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POSEŁ NA SEJM RP VII KADENCJI

Szanowni Państwo! 
Zbliżamy się do końca VII kadencji 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przez wszystkie te lata rzetelnie  
i odpowiedzialnie wykonywałem 
swoją pracę dokładając wszelkich 
starań, by region, który reprezen-
tuję był znaczący i ważny dla Ślą-
ska, Polski i Europy.
Kredyt zaufania, którym mnie 
Państwo obdarzyliście to dla mnie 
zaszczyt, ale także wielkie zobo-
wiązanie. Dlatego pragnę przed-
stawić informację o mojej działal-
ności poselskiej i przybliżyć, 
przynajmniej w części to, czym 
zajmowałem się przez ostatnie 
cztery lata. 
Moja działalność nie skupia się 
wyłącznie na posiedzeniach w Sej-
mie, czy pracy w komisjach. Bar-
dzo istotnym elementem mojej 
aktywności są spotkania z wybor-
cami, przedstawicielami samorzą-
du, instytucji i przedsiębiorstw 
oraz działania o charakterze spo-
łecznym i charytatywnym. 
Dziękuję wszystkim za życzliwą 
współpracę, wsparcie, słowo otu-
chy, a także wszelką pomoc, którą 
od Was otrzymałem.
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Praca posła to przede wszystkim aktyw-
ność w pracach Sejmu oraz innych orga-
nach. Jest to przede wszystkim praca  
w komisjach, parlamentarnych zespołach 
poselskich, klubach i kołach.

Aktywność poselska jest rozpatrywana 
na podstawie: 

prowadzonych przez posła sprawozdawcę 
ustaw (poseł sprawozdawca to przedstawi-
ciel komisji sejmowej powołany do zrefero-
wania na posiedzeniu sejmu opinii i wnio-
sków komisji dotyczących projektu 
rozpatrywanej przez nią ustawy),

pytań zadanych w sprawach bieżących (pyta-
nia te zadawane są na sali sejmowej na każ-
dym posiedzeniu Sejmu w ważnych sprawach 
bieżących w jednym punkcie posiedzenia Sej-
mu i wymagają bezpośredniej odpowiedzi Mi-
nistra lub Wiceministra. Ilość pytań ograniczo-
na jest przez kluby, między innymi ważnością 
poruszanej sprawy),

interpelacji (pisemnej prośby o udzielenie 
informacji w sprawach o zasadniczym cha-
rakterze i odnoszących się do problemów 
związanych z polityką państwa oraz waż-
nych spraw regionów),

zapytań (pisemnej prośby o udzielenie in-
formacji w sprawach o charakterze jed-
nostkowym dotyczących prowadzonej 
przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej 
i zagranicznej oraz zadań publicznych reali-
zowanych przez administrację rządową),

wystąpienia na posiedzeniach Sejmu (wy-
stąpienia posłów na posiedzeniach Sejmu 
w różnych sprawach. Posłowie mogą wy-
stąpić przed zgromadzeniem sejmowym  
w dowolnej sprawie, jednak największą 
wagę wystąpień sejmowych mają: wystą-
pienia posłów sprawozdawców komisji,  
czy klubu, zapytania w sprawach bieżą-
cych, dalej pytania związane z debatą, 
oświadczenia poselskie).

W obecnej kadencji Sejmu poseł  
Krzysztof Gadowski bierze udział  
w pracach komisji:

 
gospodarki - z-ca przewodniczącego, 

nadzwyczajnej do spraw energetyki  
i surowców energetycznych, 

do Spraw Unii Europejskiej,

Przewodniczący w podkomisji:

nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw oraz o zmianie ustawy o biokompo-
nentach i biopaliwach ciekłych,

nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o spe-
cjalnych strefach ekonomicznych oraz nie-
których innych ustaw,

nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy zmieniającej ustawę  
o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, 
ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 
ustawy o systemie oceny zgodności oraz 
ustawę o zmianie ustawy - Prawo energe-
tyczne oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw,

nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego 
projektu ustawy o zmianie ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz nie-
których innych ustaw. 

RADA OCHRONY PRACY PRZY SEJMIE 
RP – przewodniczący Zespołu ds. Skarg

ZESPOŁY PARLAMENTARNE

Poselski Zespół Strażaków – wiceprze-
wodniczący,

Parlamentarny Zespół „Pakiet - Stop” – 
członek prezydium,

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki,

Parlamentarny Zespół ds. Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku.

W sprawie sytuacji ekonomicznej spółek węglowych, obowiązku zwrotu podatku od wyrobisk górni-
czych, zatrudnieniu absolwentów szkół górniczych, o Programie dla Śląska prowadzili rozmowy przed-
stawiciele samorządów z Wojciechem Kowalczykiem – wiceministrem  Skarbu Państwa. 

Problemom związanym z budową mostu na autostradzie A1 w Mszanie, odszkodowaniem dla samorzą-
dów z tytułu szkód wyrządzonych na drogach lokalnych i posesjach w czasie budowy autostrady poświę-
cone zostały spotkania  z Tadeuszem Jarmuziewiczem – wiceministrem Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej, oraz ówczesnym marszałkiem województwa śląskiego – Mirosławem Sekułą.  
W wyniku rozmów i porozumienia gminy oraz powiat wodzisławski otrzymały wsparcie finansowe i ma-
terialne w wysokości ponad 5,5 mln złotych. 

W naszej sprawie...
Poseł Krzysztof Gadowski zorganizował kilkadziesiąt spotkań przedstawicieli rządu  
z mieszkańcami i władzami regionu, podczas których mieli okazję z pierwszej ręki do-
wiedzieć się o podejmowanych przez rząd decyzjach i uzyskać odpowiedzi na interesu-
jące ich tematy.

Przedszkole „za złotówkę”, darmowe 

podręczniki, pieniądze na budowę żłob-

ków to tematy dyskusji z dyrektorami  

i nauczycielami szkół i przedszkoli oraz 

przedstawicielami władz samorządowych 

z całego regionu o systemie oświaty. Pod-

czas spotkań obecne były Joanna Kluzik 

– Rostowska – minister Edukacji Narodo-

wej, Krystyna Szumilas - minister Eduka-

cji Narodowej  i Joanna Berdzik - wice-

minister Edukacji Narodowej.

Kolejne spotkanie poświęcone zostało nowej perspektywie unijnej i możliwości wykorzystania 

środków UE przez samorządy, w kontekście Programu dla Śląska i zawartych tam instrumentów 

finansowych. Podczas spotkania na powyższe tematy samorządowcy i lokalni przedsiębiorcy dys-

kutowali z Waldemarem Sługockim - wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Funduszom unijnym na lata 2014-2020 poświęcone było spotkanie z właścicielami firm i przedsię-
biorstw z  Elżbietą Bieńkowską - minister Rozwoju Regionalnego oraz Adamem Ździebło -wice-
ministrem  Rozwoju Regionalnego. 

Patrząc na sejmowe statystyki należy Pan 
do najaktywniejszych posłów. 

- W codziennej pracy posła zwracam uwagę  
na rzeczy ważniejsze dla kraju niż indywidualne 
statystyki aktywności poselskiej. Jednak gdy pod-
sumowuję pracę podczas całej kadencji, to fak-
tycznie widać, że pracy było sporo. Można rzec, 
że doświadczenie procentuje. Jako poseł z do-
świadczeniem mogę sprawniej działać na rzecz 
wyborców. Ludzie to widzą, więc tym chętniej 
zwracają się do mnie o wsparcie.

- Co leży u źródeł Pana aktywności posel-
skiej?

- Troska o ludzi. Mam otwarte biura poselskie, 
do których zapraszam wszystkich chętnych. Spo-
tykam się z mieszkańcami i samorządowcami. 
Jeśli jako poseł jestem w stanie pomóc w rozwią-
zaniu zgłaszanych problemów, to pomagam. Stale 
pamiętam o mieszkańcach regionu, dlatego orga-
nizuję konferencje, debaty, spotkania, ułatwiam 
samorządowcom kontakty z ministrami, poma-
gam rozwiązywać konkretne problemy.

-Interwencje, przyjmowanie stron, spo-
tkania to tylko część z wielu działań posła. 
Czym Pan się zajmuje w Sejmie? 

Przede wszystkim jako posłowie stanowimy 
prawo, które reguluje funkcjonowanie Państwa. 
Jestem przekonany, że projekty, które prowadzi-
łem w Sejmie w charakterze posła sprawozdaw-
cy, czy przedstawiciela klubu parlamentarnego  
są istotne i bardzo potrzebne. W tej kadencji pra-
cowałem nad wieloma projektami ustaw. Jedny-
mi z ważniejszych dla regionu są: ustawa o funk-
cjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawa 
o zamówieniach publicznych, o specjalnych stre-
fach ekonomicznych, ustawa o ekwiwalencie pie-
niężnym za deputat węglowy dla byłych pracow-
ników przedsiębiorstw górniczych. Każda z tych 
ustaw rozwiązywała tu na Śląsku konkretne pro-
blemy.

- Zasiada Pan w Komisji Gospodarki, której 
jest Pan wiceprzewodniczącym, a także pra-
cuje  w Komisji Nadzwyczajnej ds. energety-
ki i surowców energetycznych. Jak Pan z tej 
perspektywy ocenia sytuację górnictwa? 

W trakcie ostatniej kadencji patrzyliśmy  
na górnictwo z wielkim optymizmem, ale i z oba-
wą. Pamiętamy lata 2010-13, gdzie spółki węglo-
we odnotowywały nawet 3 mld zysków rocznie. 
Niestety ze względu na nadpodaż węgla, spadek 
cen na rynkach światowych, wysokich kosztów 
wydobycia, spółki zaczęły popadać w kłopoty fi-
nansowe. To postawiło między innymi Kompanię 
Węglową w krytycznej sytuacji.  Niewiele lepiej 
jest w innych spółkach. 

- Skoro jesteśmy przy Kompani Węglowej 
zatrzymajmy się przy ustawie, która wzbu-
dziła wiele emocji, a nawet protesty. Przez 
niektórych uznawana za próbę likwidacji 
polskich kopalń. Są tacy, którzy zarzucają 
również Panu – posłowi ze śląska, działanie 
przeciwko swoim wyborcom. Jak Pan się do 
tego odniesie?

Wróćmy do tej sytuacji i przywołajmy kilka 
faktów. Jest początek stycznia 2015 r. Trwa posie-
dzenie nadzwyczajnej komisji ds. energetyki  
i surowców energetycznych. Prezes Kompanii 
Węglowej, spółki zatrudniającej 47 tys. osób 
oświadcza, że do końca stycznia Kompanii grozi 
upadłość. Zobowiązania wobec kontrahentów 
spółki sięgają 4,2 mld zł. Kompania ponosi stratę 
w wysokości 200 mln złotych miesięcznie. Straty 

na sprzedaży węgla w ciągu 11 miesięcy wyniosły 
1 miliard 140 milionów zł. Prezes wskazuje  
na nierentowność połowy z 14 kopalń. 
Stwierdza, że wyczerpały się dostępne ekono-
micznie i prawnie możliwości dofinansowania 
działań Kompanii Węglowej – zaniechanie re-
strukturyzacji doprowadzi do procesu upadłości 
w ciągu jednego miesiąca. Spółce brak pieniędzy 
na wypłaty dla pracowników. Prezes prosi więc o 
narzędzie wsparcia jego działań naprawczych. 
Ja, pośród tych faktów zobaczyłem tysiące górni-
ków i ich rodzin bez środków do życia, bez wy-

płat, bez pracy, bez jakichkolwiek perspektyw. 
Pomyślałem o górnikach z kopalń Jankowice, 
Chwałowice, Marcel, Rydułtowy - Anna,  
a także pracownikach firm okołogórniczych. Po-
stawiłem sobie pytanie co powinienem w tej sy-
tuacji zrobić? 

- I co Pan Zrobił?

Wiem co to znaczy praca „na dole”, bo sam 
byłem górnikiem na kopalni „Manifest Lipcowy” 
(obecnie „Zofiówka”). Dlatego wiedziałem,  
że tych ludzi nie można zostawić bez pomocy. 
Zgłosiłem gotowość do prowadzenia tej ustawy. 
Realną formą pomocy zgłoszoną przez rząd było 
stworzenie instrumentów umożliwiających reali-

zację programu naprawczego. Programu, który 

był właśnie negocjowany przez rząd ze związkami 

zawodowymi. A procedowana ustawa stawała się 

jedynym narzędziem, umożliwiającym przekaza-

nie 3 mld pomocy publicznej na poprawę sytuacji  

w Kompanii Węglowej. W ustawie po raz pierw-

szy wpisano też rozdział dotyczący restrukturyza-

cji zatrudnienia w zakresie uprawnień socjalnych 

przyznawanych pracownikom. To był ostatni mo-

ment, kiedy mogliśmy przyjąć tę ustawę. 

- Czy strona społeczna, czyli związki zawo-
dowe, akceptowały zapisy ustawy?

Odpowiedzią na to pytanie niech będzie fakt, 
że na posiedzeniu sejmowej Komisji nadzwyczaj-
nej ds. energetyki i surowców energetycznych, 
po uchwaleniu ustawy, przedstawiciel strony spo-
łecznej, podziękował posłom za pracę  
nad tą ustawą i jej przyjęciem.

- Czy ta ustawa pomoże również w sytu-
acji Jastrzębskiej Spółki Węglowej?

JSW jest spółką giełdową. To powoduje, że nie 
może skorzystać z pomocy publicznej, z dotacji  
z budżetu państwa. Takie spółki nie mogą więcej 

wydawać niż zarabiają. Tego jest świadomy Za-
rząd i strona społeczna, które zasiadły do roz-
mów. Nikt za nich tych problemów nie rozwiąże. 
Rząd przy wprowadzaniu spółki na giełdę dał gór-
nikom gwarancję zatrudnienia na 10 lat  
i tej obietnicy dotrzyma.

- Pana oświadczenie i stanowisko w trak-
cie protestu górników JSW wynikało z za-
łożenia, że problemy należy rozwiązywać 
tu na miejscu?

Tu na miejscu mamy ekspertów od górnic-
twa. Strona społeczna również jest meryto-
rycznie przygotowana. To tu muszą ustalić,  
na co stać, a na co nie stać spółkę. 

- No to jak Pan widział swoją rolę w cza-
sie strajku?

Uspokajać nastroje i emocje. Apelowałem  
o dialog, o wypracowanie wspólnego kompro-
misu. Politycy powinni stać jak najdalej od ta-
kich sytuacji, bo tylko podgrzewają emocje  
i starają się wykorzystać to dla swoich celów.  
A tu chodzi przecież o ludzi pracy i ich rodziny. 
Nie sztuka wzniecić konflikt i skłócić ludzi, 
sztuką jest go rozwiązać, znaleźć porozumie-
nie. Wielokrotnie w trakcie strajku rozmawia-
łem z ministrem Kowalczykiem o wsparciu tych 
rozmów negocjatorem. I tak się stało. Longin 
Komołowski doprowadził do kompromisu.

- Czy czasem eskalacja protestów  
w Kompanii Węglowej, w JSW i w innych 
branżach nie wynika z faktu zbliżających 
się wyborów? 

Zawsze w okresie przedwyborczym pojawia się 
wiele żądań płynących  ze strony różnych grup 
zawodowych. Tam gdzie potrzeba ingerencji rzą-
du – w sensie usprawnienia, czy naprawienia  – nie 
ma powodów, aby zwlekać. Proszę spojrzeć  
na program naprawczy dla górnictwa. Czy w roku 
wyborczym pani premier fundowałaby sobie ja-
kieś konflikty społeczne? To samo dotyczy ustawy 
o przedłużeniu wieku emerytalnego. Czy Platfor-
mie Obywatelskiej było to potrzebne w tej ka-
dencji? Przecież nic na tym nie zyskała! 

- Ostatnio Sejm uchwalił ustawę o In vitro. 
Towarzyszyło temu dużo emocji. Jakie jest 
Pana zdanie na ten temat?

Debata dotycząca metody In vitro trwa od kilku 
lat. W samej PO było kilka koncepcji projektów. 
W końcu po wielu dyskusjach udało się wypraco-
wać kompromis. Stan prawny przed przyjęciem 
tej ustawy dopuszczał całkowitą dowolność  
w prowadzeniu metody In vitro i swobodę two-
rzenia zarodków. Nie był kontrolowany ich dalszy 
los, ani ich ilość. Można było bezkarnie je nisz-
czyć! Ustawa za którą głosowałem, w sposób bar-
dzo rygorystyczny zaostrza wszystkie kwestie 
związane z wykonywaniem tej metody. Jedno-
znacznie ogranicza ilość pobieranych zarodków  
i sposób ich przechowywania, a także odpowie-
dzialność za ich użycie. Nikt nikogo nie zmusza  
do stosowania tej metody. Każdy musi sam odpo-
wiedzieć w swoim sumieniu czy będzie ją stoso-
wał czy nie. Czy ja mam prawo pozbawiać tej 
możliwości wielu małżeństw z utęsknieniem 
oczekujących narodzin swojego dziecka, dla któ-
rych ta metoda jest ostatnią nadzieją? 

- Czy w Sejmie odwiedzają Pana wyborcy?

Oczywiście, sam również ich zapraszam do Par-
lamentu czy Pałacu Prezydenckiego. Organizuję 
przyjazdy grup, pomagam w przygotowaniu  
ich pobytu. W trakcie ostatniej kadencji gościłem 
m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Strażaków, czy też 
uczniów. To często laureaci organizowanych prze-
ze mnie konkursów: „Jastrzębskiego Dyktanda”, 
„Zwycięskiego Floriana”, „Naszo Ślonsko Gospo-
dyni”, na najpiękniejszy koszyk wielkanocny czy 
śląską palmę wielkanocną. Gdy zorganizowałem 
w Sejmie RP wystawę o historii Jastrzębia-Zdroju 
z okazji jego 50-lecia, zaprosiłem na nią również 
jastrzębian. Wiele jest również indywidualnych 
spotkań i odwiedzin mieszkańców naszego regio-
nu. Staram się pokazać odwiedzającym Sejm  
„od kuchni”, zaprowadzić tam, gdzie oficjalnie 
bez posła nie można dotrzeć. 

- Jako poseł wiele Pan podróżuje. Ciągłe 
wyjazdy do Sejmu mogą być uciążliwe  
dla rodziny. Jak Pan godzi pracę poselską  
z obowiązkami rodzinnymi? 

Pracy posła towarzyszy między innym ciągłe 
podróżowanie między Warszawą a regionem,  
ale nie tylko. To liczne debaty, spotkania z wybor-
cami, trwające niejednokrotnie do późnych go-
dzin nocnych. Nie wspomnę o różnych uroczysto-
ściach, które najczęściej odbywają się w soboty 
czy niedziele. Bez wsparcia rodziny nie mógłbym 
rzetelnie wykonywać mandatu posła. Mam wspa-
niałą, wyrozumiałą żonę, która z wielu obowiąz-
ków mnie wyręcza, często wspiera na duchu.  
W ubiegłym roku obchodziliśmy 30-stą rocznicę 
ślubu. W wielu sytuacjach rozumiemy się bez 
słów. Wychowaliśmy trzy córki, które dziś są już 
dorosłe. W tym roku jedna z nich wyszła za mąż. 
Dla mnie rodzina jest najważniejsza, nie wyobra-
żam sobie funkcjonowania bez niej. Za tą co-
dzienność, ciepłą rodzinną atmosferę i wsparcie 
zawsze będę im wdzięczny.

- Dziękuję za rozmowę 
  L.M. 

TRUDNE TEMATY SĄ DLA MNIE WYZWANIEM

„Politycy powinni stać jak najdalej od takich sytuacji,  
bo tylko podgrzewają emocje i starają się wykorzystać  

to dla swoich celów.”

PRACA W PARLAMENCIE

Kolejne spotkanie oscylowało 
wokół tematów związanych  
z funkcjonowaniem Sejmu, pro-
cesem legislacyjnym, bieżącymi 
wydarzeniami politycznymi.  
W spotkaniu wzięli udział Grze-
gorz Schetyna - Marszałek Sejmu 
oraz młodzież i mieszkańcy re-
gionu. 

Na spotkaniu z okazji 25-lecia 
Odzyskania Wolności młodzież 
rozmawiała z europosłem  

prof. Jerzym Buzkiem, byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Premierem RP  
oraz księdzem Prałatem Bernardem Czerneckim. 
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SKUTECZNY POSEŁ TO KORZYŚCI DLA REGIONU

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju

Park Sensoryczny w Rydułtowach

Droga Główna Południowa

Autostrada A1

Nowe place zabaw

Miasteczko westernowe w Żorach

Park aktywnej rekreacji w Mszanie

Niektóre Pytania w Sprawach Bieżących  
w sprawie:

likwidacji biur obsługi klienta firmy Energa,
przepisów regulujących uprawnienia byłych 
pracowników spółek Skarbu Państwa do 
akcji pracowniczych na przykładzie Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA,
przyszłości inwestycji w odnawialne źródła 
energii opalane biomasą,
prowadzenia przez organizacje pożytku pu-
blicznego hospicjów po dniu 1 lipca 2012 r.,
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
27 lutego 2012 r. dotyczącego art. 114 ust. 
1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
wykupu oraz zamiany gruntów leśnych bę-
dących w zasobach PGL Lasy Państwowe 
na inne równorzędne grunty należące do 
osób fizycznych,
rządowego programu wsparcia rodzin 
„Mieszkanie dla młodych”,
ustawy o Ratownictwie Medycznym,
wejścia w życie rozporządzenia dotyczące-
go zasad udzielenia pomocy publicznej  
w ramach programu pomocowego „Pomoc 
państwa dla sektora górnictwa węgla ka-
miennego w latach 2011-2015”,
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 
prawa do bezpłatnego węgla dla osób 
uprawnionych z przedsiębiorstw robót gór-
niczych po 2015 r.,
perspektyw wydobycia węgla brunatnego 
w Polsce,
przyspieszenia prac na budowie autostrady 
A1 na odcinku Świerklany-Gorzyczki,
przechowywania dokumentacji pracowniczej,
utworzenia Funduszu Mieszkań na Wyna-
jem w ramach działalności Banku Gospo-
darstwa Krajowego,
porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. zarzą-
du Kompanii Węglowej SA z organizacjami 
związkowymi,
porozumień na rzecz edukacji górniczej 
oraz oferowania najlepszym absolwentom 
zatrudnienia,
wzrastającej liczby gospodarstw domo-
wych oraz podmiotów gospodarczych 
zmieniających sprzedawcę energii,
realizacji programu Komendy Głównej  
Policji „Profilaktyka a Ty: co Ty zrobiłeś  
w sprawie profilaktyki uzależnień?”,
sytuacji w polskim przemyśle wydobywczym,
dualnego systemu kształcenia zawodowego,
utworzenia nowego rządowego programu 
wsparcia budownictwa mieszkań na wyna-
jem o umiarkowanych czynszach,

Niektóre Zapytania w sprawie:
terminu weryfikacji wysokości świadczeń 
rodzinnych oraz progów dochodowych,
środków na aktywizację zawodową bezro-
botnych i finansowanie programów na 
rzecz promocji zatrudnienia,
dofinansowania dzieci z najuboższych ro-
dzin w roku szkolnym 2012/2013,
niekorzystnych prognoz demograficznych,
właściwej formy zatrudnienia nauczyciela 
realizującego zajęcia w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju,
„Programu budowy dróg krajowych na lata 
2014-2020”,
podpisania umowy na dokończenie budo-
wy autostrady A1 na odcinku Świerklany 
-Gorzyczki i naprawy mostu w Mszanie,
sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
poselskiego projektu ustawy przewidujące-
go świadczenia pieniężne dla Sybiraków,
realizacji dotacji z budżetu państwa dla pro-
jektu „Przedszkole za złotówkę”,
wypłacania dziedziczonych składek  
z otwartych funduszy emerytalnych,
zapasów węgla w firmach energetycznych,
podwyżki za przejazd autostradą A4 na od-
cinku Katowice - Kraków,
rządowego programu naprawczego Kom-
panii Węglowej SA i stanowiska Komisji Eu-
ropejskiej,
rządowego wsparcia polskich firm na ryn-
kach zagranicznych,
narastającego problemu cukrzycy,
zatrudnienia dla absolwentów szkół górniczych,
zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego.

PRACA W PARLAMENCIE

„To tylko niektóre inwestycje w regionie, które wspierałem.”
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Koniec zmartwień działkowców
Sejm przyjął ustawę opartą przede wszystkim na obywatelskim projekcie ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. 
Kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał, że dotychczasowe zarządzanie ROD są niezgodne z konstytucją, działkowcy poczuli się zaniepokojeni. 
W  sejmie pojawiło się kilka projektów ustaw. Aby wypracować nowe zasady akceptowane dla działkowców, poseł Krzysztof Gadowski zorga-
nizował w Rodzinnych Ogrodach Działkowych konsultacje społeczne. Zainicjował też spotkania z wiceministrem Administracji i Cyfryzacji 
Stanisławem Huskowskim, z działkowcami oraz zarządami ROD w Żorach, Rydułtowach, Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębiu-Zdroju.

Ogrody w rękach 
działkowców 

 Celem spotkań było zebranie uwag do projektów, wysłuchanie nowych propozycji i rozwiązań - 
wyjaśnia poseł. W wyniku konsultacji wypracowano nowelizację ustawy o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych, która daje swobodę organizowania się działkowcom, ale przede wszystkim wprowa-
dza uwłaszczenie – prawo do działki – dzierżawę działkową, którą można zapisać w księdze wie-
czystej, a także możliwość dziedziczenia działki. Ponadto na podstawie nowelizacji ustawy – Pra-
wo budowlane, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. budowa altany działkowej nie będzie 
wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja ustawy legalizuje też altany wybudowa-
ne na terenie działki przed wejściem w życie nowelizacji (jeśli altana spełnia wymagania przewi-
dziane dla altany: wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy o pow. zabudowy nieprze-
kraczającej 35 m. kw.). Za zalegalizowanie takich obiektów działkowiec nie będzie musiał ponosić 
opłaty legalizacyjnej. 

Poseł Krzysztof Gadowski włączył się w rozwią-

zanie problemu własności ogrodów działko-

wych, których grunt należał do Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej. Ostatecznie w sierpniu 2015 

roku siedem ogrodów działkowych:  „Storczyk” 

w Mszanie, „Nowalijka”, „Gajówka”, „Majów-

ka”, „Słonecznik”, „Stokrotka” oraz „Bratek”  

w Jastrzębiu-Zdroju o łącznej powierzchni  

ponad 34 hektarów trafiło do Polskiego Związku 

Działkowców.

 „Sprawę działkowców pilotowałem od dawna. Rozmawiałem w tej sprawie z prezesami 

JSW, ministrem Gospodarki i Skarbu. Cieszę się, że ma ona szczęśliwy finał. Działkowcy 

mogą teraz spać spokojnie, a ogrody są w rękach tych, którzy przez lata wkładali 

w te miejsca mnóstwo pracy i serca.”

W naszym regionie program uwzględnia m.in.: 
- utworzenie Węglokoksu Rybnicki Okręg Węglo-

wy Sp. z.o.o w skład której wejdą  KWK Ryduł-
towy-Anna, KWK Marcel, KWK Jankowice, KWK 
Chwałowice,

- finansowanie budowy Bloku Fluidalnego w 
Elektrociepłowni Zofiówka w Jastrzębiu -Zdro-
ju (kwota finansowania 420 mln zł – udział BGK 
280 mln zł)

- finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy 
JSW, kwota finansowania 1,2 mld zł (udział 
BGK  350 mln zł),

- wsparcie inwestycji i przedsiębiorczości:  
EC Radlin 185 mln, w grupie JSW,

- Utworzenie Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych (600 mln zł) wspierającego jednostki sa-
morządowe w realizacji istotnych inwestycji,

- inwestycja w infrastrukturę kolejową m.in.: 
prace na liniach kolejowych Chybie – Żory – 

Program dla regionu 
Śląsk 2.0 

Przedstawiony przez panią Premier Ewę Kopacz program wspierający rozwój gospodar-
czy Śląska, zawiera propozycje z zakresu rozwoju górnictwa, gospodarki, infrastruktury 
drogowej, kolejowej i rewitalizacji. Wsparcie otrzymają działania edukacyjne dotyczące 
tworzenia nowoczesnych kadr dla nowoczesnego przemysłu. 

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw. Dzięki wniesionej poprawce spółki wę-
glowe i koksownie będą płacić niższą akcyzę  
za energię zużywaną w procesie produkcji.  
Według danych szacunkowych sektor wydobyw-
czy węgla kamiennego oraz koksownictwo płaci 
rocznie około 100 mln zł akcyzy z tytułu energii 
elektrycznej. Wprowadzona zmiana ograniczy 
obciążenie tych podmiotów podatkiem akcyzo-
wym o około 85 mln zł. 

W 2007 r. poseł Krzysztof Gadowski jako 
pierwszy złożył projekt ustawy dotyczący 
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla by-
łych pracowników PRG i PBSZ. 
Dzięki tym działaniom co najmniej 10 tys. 
osób odzyskało swoje świadczenia. 

Od stycznia 2016 
dalej ekwiwalent 

za węgiel

„Dotrzymałem słowa”

Na mocy wspomnianego dokumentu ekwiwa-
lent mogły pobierać osoby uprawnione do bez-
płatnego węgla (na podstawie układu zbioro-
wego pracy, które uzyskały emeryturę lub rentę 
przed 31 grudnia 2001 r., a po 31 grudnia 2001 
r. nie pobierały ekwiwalentu z tytułu prawa  
do bezpłatnego węgla. Upoważnione do pobie-
rania świadczeń zostały także wdowy i sieroty 
otrzymujące rentę rodzinną po byłych pracow-
nikach przedsiębiorstw robót górniczych.  
Wypłatę świadczeń przywrócono za okres  
od roku 2002 do 2015. 
Bodźcem do przyjęcia wyżej wymienionej usta-
wy był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2005 
r. stwierdzający, że odbieranie przywilejów tyl-
ko niektórym emerytom i rencistom, niegdyś 
pracującym pod ziemią, było niezgodne z pra-
wem.

- Obecnie, kiedy kończy się okres obowiązywania 
ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku, jako jej autor czuję 
się zobowiązany do tego, aby uprawnione osoby 
nie utraciły prawa do ekwiwalentu. Dlatego też zło-
żyłem projekt zmian w ustawie o ekwiwalencie pie-
niężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla 
osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górni-
czych. Dotrzymałem słowa. Projekt ten daje możli-
wość kontynuowania wypłaty ekwiwalentu po roku 
2015 – oświadcza Krzysztof Gadowski. Sejm 25 
czerwca uchwalił ustawę. W ten sposób zostanie 
zachowana zasada równego traktowania w zakresie 
finansowania przez budżet państwa wypłat ekwiwa-
lentów za bezpłatny węgiel zarówno emerytom  
i rencistom z kopalń likwidowanych, jak i osobom 
uprawnionym z przedsiębiorstw robót górniczych 
– dodaje poseł. 

Tańsza energia dla 
kopalń i koksowni

Rybnik, rewitalizacja linii Pszczyna – Żory, re-

witalizacja linii Zebrzydowice – Cieszyn, rewi-

talizacja odcinków o dużym znaczeniu dla 

transportu kolejowego Rybnik – Wodzisław Ślą-

ski – Chałupki.  Dodatkowe 100 mln zł od PKP 

PLK do zainwestowania na Śląsku,

- pilotażowy program dualnego kształcenia za-

wodowego na Śląsku prowadzony przez Mini-

sterstwa: Edukacji Narodowej i Gospodarki 

oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, 

- budowę w Jastrzębiu-Zdroju Domu Solidarno-

ści, upamiętniającego początki ruchu Solidar-

ności (podpisanie Porozumienia Jastrzębskie-

go) oraz przemiany ustrojowe, 

- aktywną współpracę MPiPS oraz PUP we wspie-

raniu przekwalifikowania absolwentów szkół 

górniczych w ramach unijnej inicjatywy  

„Gwarancje dla młodzieży”.

Poseł Gadowski pracował m.in. nad zmianami w ustawie o ochronie przeciwpo-
żarowej, które zrównują strażaków  OSP w prawach w przypadku doznania 
uszczerbku na zdrowiu w działaniach ratowniczych, dzięki czemu będą otrzymy-
wać zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Wcześniej doprowadził do 
zmiany  w ww. ustawie dotyczącej m.in. zniesienia  dla strażaków OSP obowiąz-
ku ukończenia dodatkowych kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowa-
nymi.
Poseł w ciągu kilku ostatnich lat aktywnie uczestniczy w corocznych zebraniach 
sprawozdawczych jednostek OSP. Zabiegał o dofinansowanie zakupów samocho-
dów i wyposażenia jednostek w sprzęt oraz modernizację remiz strażackich.  
Zorganizował konkursy dla strażaków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
pod nazwą „Zwycięski Florian”, czy też nagradzał zwycięzców konkursów powia-
towych wiedzy pożarniczej. Laureatów zapraszał do Warszawy, gdzie zwiedzali 
m.in. Parlament, Pałac Prezydencki. Niektórzy w nagrodę wyjechali do Brukseli 
i zwiedzili Parlament Europejski. Organizował również biesiady strażackie z oka-
zji święta Floriana patrona strażaków.

Parlamentarny strażak
W  swojej działalności parlamentarzysta szczególną uwagę poświęca straża-

kom. W sejmie jest wiceprzewodniczącym parlamentarnego zespołu  

strażaków. 

Poseł został odznaczony: Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej od Ministra Spraw Wewnętrznych, złoty medal Za Zasługi dla Pożarnic-
twa, odznaczony Odznaką Zasłużonego dla Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu 
Wodzisławskiego. 

Miasto Rybnik i Izba Przemysłowo – Handlo-

wa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego uho-

norowały Krzysztofa Gadowskiego Piramidą 

Wiedzy Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hoł-

da - Charlotte”. Otrzymują je osoby, które 

wnoszą szczególny wkład w życie społeczno-

gospodarcze naszego regionu.

Wiedza, 
fachowość 
i przyjaźń

AKTYWNY POSEŁ TO WIELE ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

- Sam pilnowałem, aby ta poprawka 
została złożona przez klub PO - mówi poseł.

PRACA W PARLAMENCIE
Niektóre wybrane INTERPELACJE w sprawie:

przepisów regulujących uprawnienia byłych pracowni-
ków spółek Skarbu Państwa do akcji pracowniczych 
na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,

przywrócenia możliwości kształcenia w systemie szko-
ły policealnej młodzieżowej oraz w formie stacjonarnej 
i zaocznej dla dorosłych w zawodach takich jak: tech-
nik górnictwa podziemnego, technik mechanik i tech-
nik elektryk,

ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń 
medycznych określonych w przepisach ustawy o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, znowelizo-
wanej ustawą o działalności leczniczej,

opóźnień w oddaniu do użytku odcinka autostrady A1 
Świerklany - Gorzyczki,

opóźnień w budowie zbiornika retencyjnego  
Racibórz Dolny,

aktywizacji zawodowej bezrobotnych pomiędzy  
30. a 50. rokiem życia,

budowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Często-
chowa i obwodnicy Częstochowy, 

realizacji niektórych przepisów Rozporządzenia Mini-
stra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i innych placówkach,

wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków od-
prowadzanych przez sieci sklepów wielkopowierzch-
niowych, 

zmiany harmonogramu realizacji odcinka autostrady 
A1 Pyrzowice - Tuszyn,

wycofania się firmy Alpine Bau z miejsca budowy auto-
strady A1, na odcinku Świerklany - Gorzyczki i dal-
szych losów budowy autostrady,

odmowy prawa do świadczeń zdrowotnych w formie 
niestandardowej chemioterapii przez Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ,

odebrania praw nabytych nauczycielom i wychowaw-
com zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela,

możliwości dofinansowania budowy i modernizacji dróg 
lokalnych ze środków unijnych na lata 2014-2020,

zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji 
związanych z zamianą nieruchomości pomiędzy jednost-
kami samorządu terytorialnego a Skarbem Państwa,

zbyt małej liczby pielęgniarek zatrudnionych w pol-
skich szpitalach oraz braku chętnych do wykonywania 
tego zawodu,

zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków zwią-
zanych z budownictwem mieszkaniowym w świetle 
rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w na-
byciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych,

rozwiązania problemu pomocy finansowej dla osób 
zmagających się z nietypowymi chorobami,

pogarszającej się sytuacji ekonomicznej Kompanii Węglowej,

kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich,

programu dla młodych „Pierwszy biznes- wsparcie w starcie”,

utworzenia Funduszu Mieszkań na Wynajem w ra-
mach Banku Gospodarstwa Krajowego,

W sprawie wprowadzenia nowych kart parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych,

nowelizacji programu działalności górnictwa węgla ka-
miennego w Polsce w latach 2007-2015,

terminu oddania mostu na autostradzie A1 w Mszanie,

osób bezrobotnych po 50. roku życia,

opracowania i wdrożenia standardów żywienia w szpi-
talach oraz określenia zasad ich kontroli,

wsparcia finansowego dla kobiet prowadzących lub roz-
poczynających prowadzenie działalności gospodarczej,

dostosowania szkół do potrzeb niepełnosprawnych,

wyrównania wysokości świadczenia emerytalnego  
do wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego  
dla osób, które zrezygnowały z pracy i przeszły  
na wcześniejszą emeryturę w związku z opieką  
nad niepełnosprawnym dzieckiem,

rekompensaty finansowej lub rzeczowej z tytułu dróg 
zniszczonych przy budowie autostrady A1,

planowanego wprowadzenia opłat za przejazd auto-
stradą A1 na odcinku Sośnica - granica państwa,

niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w odniesieniu do za-
granicznych pracowników transportu międzynarodowego,

sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA,

pomocy osobom, które wzięły kredyt we frankach szwajc.,

powracającego problemu związanego z „dopalaczami”,

sygnalizowanych zastrzeżeń do pakietu onkologicznego,

niejasności w przyznawaniu deputatów dla emerytów  
i rencistów górniczych,

przepisów zwalniających z opłat abonamentu RTV,

przebiegu procesu restrukturyzacji w kompaniach wę-
glowych,

informowania przez biura podróży swoich klientów  
o możliwych zagrożeniach.

Parlamentarzysta zanim po raz pierwszy zo-
stał Posłem Rzeczpospolitej Polskiej znany 
był jako społecznik. Podejmował, i nadal po-
dejmuje, wiele inicjatyw na rzecz różnych 
środowisk mając na celu integrację społecz-
ną i wsparcie wielu grup. Nie zaprzestał swej 
działalności również po wyborze do Sejmu 
RP. Do najważniejszych inicjatyw należą:

święta dla wszystkich - organizowana  
od 15 lat zbiórka artykułów żywnościo-
wych przekazywana na rzecz potrzebują-
cych,

kwesta na rzecz hospicjum- kwesta orga-
nizowana w Dniu Wszystkich Świętych. 
Poseł od wielu lat z rodziną aktywnie 
wspiera działalność Hospicjum Domowe-
go im. ks. E. Dutkiewicza przy parafii św. 
Katarzyny,

bombkowe dobro – aukcja ozdób świą-
tecznych na cele dobroczynne,

Parafialny Fundusz Stypendialny – fun-
duje stypendia naukowe dla uzdolnionej, 
niezamożnej młodzieży,

Charytatywny Bal Bezalkoholowy – co-
roczne spotkanie karnawałowe, podczas 
którego nie tylko zbierane są datki na fun-
dusz stypendialny, ale również promowa-
ne jest życie w trzeźwości,

praca na rzecz osób niepełnosprawnych  
- wsparcie Olimpiad Specjalnych, spotka-
nia z posłami z niepełnosprawnością,

Akcja 1% - pomoc organizacjom pożytku 
publicznego w pozyskaniu pieniędzy z od-
pisów podatkowych w ramach szeroko 
prowadzonej w regionie akcji informacyj-
nej 1 %,

wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy - czynne włączanie się  
w kwestę i licytacje (w tym przekazanie 
przedmiotów, ostatnio np. spinki, pióra  
z dedykacją Prezydenta RP Bronisława  
Komorowskiego).

Nie ukrywam, że między innymi, za tymi zapisami wnioskowałem na spotkaniach do pani 
Premier i Ministrów przygotowujących Program. Dziś ważne jest to, aby przedsiębiorcy, 
wiele innych grup społecznych i samorząd mogło skutecznie wykorzystać te instrumenty. 
Mam nadzieję, że dzięki temu nasz region będzie się rozwijał - powiedział poseł.

Działalność społeczna 
i charytatywna
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