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Szanowni Państwo,
za nami wyjątkowy, trudny dla nas wszystkich rok. Pandemia koronawirusa zdominowała
nasze życie na każdym kroku. Towarzyszy nam strach o życie oraz zdrowie nasze i naszych
najbliższych. Niepewność jutra, obawa przed chorobą, której wciąż do końca nie znamy.
Ten rok samotności i izolacji, zmienił sposób w jaki pracujemy i sposób w jaki spędzamy wolny
czas.
Jako lekarz, poseł ziemi tarnowskiej w tym wyjątkowym czasie uważam, że najważniejsza jest
walka o życie i zdrowie Polaków. Przesyłam na Wasze ręce sprawozdanie z działalności
poselskiej za miniony rok. W swojej pracy parlamentarnej koncentrowałem się na wspieraniu
systemu ochrony zdrowia. Zaproponowałem między innymi "Premię dla bohatera", czyli 1500
złotych dla każdego, kto na pierwszej linii walczy z epidemią. Niezwykle ważna jest także dla
mnie sytuacja polskich przedsiębiorców, którzy w mijającym roku zanotowali straty na
niespotykaną skalę, a działalność wielu branż, w tym turystycznej - tak bliskiej naszemu
regionowi była praktycznie niemożliwa. Wielokrotnie postulowałem wprowadzenie
dobrowolnego ZUS-u oraz najszerszej pomocy dla zamkniętych branż.
Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok - 2021 życzę Państwu, przede
wszystkim zdrowia. Życzę także, byśmy jak najszybciej mogli powrócić do utęsknionej przez
nas normalności. Do spotkań w gronie przyjaciół, wyjazdów w piękne góry czy nad polskie
morze. Życzę radości życia i spokojnych dni.

WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ

• Statystyki •

Udział
w głosowaniach

Komisje

92,06%

Komisja Zdrowia

Stałe delegacje parlamentarne i grupy bilateralne
Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna
________________________
Polsko-Bułgarska Grupa Parlamentarna
________________________
Polsko-Kirgistańska Grupa Parlamentarna

Stałe delegacje parlamentarne i grupy bilateralne
Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu
________________________
Poselski Zespół Ludowych Zespołów Sportowych

• WYBRANE WYPOWIEDZI SEJMOWE •

"

Miała być bazooka przeciw wirusowi,
a jest przeciw pracownikom
i samorządom. Potrzebne jest uwolnienie
handlu w niedziele do końca
roku, szybszy zwrot VATu.
99% przedsiębiorców jest uczciwych, a wy
traktujecie ich jak ten 1% czarnych owiec.
27 maj 2020

"

Wszystkie kluby w Sejmie opowiedziały się
za skierowaniem projektu „Emerytura bez
podatku” do dalszych prac. – My tego nie
odpuścimy. Będziemy walczyć
o emerytów, będziemy walczyć o seniorów,
o podniesienie emerytur i zwolnienie ich
z podatku

"

23 styczeń 2020

"

Uważam, że Polacy powinni mieć wybór, jak
długo chcą pracować. Dlatego wspólnie
z OPZZ składamy projekt ustawy, który
pozwoli przejść na emeryturę kobietom po
35, a mężczyznom po 40 latach pracy.

22 lipiec 2020

"

23 styczeń 2020

"

Wzywamy prezydenta Andrzeja Dudę
do zawetowania ustawy, która daje 2
miliardy złotych na media publiczne zamiast
na onkologię. – Przygotowaliśmy gotowy
projekt weta z uzasadnieniem. Panie
prezydencie, proszę się pod nim podpisać.
18 luty 2020

Premier ogłasza sukces i mówi, że to
najlepszy budżet dla Polski. Prawda jest taka,
że najlepszym był budżet wynegocjowany
przed 2014 rokiem. Wtedy wywalczyliśmy 11%
całego budżetu unijnego, teraz tylko 8%.

Rząd utracił kontrolę nad pandemią, nad
Państwem. Musimy odzyskać kontrolę!
Możemy to zrobić tylko wspólnie – my,
wszyscy obywatele Rzeczypospolitej
21 październik 2020

"

Salowe, ratownicy medyczny, diagności,
fizjoterapeuci, radiolodzy, pielęgniarki,
lekarze i rezydenci – to są współcześni
bohaterowie. A PiS z nich kpi! W nocy
przegłosowują premie za walkę na
pierwszej linii frontu, a dziś je odbierają.
Tym bohaterom one naprawdę się należą.
28 październik 2020

• WYBRANE WYPOWIEDZI •

"

Składamy wniosek o likwidację Rady
Mediów Narodowych. To ciało
niepotrzebne, powołane przez ferajnę
z Nowogrodzkiej tylko po to, by pilnowała
partyjnego przekazu. Wszystkie jej
mechanizmy może przejąć KRRiT.

"

20 maj 2020
Senat RP

"

Dotrzymujemy słowa! W 125-lecie PSL
dzięki RPO jest kasacja do Sądu
Najwyższego na haniebny wyrok brzeski.
Wreszcie, po 88 latach, jest szansa na
oczyszczenie dobrego imienia Wincentego
Witosa i pozostałych skazanych.

30 wrzesień 2020
Warszawa | Protest Rolników

"

28 lipiec 2020
Warszawa

"

W 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej
składam solenną obietnicę,
że doprowadzimy do budowy pomnika
gen. Tadeusza Rozwadowskiego w
Warszawie. Do komitetu budowy
zapraszam wszystkie siły polityczne.
Uhonorujmy wielkiego architekta
zwycięstwa z 1920 roku.
15 sierpień 2020
Warszawa

"

Piątka Kaczyńskiego to ustawa antypolska!
Cała Polska musi usłyszeć,
że PiS wprowadza embargo na polską
żywność, na polską wieś, znacznie gorsze
od embarga rosyjskiego.
To uderza w 350 tys. polskich gospodarstw.
Straty idą w miliony.

POPiS w Senacie przyklepał Piątkę
Kaczyńskiego. Zabrakło dobrej woli
i zdrowego rozsądku. Poparto ustawę
antypolską i antyrolniczą, niekonstytucyjną
i sprzeczną z prawem unijnym.
Nie odpuścimy tego i zrobimy wszystko,
żeby nigdy nie weszła w życie.
14 październik 2020
Warszawa | Protest Rolników

"

Otwórzmy prywatne gabinety lekarskie dla
wszystkich chorych. Za ich leczenie musi
zapłacić rząd!

19 październik 2020
Warszawa

Piątka dla rolników podpisana przez organizacje i związki rolnicze
Wspólnie domagamy się:
- przywrócenia uboju na cele religijne
- zakazu wstępu na gospodarstwo
- odszkodowań dla hodowców
- otwarcia rynków na wschód
- przywrócenia wcześniejszych emerytur.

23 wrzesień 2020
Warszawa

• INTERPELACJE •

42 INTERPELACJE
W TYM...
w sprawie rozłożenia ferii zimowych na różne terminy
________________________
w sprawie pomocy dla branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej
i okołoturystycznej na Podhalu i Podtatrzu poprzez umorzenie lub odroczenie
płatności na rzecz Geotermii Podhalańskiej
________________________
w sprawie zamknięcia mostu w ciągu ul. Kamiennej w Nowym Sączu
________________________
w sprawie poszerzenia możliwości leczenia pacjentów zapadłych
na raka jelita grubego
________________________
w sprawie wznowienia zawieszonej działalności
Oddziału Zakaźnego w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie
________________________
w sprawie radykalnego wzrostu opłaty za składowanie odpadów
________________________
w sprawie finansowania oddziału obserwacyjnego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

• USTAWY •

22 USTAWY
W TYM...
projekt ustawy dotyczący dobrowolnego ZUSu
________________________
projekt ustawy dotyczący premii dla bohatera
________________________
projekt ustawy dotyczący obniżenia podatku VAT
________________________
projekt ustawy dotyczący przywrócenia wcześniejszych
emerytur dla rolników
________________________
projekt ustawy dotyczący emerytury bez podatku
________________________
projekt ustawy dotyczący przywrócenia niedzieli handlowych
________________________
projekt ustawy dotyczący zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia

•• W
WAALLCCZZĘĘ OO ••

Emeryturę bez podatku
________________________
Dobrowolny ZUS
________________________
Program "Własny kąt"
________________________
Refundację prywatnych porad lekarskich
________________________
Fundusz stabilizacji dochodów rolniczych
________________________
Wpisanie członkostwa Polski w UE do Konstytucji
________________________
Ustanowienie dnia referendalnego
________________________
Wsparcie rynku odnawialnych źródeł energii
________________________
Wzmocnienie samorządów i decentralizacja Państwa

• DLA REGIONU •

Przywrócenie połączeń PKS
________________________
Nowa linia kolejowa Kielce - Tarnów - Nowy Sącz
________________________
Odbudowa połączenia kolejowego do Szczucina
________________________
Budowa trzeciego zjazdu z autostrady A4 do Tarnowa
________________________
Utworzenie pułku przeciwlotniczego w Tarnowie
________________________
Wyrównanie dopłat bezpośrednich - 1200zł do hektara
________________________
Budowa drogi ekspresowej S73
________________________
Budowa obwodnicy Tarnowa
________________________
Budowa mostu w Korczynie
________________________
Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej - zrealizowane

• NAJWAŻNIEJSZY JEST DLA MNIE WASZ GŁOS •

Dziękuję za każde spotkanie!

• ZAPRASZAM DO
MOJEGO BIURA •

Biuro Poselskie

Współpracownicy

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Władysława Kosiniaka-Kamysza
Zbigniew Marczyk - Dyrektor biura
ul. Piłsudskiego 5
33-100 Tarnów
woj. małopolskie
tel. (14) 621-13-21

Jan Hebda - Asystent społeczny
Jolanta Milas - Asystent społeczny
Marta Patena - Asystent społeczny
Czesław Romaniewski - Asystent społeczny

fax (14) 621-13-21
marczykz@poczta.onet.pl
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