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Piotr Stanisław POLAK

DOTRZYMUJEMY SŁOWA
Przedstawiam Państwu skrócone sprawozdanie mojej pracy
poselskiej w latach 2015 – 2019. Przez te cztery lata dobrze i rzetelnie
wypełniałem mandat Posła na Sejm RP, starając się być aktywnym
zarówno podczas prac na Sali Plenarnej, na posiedzeniach komisji
sejmowych, jak i w okręgu wyborczym.
W mijającej kadencji byłem członkiem trzech komisji sejmowych: Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisji
Finansów Publicznych i Budżetu Państwa. Aktywnie uczestniczyłem w posiedzeniach
tych komisji oraz Wysokiej Izby na Sali Plenarnej. Podczas posiedzeń kilkaset razy
zabierałem głos w najważniejszych dla Polski i naszego regionu sprawach. Wielokrot
nie osobiście interweniowałem w imieniu osób fizycznych oraz różnych instytucji,
w Kancelarii Premiera, ministerstwach, a także w innych urzędach szczebla central
nego. Dzięki temu skutecznie udało mi się pomóc i wesprzeć wiele osób, samorządów
organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, setki szlachetnych inicjatyw i inwes
tycji.
W mijającej kadencji rozpatrywane było w Sejmie ponad 3 tys. projektów
ustaw, z czego kilkaset zostało uchwalonych. Pod wieloma podpisałem się w imieniu
Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a kilkanaście z nich omawiałem
i prowadziłem w Sejmie. Wiele z tych ustaw dobrze służy Polsce i Polakom już od
chwili wejścia w życie:

Ostatnie 4 lata to także znacząca poprawa sytuacji
gospodarczej w naszej Ojczyźnie. Dobre, stabilizujące dzia
łania rządu przyczyniły się do szybkiego wzrostu PKB (5%
w 2018 r.), rekordowo niskiego bezrobocia (niewiele po
nad 5%  to najniższe od 30 lat), solidnego wzrostu płac
(ponad 7%) oraz niskiego deficytu finansów publicznych
(poniżej 1% PKB). W efekcie w Polsce praktycznie nie ma
problemów w znalezieniu pracy (nastąpiło znaczące ogra
niczenie wyjazdów za granicę w poszukiwaniu pracy, a mło
dzi Polacy powracają po wielu latach, szczególnie z Wysp
Brytyjskich do Ojczyzny). Jestem dumny z faktu, iż także w
mijającej kadencji uczestniczyłem w parlamentarnych pra
cach, które pozwoliły polskiej gospodarce i polskiemu spo
łeczeństwu się rozwijać i czerpać wymierne korzyści z na
szej obecności w UE.

ustawy 500+, wspierające polskie rodziny, a w szczegól
ności nasze dzieci;
ustawa obniżająca wiek przejścia na emeryturę, kobiety
60 lat, mężczyźni 65 lat. (w latach 2012 – 2016 obowiązywał
podwyższony wiek – 67 lat dla wszystkich);
ustawa 300+, wyprawka w kwocie 300 zł dla każdego ucznia;
ustawy obniżające podatek CIT (do 9% z 19%) oraz PIT dla
młodych z 18% do 0% i niebawem dla wszystkich z 18% do 17%;
ustawa emerytalna + (dodatkowe 13. świadczenie
emerytalne 1100,00 zł brutto dla wszystkich emerytów i ren
cistów);
ustawa dająca seniorom powyżej 75 roku życia prawo do
darmowych leków z listy refundacyjnej;
ustawa podwyższająca minimalną emeryturę z 880,00 zł
do 1100,00 zł;
ustawa likwidująca „śmieciowe” umowy o pracę;
ustawy reformujące system oświaty – powrót do 8
klasowej szkoły podstawowej, 4letniego liceum i 5letniego
technikum, a także powrót 6latków do przedszkoli, chyba, że
rodzice zadecydują inaczej;
ustawy zwiększające znacząco nakłady na ochronę zdrowia
(do 6% PKB), obronę narodową (do 2% PKB), bezpieczeństwo
wewnętrzne (ustawa modernizacyjna dla Policji i Straży
Pożarnych – 9 mld zł);
ustawy wspierające rolników i obszary wiejskie (umożli
wienie sprzedaży bezpośredniej, znakowanie polskiej żywności,
ochrona ziemi rolniczej, dopłaty do paliwa rolniczego i ubezpie
czeń upraw rolnych);

Mogę stanowczo stwierdzić, że lata
20152019 to był dobry czas
dla Polski i Polaków!

ustawy nakładające dodatkowe podatki na wielkie sieci
handlowe i banki działające w Polsce, nie płacące wcześniej takich
podatków;
ustawy likwidujące lukę VATowską (zwiększające wpływ
podatku VAT i akcyzy do budżetu Państwa o ponad 20 mld zł
rocznie);
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Poselska działalność  oprócz pracy w Sejmie RP  to także
aktywność w okręgu wyborczym (nr 11. – Sieradz). Przez ostat
nie cztery lata, tak jak w poprzednich, moje biura poselskie w Pod
dębicach, Wieruszowie, Sieradzu, Łasku i Konstantynowie Łódz
kim dobrze służyły wyborcom, a pomocy i wsparcia nie odma
wiałem nikomu. W efekcie udało mi się skutecznie pomóc set
kom osób fizycznych, druhom z OSP, parafiom, kilkudziesięciu
samorządom, równie wielu szkołom, kołom gospodyń wiejskich
i zespołom śpiewaczym.

Przekazanie nowego
wozu strażackiego
dla OSP Charłupia Mała

„

Będąc 12. rok człon
kiem Komisji Spraw Wew
nętrznych oraz wiceprzewod
niczącym Parlamentarnego Zes
połu Strażaków, a także współ
pracując z Komendą Główną
PSP oraz Narodowym i Woje
wódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska z satysfakcją mogę
powiedzieć, że skutecznie
wspierałem działania straża
ków w pozyskiwaniu nowych
samochodów dla: OSP Bał
drzychów, OSP Biernacice,
OSP Bolesławiec, OSP Brzeź
nio, OSP Charłupia Mała, OSP
Chojne, OSP Chorzeszów, OSP
Czernice, OSP Kadłub, OSP
Kobierzycko, OSP Lubola, OSP
Lututów, OSP Łask, OSP Kale
nice, OSP Niesięcin, OSP Małyń,
OSP Oraczew, OSP Orpelów,
OSP Ostrówek, OSP Pątnów,
OSP Rossoszyca, OSP Wieru
szówPodzamcze, OSP Pro
boszczowice, OSP Szynkielów,
OSP Warta, OSP Wielgie, OSP
Wilamów, OSP Srebrna, OSP
Zborowskie, OSP Zygry.

OSP w Zygrach pomogłem
w pozyskaniu funduszy na nowy,
ciężki wóz strażacki
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„

Dziękuję księżom proboszczom za współpracę i zaangażowanie w ratowaniu
zabytkowych kościołów w parafiach: Brzeźniu, Budzynku, Chotowie, Kałowie, Lutu
towie, Makowiskach, Pęczniewie, Poddębicach, Podzamczu – Wieruszowie, Prze
deczu, Rossoszycy, Skomlinie, Szadku, Turze, Uniejowie, Warcie (Fara i Klasztor oo.
Bernardynów), Zadzimiu, Złoczewie, Iwanowicach, w Klasztorze Ojców Paulinów
w Wieruszowie. Dzięki tej współpracy kilkanaście milionów zł. zostało przeznaczo
nych z budżetu Państwa na remonty i ratowanie świątyń.

W wieruszowskim
klasztorze Ojców
Paulinów remont
trwa. Dzięki
zaangażowaniu
radnych powiatu
wieruszowskiego
Marka Stojeckiego
i Mariusza Dychto
oraz Ojca Przeora
wspólnie
pozyskaliśmy
duże fundusze

Wkrótce na kościele w Zadzimiu, dzięki mojemu i księdza
proboszcza zaangażowaniu, ujrzymy nowy dach

Odrestaurowany ołtarz w Kościele
św. Rocha w Wieruszowie

Piotr Stanisław POLAK
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Z Wójtem Markiem Pikułą i Przewodniczącym Rady Markiem
Zgadzajem jesteśmy dumni z nowych dróg w gminie Lututów

Nowa nawierzchnia na ul. Kolejowej w Wieruszowie,
to nasz wspólny sukces z radnym Markiem Stojeckim

„

Współpracując szeroko z samorządami udało mi się skutecznie wes
przeć ich działania w pozyskiwaniu środków na nowe drogi, obiekty sportowe,
instytucje kultury, inwestycje w ochronę środowiska i ochronę zdrowia.

Nowe boisko przy SP w Zadzimiu jest moją wielką radością i cieszę się,
że skutecznie pomogłem w pozyskaniu funduszy na tę inwestycję

„
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Ważną dla mnie już od 12 lat aktywnością
poselską jest organizacja letniego i zimowego ko
lonijnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Przez
ostatnie 4 lata, przy współpracy i dofinansowaniu
KRUS (70%), na kilkunastodniowe turnusy wyjeż
dżało corocznie ponad 400 dziewcząt i chłopców
do atrakcyjnych miejsc nad polskim morzem, nad
jeziora i w góry. W te wakacje 2019, nasi milusińscy
też wypoczywali w Gdyni, Jarosławcu, Kołobrzegu
i Jastrzębiej Górze.

„

Dzięki nawiązaniu szerokiej współpracy z wieloma szko
łami udało mi się przez ostatnie cztery lata zorganizować kon
kursy szkolne: „Unia Europejska”, „Sto Najpiękniejszych Miejsc
Polski w 100lecie Odzyskania Niepodległości”, w których wzię
ło udział ponad 7 tys. dzieci. W konkursie o zasięgu wojewódz
kim „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę!” rokrocznie bierze
udział ponad 2 tys. młodzieży ze szkół średnich i cieszy się on
coraz większą popularnością.
Dziękuję Wam Kochani za tak liczny udział i zaintere
sowanie. Wykazaliście się dużą wiedzą i znajomością tematów,
wszyscy za udział otrzymaliście nagrody, a najlepsi wyjeżdżali
na wycieczki do Warszawy, Brukseli, do ośrodków wczasowych
oraz cieszyli się wartościowymi nagrodami: tabletami, apara
tami fotograficznymi, albumami i książkami.

„

W mojej parlamentarnej pracy dużo czasu, a także uwagi poświęcałem roli i zna
czeniu polskości oraz kształtowaniu postaw patriotycznych od wczesnych lat młodości po
późne lata życia. Wspólnie ze szkołami, parafiami oraz stowarzyszeniami upamiętnia
liśmy w różnej formie pamięć oraz prawdę o polskich świętach, wydarzeniach, naro
dowych bohaterach oraz wybitnych rodakach. Szczególnie pod tym względem dziękuję
młodzieży.

„

Kiedy dzieci cieszą się urokami wakacji, sami
rolnicy w pocie czoła pracują w swoich gospodarstwach.

Piotr Stanisław POLAK

„

Lata 20152019 to kontynuacja innej i jakże ważnej for
my kontaktu z wyborcami – wyjazdów do Warszawy powiąza
nych ze zwiedzaniem Sejmu i Senatu. Na moje zaproszenie
w tej kadencji przyjechało do Sejmu ponad 150 grup wyciecz
kowych, głównie młodzieży, ale też strażaków oraz członków
różnych stowarzyszeń i fundacji. Dzięki temu kilka tysięcy osób
mogło z bliska zobaczyć, jak pracują posłowie i senatorowie,
a także przybliżyć sobie wiedzę o Sejmie i Senacie. Uczestnicy
tych wyjazdów zwiedzali także Belweder, Zamek Królewski,
Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto, Łazienki,
Powązki. To były dla mnie niezapomniane, wspólnie spędzone
miłe chwile, za które serdecznie dziękuję.
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PODZIĘKOWANIA
Dziękuję serdecznie wszystkim życzliwym osobom, które wspierały mnie i pomagały
w wypełnianiu moich poselskich obowiązków. Wielu z Was to znane i bliskie mi osoby,
współpracujące ze mną jeszcze w minionych latach, w poprzedniej VI i VII kadencji.
Dzisiaj, po kolejnych 4 latach jest nas znacznie więcej. Lata 2015‐2019 to setki,
a może i tysiące nowych osób, które spotkałem na mojej poselskiej drodze w 12. powia‐
tach i ponad 140 gminach. Cieszę się z każdego z Was, z każdej nowej znajomości,
z każdej uściśniętej dłoni, z każdej rozmowy, ale też z każdej skutecznej pomocy.
Razem jest Was naprawdę dużo: pracowników oraz współpracowników biura i jego
filii, asystentów, liczne grono mądrych i zatroskanych o przyszłość Ojczyzny roda‐
ków, którzy z potrzeby serca i życzliwości wspieracie mnie, pomagacie. Wasza
praca i współpraca jest dla mnie ogromnym bogactwem, które pozwala mi
dobrze wypełniać moje poselskie obowiązki.
Jeszcze raz dziękuję za ostatnie lata i zapraszam do dalszej współpracy.
Poseł Ziemi Sieradzkiej
Poseł Ziemi Łęczyckiej
Poseł Ziemi Wieluńskiej
oraz powiatów: poddębickiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego,
łaskiego, zgierskiego, łowickiego, kutnowskiego,
pabianickiego i pajęczańskiego.

Piotr Polak

Z Zadzimiankami
zawsze miło
i sympatycznie

Dziękuję za współpracę wszystkim Paniom i Panom z kół gospodyń wiejskich. Jest was
naprawdę dużo. Dzięki nowej ustawie od roku 2018 powstało kilkaset nowych kół. Z wieloma
spotykaliśmy się w różnych miejscach i okolicznościach. Cieszę się, że na moje zaproszenie wie‐
lu z Was przyjechało do polskiego Sejmu i stolicy. Dziękuję za wszystkie
wspólnie spędzone chwile.

Piotr Polak

