatów nauczycieli, 

marnotrawienie nowoczesnej bazy lokalowej gimnazjów, przepełnione klasy w podstawówkach, nieprzystosowanie 

szkół podstawowych do zajęć starszych roczników (pracownie chemiczne, fizyczne, biologiczne). Wraz z likwidacją 

gimnazjum PiS postanowił wycofać sześciolatki ze szkół do przedszkoli. Również w tej sprawie interweniowałem, 

aby zmiana ta została wprowadzona z rozwagą, żeby pochopnymi decyzjami nie doprowadzić do przepełnienia 

przedszkoli i pozostawienia tzw. pustych roczników w szkole podstawowej. Pomimo zapewnień minister edukacji 

pracę straciło około 30 tys. nauczycieli.  

Działanie jakie podejmowałem w Sejmie to nie wszystko. 

6 lutego 2017 r. konferencją prasową zainicjowaliśmy w 

Koninie początek starań o Referendum Szkolne. Platforma 

Obywatelska RP we współpracy z Komitetem Obrony 

Demokracji i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego 

rozpoczęliśmy zbieranie podpisów poparcia pod 

wnioskiem referendalnym.  Na listach poparcia dla 

referendum oświatowego znalazło się pytanie "Czy jest 

Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd 

wprowadza 1 września 2017 r.".  

Marzec 2017 r. był miesiącem intensywnych działań w ramach akcji zbierania podpisów pod wnioskiem o 

przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie wprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy 

oświaty i likwidacji gimnazjów. Podpisy zbieraliśmy m.in. w Koninie, Kole oraz Turku. Poprzez prowadzoną 

równocześnie kampanię informacyjną coraz więcej osób zaczęło dostrzegać, że planowane zmiany to rzeczywistości 

deforma edukacji, która przyniesie wiele strat zarówno dla uczniów i nauczycieli, jak i samorządów. Pomimo 

zebranie wystarczającej ilości podpisów PiS nie dopuścił do przeprowadzenia referendum szkolnego. Na szkodę 

reformy, oprócz fatalnego pomysłu likwidacji gimnazjów, rzadziałało również ekspresowe tempo pisania podstawy 

programowej i nowych podręczników. Nie uniknięto przez to błędów. Treść podręczników pozostawia wiele do 

życzenia, zwłaszcza w zakresie historii najnowszej, gdzie próbuje się wymazać zasługi kluczowych liderów 

Solidarności w walce z komunistycznym reżimem.  



ZDROWIE 

Służba zdrowia to jeden z trudniejszych obszarów 

zakresu działalności państwa. Dlatego wymaga specjalnej 

uwagi i troski. Ostatnie dwa lata były czasem wyjątkowo 

napiętej sytuacji w służbie zdrowia. Widzieliśmy liczne 

strajki różnych grup zawodów medycznych. Odbyły się 

protesty pielęgniarek i położnych, ratowników 

medycznych a obecnie trwa protest lekarzy rezydentów, 

którzy nie mogą dalej pracować ponad ludzkie siły. W 

kwestiach ochrony zdrowia wielokrotnie występowałem z interpelacjami i zapytaniami do ministra zdrowia m.in. w 

sprawie: protestów pielęgniarek i położnych; nagminnego przekraczania norm czasu pracy w polskich szpitalach; 

kolejek do lekarzy specjalistów; funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz wynagrodzeń i czasu pracy 

ratowników; dramatycznej sytuacji w POZ; funkcjonowania szpitali okulistycznych, a także sytuacji w polskiej służbie 

zdrowia w kontekście protestu lekarzy rezydentów.  

Powyższe problemy nie zamykają jednak szerokiego spektrum problemów 

systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego zwracałem się do ministra 

zdrowia, również w następujących sprawach: w sprawie dostępu do 

świadczeń stomatologicznych gwarantowanych w ramach NFZ; 

przywrócenia finansowania programu in vitro; konieczności zachowania 

kompromisu aborcyjnego; funkcjonowania opieki medycznej w placówkach 

oświatowych; kontraktowania świadczeń rehabilitacji leczniczej; 

refundowania leków dla pacjentów po przeszczepach, a także w sprawie 

sytuacji podmiotów świadczących poza szpitalne usługi wentylacji 

mechanicznej na rzecz pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.  

 

POPRAWKI BUDŻETOWE 

Jako poseł opozycji mam świadomość, że zgłoszenie poprawek do budżetu zostanie zignorowane przez większość 

rządzącą, jednakże zgłaszana poprawka zawsze powinna stanowić ważny sygnał dla posłów partii rządzącej  

o potrzebach regionu. W ciągu ostatnich dwóch lat inicjowałem kilka poprawek budżetowych.  

Przy pracach nad ustawą budżetową proponowałem wprowadzić inwestycje drogowe. W Koninie te niezbędne dla 

powstania  terenów inwestycyjnych położonych na terenie miasta (Konin Międzylesie) oraz dla udogodnienia 

codziennej komunikacji drogowej mieszkańców (nowy przebieg drogi 25 oraz most w Koninie Cukrowni). Natomiast 

w przypadku Wrześni poprawka dotyczyła budowy obwodnicy miasta i upłynnienia coraz większego ruchu 

drogowego związanego z inwestycją Volkswagena. Przed zgłaszaniem poprawek zawsze informowałem o zamiarze 

posłów PiS z naszego okręgu celem uzyskania ich poparcia dla dobrego naszego miasta i regionu.  

Niezwykle istotną poprawka do budżetu była poprawka zgłaszana przez cały Klub Platformy Obywatelskiej RP w 

sprawie przywrócenia pełnego finansowania ośrodków adopcyjnych – chodziło o 40 mln zł. 

W czasie ostatniej debaty budżetowej zgłaszałem również problem ZE PAK i odkrywki Ościsłowo informując rząd 

PiS, że wydanie decyzji koncesyjnej dla odkrywki Ościsłowo kosztowałoby państwo 0 zł, natomiast program 

kompensacyjny, który będzie konieczny jeżeli PiS doprowadzi do likwidacji znacznej części przemysłu może już 

kosztować kilkaset milionów zł. Do zobrazowania skali w samym roku 2018 na restrukturyzację przemysłu 

węglowego na Śląsku rząd przeznaczy 1,5 mld zł. 



PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO W REGIONIE KONIŃSKIM. ODKRYWKA OŚCISŁOWO  

Trzymając się ściśle chronologii posiedzeń Sejmu i moich 

wystąpień sejmowych musiałbym rozpocząć swoje 

sprawozdanie właśnie od kwestii przemysłu energetycznego w 

regionie. To właśnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII 

kadencji w dniu 18 listopada 2015 r. zwróciłem się 

bezpośrednio do premier Beaty Szydło w sprawie podjęcia 

zdecydowanych kroków zmierzających do uruchomienia 

odkrywki Ościsłowo. Zdaje się, że wówczas nie spodziewaliśmy 

się, że przekraczając połowę kadencji sprawa odkrywki 

Ościsłowo i przyszłości przemysłu energetycznego w naszym 

regionie przez rządy PiS nadal będzie pod wielkim znakiem zapytania.  

Ujmując łącznie w sprawie odkrywki Ościsłowa występowałem na forum Sejmu i w ministerstwach dwadzieścia 

razy. Były to wystąpienia z mównicy sejmowej, interpelacje i zapytania składane w ministerstwach (energii, 

środowiska, rolnictwa). Uważałem i nadal tak uważam, że tylko wspólne działania mogą przynieść wymierne efekty 

dla regionu w kwestii utrzymania energetyki na dotychczasowym poziomie. Dlatego wielokrotnie podejmowałem 

współpracę ze związkami zawodowymi, władzami ZE PAK, władzami samorządowymi, a także ze wszystkimi 

mieszkańcami, którzy byli i są zainteresowani sprawą. W mojej ocenie do najważniejszych działań należy zaliczyć: 

 dwukrotną akcję pisania listów do Prezesa Rady Ministrów, w którą włączyli się mieszkańcy Konina i regionu, 

samorządowcy i związkowcy. Dla usprawnienia przebiegu akcji przygotowałem propozycję listu, który był do 

pobrania w moim biurze poselskim, na mojej stronie internetowej i na profili FB. Wystarczyło pobrać list, 

złożyć podpis pod treścią i wysłać do premiera. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim, którym przyszłość 

regionu nie jest obojętna. 

 Bardzo ważną inicjatywą były zwołane z mojej inicjatywy nadzwyczajne posiedzenia Komisji Energii i Skarbu 

Państwa. Pierwsze obyło się w 2016 r. i dzięki wywołanej presji na rząd udało się doprowadzić do zgody 

ministra rolnictwa na odrolnienie niezbędnych gruntów. Drugie posiedzenie dotyczyło decyzji środowiskowej i 

doprowadziło do sytuacji, w której przewodniczący komisji z PiS domagał się konkretnego terminu wydania 

decyzji. To pokazało, że presja na rząd ma sens.  

 Obecnie z początkiem 2018 r. wystąpiłem do władz samorządowym z propozycją przyjęcia stanowisk w 

sprawie podjęcia przez rząd natychmiastowej decyzji odnośnie odkrywki Ościsłowo, a przypadku decyzji 

negatywnej opracowania i przyjęcia programu kompensacyjnego dla całej Wielkopolski Wschodniej na wzór 

programu dla Śląska. Działanie ponad podziałami na poziomie lokalnym i regionalnym to bardzo silny 

argument dla rządu. Inicjatywa powiodła się a zaproponowane 

przeze mnie stanowisko przyjęła Rada Powiatu Konińskiego, Rada 

Miasta Konina i Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Jestem 

bardzo wdzięczny radnym wszystkich ugrupowań, że wykazali 

pełne zrozumienie dla sytuacji i byli w stanie działać ponad 

podziałami partyjnymi.  

Niestety rząd nadal zwleka z decyzją. Z ostatnich informacji 

przekazanych przez RDOŚ decyzja ma zapaść w kwietniu 2018 r. 

Jesteśmy w krytycznym „niedoczasie” a od specjalistów z PAK KWB 

Konin SA słychać głosy, że jest już za późno.  

 

 



KLUBY OBYWATELSKIE 

Kluby Obywatelskie funkcjonują w całej Polsce. To forum 

wymiany myśli i możliwość spotkań wszystkich środowisk 

działających w przestrzeni publicznej. Koniński Klub 

Obywatelski swoją działalność rozpoczął spotkaniem 

inauguracyjnym 18 kwietnia 2016 r. z udziałem Daniela 

Olbrychskiego i od tamtej pory jest stałym elementem 

spotkań mieszkańców Konina. Dotychczas w ramach Klubu 

Obywatelskiego w Koninie spotkaliśmy się z Państwem już 

osiem razy a naszymi i Państwa gośćmi byli: wymieniony już 

aktor światowej klasy Daniel Olbrychski; prof. Jerzy Stępień – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego; Sławomir 

Broniarz – Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego; Lech Wałęsa – były Prezydent RP; Dorota Stalińska – 

aktorka; Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego; dr inż. Maciej Lasek – przewodniczący 

Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych w latach 2012-2016; Borys Budka i Arkadiusz Myrcha – posłowie 

na Sejm RP.  

Mówiąc o konińskim Klubie Obywatelskim nie można zapomnieć o Klubach w Kole, Turku, Słupcy i Wrześni, gdzie 

mieliśmy okazję rozmawiać m.in. z Adamem Szejnfeldem – poslem do Parlamentu Europejskiego; Iwoną Śledzińską 

– Katarasińską – posłem na Sejm RP, a także Krzysztofem Brejzą – posłem na Sejm RP i obecnym członkiem Komisji 

ds. Amber Gold.  
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Szanowni Państwo,  

zapraszam serdecznie do kontaktu  

i rozmowy w moim biurze poselskim 

oraz podczas dyżurów w regionie. 

POrozmawiajmy o problemach, 

ważnych dla Państwa sprawach  

lub bieżącej polityce. 

http://tomasz-nowak.pl/
mailto:biuro-po-konin@tlen.pl?subject=Newsletter: GAZETKA POSELSKA
https://twitter.com/TomaszNowak3?lang=pl
https://www.facebook.com/poselTomaszNowak/
mailto:biuro-po-konin@tlen.pl?subject=Newsletter: GAZETKA POSELSKA
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=275&type=A
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=275&type=A
http://klub.platforma.org/
http://klub.platforma.org/
http://www.platforma.org/
http://www.platforma.org/
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/posel.xsp?id=275&type=A
http://gabinetcieni.org/

