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Jarosława Zielińskiego

BIULETYN INFORMACYJNY POSŁA NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JAROSŁAWA ZIELIŃSKIEGO
Sprawozdanie z działalności poselskiej : „Posłowie i senatorowie powinni informować
wyborców o swojej pracy i działalności organu, do którego zostali wybrani” (art. 1,
ust 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

Szanowni Państwo,

Jarosław Zieliński
- przebyta droga
Od 2003 roku poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący
sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, członek
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Wiceminister Edukacji i Nauki – 2005-2006
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Pełnomocnik Rządu ds. Samorządu Terytorialnego
– 2006-2007
Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku – 2001
Kurator Oświaty w Suwałkach – 1990-1995
Burmistrz Śródmieścia m. st. Warszawy – 2002-2004
radny Rady Miejskiej w Suwałkach – 1990-1994,
1998-2003
współzałożyciel oraz członek władz krajowych
i regionalnych Prawa i Sprawiedliwości
działacz demokratycznej opozycji lat 80-tych,
członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów
i NSZZ „Solidarność”
nauczyciel, absolwent polonistyki Uniwersytetu
Gdańskiego, wcześniej suwalskiego „Mechaniaka”

Kończy się obecna VII kadencja Sejmu 2011 - 2015. Realizując ustawową powinność, ale i potrzebę serca, przedstawiam skrócone sprawozdanie z mojej działalności
poselskiej odnoszące się do najważniejszych problemów Polski i mojego okręgu wyborczego, którym jest województwo podlaskie.
O mojej aktywności parlamentarnej i podejmowanych inicjatywach starałem się
Państwa informować na bieżąco w drodze bezpośredniej korespondencji, podczas
naszych licznych spotkań, za pomocą strony internetowej, portali społecznościowych,
środków publicznego przekazu oraz biuletynu „Kurier Poselski”. Było tego tak dużo, że
teraz nie sposób tego wszystkiego przywołać. Przypominam więc tylko kilka dziedzin i podaję garść przykładów mojej działalności obywatelskiej i parlamentarnej z nadzieją, że
przypomną one Państwu cały szereg innych spraw i problemów, którymi się zajmowałem
oraz sytuacji, jakie nas łączyły we wspólnej trosce o Polskę i nasz region.
Mimo ograniczeń wynikających z faktu, że byłem posłem parlamentarnej opozycji, starałem się wykorzystywać wszystkie możliwe, dozwolone prawem, sposoby
działania i interweniowania. Czyniłem to jak zawsze odważnie i bezkompromisowo,
czym narażałem się na ataki złych ludzi, broniących swoich nieuczciwych interesów.
Próbowano mnie zniechęcić i zastraszyć używając nawet do tego sądów.
Nie uległem tym groźbom, nie cofnąłem się ani na milimetr w realizacji prawa do
nieskrępowanego wykonywania mandatu poselskiego, który Państwo mi powierzacie
i zawsze będę mocno stał po stronie prawdy, prawa, uczciwości i sprawiedliwości,
a zwalczał cwaniactwo, kłamstwo, hipokryzję, karierowiczostwo, nepotyzm, korupcję
i wszystkie inne patologie życia publicznego.
Nie odstąpiłem od tego przez 35 lat swojego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i nie zmienię się do końca swojej drogi.
Przedstawiając Państwu to sprawozdanie proszę o dalszą współpracę i mocny mandat do niełatwych zmagań o naprawę Rzeczypospolitej, jej bezpieczeństwo i rozwój
oraz lepsze życie Polaków. Wspólnie damy radę.

Statystyka

Liczba uzyskanych głosów w wyborach 2011 roku - 21 015
Aktywność poselska w kadencji 2011-2015:
300 interpelacji i zapytań poselskich
200 wystąpień sejmowych
Współautorstwo 100 przedłożeń sejmowych, w tym 46 projektów ustaw
500 spotkań z wyborcami
2000 przyjętych interesantów
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NAZWA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ZOBOWIĄZUJE
Poseł Jarosław Zieliński powtarzał wielokrotnie: nazwa ugrupowania, które
razem tworzymy, to duże zobowiązanie. Tylko w oparciu o zasady przyzwoitości i uczciwości można dobrze
rządzić Polską. Jego działalność jako
posła Prawa i Sprawiedliwości świadczy o tym najlepiej. Mieszkańcy województwa podlaskiego mogli się o tym
przekonać w ciągu wielu lat. Nie było
ważnych spraw i problemów dotyczących regionu i jego mieszkańców,
w których zabrakłoby obecności Jarosława Zielińskiego, jego zaangażowania i interwencji.
Jarosław Zieliński jest wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Spraw
Wewnętrznych, członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz
członkiem kilku grup parlamentarnych:
polsko-czeskiej, polsko-litewskiej i polsko-francuskiej, członkiem delegacji
Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia
Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki
Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.
Należy także do 10 Zespołów parlamentarnych, z których warto wymienić
Zespół ds. Obrony Ideałów „Solidarności”, Obrony Wolności Słowa, Przeciwdziałania Ateizacji Polski, Na rzecz
Ochrony Życia i Rodziny, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Obrony De-

mokratycznego Państwa Prawa. Przynależność do tych zespołów świadczy
jednoznacznie o korzeniach ideowych
Jarosława Zielińskiego, o wierności tradycji i zaangażowaniu w obronę wartości stanowiących podstawę polskiej
tożsamości.
Jarosław Zieliński nie jest posłem gabinetowym, lecz człowiekiem spontanicznego czynu, uczestniczył w manifestacjach w obronie gwałconych praw
obywateli i je współorganizował – jak
marsz przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego (Warszawa), marsze w obronie wolności mediów i TV
„Trwam” (Warszawa, Białystok, Suwałki,
Sokółka, Augustów), marsz „Obudź się
Polsko” (Warszawa, Białystok), pikieta przed MEN przeciw ograniczeniom
w nauce historii i inne. Forum ogólnopolskie, zaangażowanie w sprawy
całego państwa nie przysłaniają Jarosławowi Zielińskiemu poczucia odpowiedzialności za swój region, za tych,
którzy na niego głosują i za „zwykłych”
ludzi
potrzebujących
interwencji
i pomocy. W swoich biurach poselskich
przyjął ponad 2 000 interesantów, odbył ponad 500 spotkań z mieszkańcami
województwa podlaskiego. Znają go
szkoły wszystkich szczebli, policja, straż
pożarna, celnicy, związkowcy, przedsiębiorcy, kombatanci, samorządowcy,

Sztafeta Niepodległości - rocznica Bitwy Niemeńskiej w Berżnikach (powiat sejneński), 20 września 2015 roku
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Spotkanie samorządowców w Sejmie,
5 lutego 2015 roku

kolejarze, pielęgniarki i wiele innych
środowisk, z którymi współpracuje.
Punktem honoru Jarosława Zielińskiego jest zakończenie sprawy Obławy
Augustowskiej, nieustępliwie domaga
się od rządu jej wyjaśnienia i napiętnowania oprawców oraz odpowiedniego uczczenia ofiar i zapewnienia im
godnej pamięci. Za historyczne można
uznać jego boje na forum sejmowym
o drogi i połączenia kolejowe miast województwa podlaskiego z resztą Polski,
zaś podsumowaniem trwających od
lat rażących zaniedbań, marginalizowania potrzeb, problemów i aspiracji
województwa podlaskiego oraz nigdy
nie spełnionych obietnic rządu PO-PSL
jest „List otwarty” do Ewy Kopacz z dnia
14 września 2015 roku, w którym Jarosław Zieliński bezlitośnie obnaża to, do
czego doprowadziły ośmioletnie rządy
tej koalicji.
Wszystko, co wyżej powiedziano, niechaj nie będzie odebrane jako panegiryk czy okolicznościowa laurka.
Jarosław Zieliński takich laurek nie potrzebuje, jest bowiem człowiekiem dającym jednoznaczne świadectwo swoim słowem i pracą. Jest człowiekiem,
który nigdy nie zszedł z obranej drogi,
który może śmiało powiedzieć: „nigdy
nie zawiodłem” moich wyborców, mojego ugrupowania, mojego narodu.
Nie będzie więc chyba nadużyciem,
jeśli przywołamy tu „skrzydlate słowa”
Zbigniewa Herberta: „Bądź wierny, idź”,
które charakteryzują postawę i działalność posła Jarosława Zielińskiego.
Andrzej Datko
Redaktor kwartalnika „Polish Culture”
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DZIAŁAŁEM NA RZECZ NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA
Nigdy nie mogłem się zgodzić ze szkodliwymi decyzjami, które osłabiały bezpieczeństwo Polski i Polaków. W 2007 roku
obroniłem 14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej. Niestety w 2010 roku pod
rządami PO - PSL został on zlikwidowany
i przekształcony w niewielki, bo liczący jedynie ok. 150 żołnierzy, Dywizjon.
Zagrożenie ze strony Rosji pokazało, jak to
było błędne. Występowałem o dyslokację
struktur wojskowych z zachodniej części
Polski na wschód, bo ich rozmieszczenie
jak za czasów Układu Warszawskiego jest
dzisiaj wielkim nieporozumieniem. Postulowałem rozbudowę naszych sił zbrojnych i wzmocnienie polskiego przemysłu
zbrojeniowego, głosowałem za zwiększeniem wydatków na wojsko.
Zwalczałem patologie w kierownictwie
Policji. Sprzeciwiałem się zamykaniu policyjnych posterunków i komisariatów
oraz likwidacji placówek i oddziałów
Straży Granicznej. Składałem wnioski
o podwyżkę wynagrodzeń funkcjona-

Święto Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, 18 września 2015 roku

riuszy i pracowników cywilnych służb
odpowiedzialnych za nasze codzienne
bezpieczeństwo, domagając się jednocześnie wprowadzenia rzeczywistego
motywacyjnego systemu płac.
Przygotowałem wraz z ekspertami projekt ustawy ustanawiającej oczekiwany

Kobiety w Policji - spotkanie w Sejmie, 23 lipca 2015 roku

od kilku lat program modernizacji służb
mundurowych. Skutecznie występowałem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym
w sprawie prawa funkcjonariuszy celnych do tzw. zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. 

Święto Policji w Białymstoku, 15 lipca 2015 roku

WALCZYŁEM O DROGI I KOLEJ, BY NIE DOPUŚCIĆ DO
WYKLUCZENIA KOMUNIKACYJNEGO NASZEGO REGIONU
W licznych wystąpieniach do rządu
domagałem się skutecznych działań,
aby wykorzystać szansę, jaką dawały
środki europejskie, i unowocześnić
naszą infrastrukturę komunikacyjną,
zbudować drogi, obwodnice miast,
linie kolejowe. Niespotykana nieudol-

ność koalicji PO-PSL sprawiła, że nie
zostały zbudowane drogi ekspresowe
S19 i S61, a droga S8 została wykonana tylko w części. Trasa kolejowa Rail
Baltica jest odsuwana w czasie. Przestrzegałem przed skutkami zamknięcia torów do Warszawy. Podjęto inną
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decyzję i po raz pierwszy od 150 lat
Białystok i cały region już przez ponad
rok nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego ze stolicą kraju. Wielokrotnie występowałem o zwiększenie
częstotliwości połączeń regionalnych
i dalekobieżnych. 
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Na polu jednego z rolników w gminie Przerośl (powiat suwalski) podczas żniw i suszy, 12 sierpnia 2015 roku

WSPIERAŁEM ROLNIKÓW
I POLSKĄ WIEŚ
Podlascy rolnicy, z którymi często
rozmawiam, czują się pokrzywdzeni,
lekceważeni i oszukiwani. Spóźniona i błędna reakcja rządu w sprawie
afrykańskiego pomoru świń, spadek
rentowności produkcji do granic biologicznego przeżycia wielu rolniczych
rodzin, skandal z kwotami mlecznymi
i sprzedażą polskiej ziemi obcokrajowcom czy wreszcie brak realnej pomocy gospodarstwom poszkodowanym
przez suszę - to tylko niektóre przykłady problemów, z którymi się borykają. Dobrze wiemy, że od pomyślności
rolników zależy poziom życia całego
społeczeństwa, zwłaszcza w takim regionie, jak nasz. Z biegiem czasu polska wieś poziomem życia musi dorównywać miastu. Nie załatwi wszystkiego
wspólna polityka rolna Unii Europejskiej – musimy prowadzić własną narodową politykę rolną.
Dlatego w wielu wystąpieniach konsekwentnie domagałem się od rządu
rzetelnego zajęcia się problemami
polskiej wsi, wypracowania narodowej
polityki rolnej oraz podjęcia skutecznych zabiegów w celu wyrównania
dopłat obszarowych do poziomu porównywalnego z innymi krajami, aby
nasze rolnictwo mogło konkurować

z wysoko dotowanym rolnictwem naszych europejskich sąsiadów.
Interweniowałem też w sprawie pomocy w rozwiązywaniu aktualnych
problemów rolników. Dotyczyło to
szacowania i rekompensaty strat spowodowanych przez tegoroczną suszę

czy wcześniejszego kryzysu związanego z wirusem afrykańskiego pomoru
świń i szkodami wyrządzanymi przez
dziki. Wzywając ministra rolnictwa do
konkretnych działań w tych sprawach
doprowadziłem do nadzwyczajnego
wspólnego posiedzenia trzech komisji
sejmowych – Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych oraz
Administracji, przedstawiając dezyderat do rządu. Oto jego fragment: „Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja
Administracji i Cyfryzacji oraz Komisja
Spraw Wewnętrznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, po zapoznaniu się
na wspólnym posiedzeniu w dniu 16
grudnia 2014 roku z długotrwałymi problemami występującymi na terenie województwa podlaskiego wskutek zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru
świń oraz nadmiernej populacji dzików
zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej o podjęcie skutecznych działań
mających na celu usunięcie skutków
zaistniałej sytuacji, wypłatę poszkodowanym rolnikom i hodowcom należnych
rekompensat oraz zapobieżenia dalszemu występowaniu tych zagrożeń”.
Podejmowałem również interwencje
w sprawach zgłaszanych przez rolników podczas spotkań i dyżurów poselskich, jak w przypadku zastrzeżeń do
działalności kierownictwa Spółdzielni
Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie. 

„Piknik Krasnoludków” z Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Augustowie,
30 czerwca 2015 roku
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PODEJMOWAŁEM INICJATYWY SŁUŻĄCE NASZEJ
ŚWIADOMOŚCI I POSTAWOM PATRIOTYCZNYM
MŁODZIEŻY
„Naród, który traci pamięć przestaje,
być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane
terytorium” - te słowa Marszałka Józefa
Piłsudskiego powinny być drogowskazem dla każdego z rządzących. Powinnością nas wszystkich, a zwłaszcza wybieranych do władzy przedstawicieli
narodu, jest kształtowanie patriotycznych postaw młodego pokolenia. Nasza historia pokazuje, że jesteśmy silni
tylko wtedy, gdy tworzymy wspólnotę.
Wtedy inni liczą się z nami. Wielokrotnie wyrażałem przekonanie, że nie ma
patriotyzmu bez znajomości dziejów
własnego narodu. Dlatego tak ważne
jest dotarcie do pełnej prawdy historycznej, jak w przypadku zbrodni katyńskiej czy Obławy Augustowskiej.
Trzy lata temu zainicjowałem konkurs
historyczny „By czas nie zaćmił i niepamięć”, który zachęca młodzież do
poszukiwania prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Mam
satysfakcję, że udało mi się przekonać

Rocznica „Cudu nad Wisłą”, uroczystości
w Sokółce, 15 sierpnia 2015 roku

Złożenie kwiatów pod tablicą smoleńską w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
podczas konferencji poświęconej Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, 22 czerwca 2015 roku

Sejm do uchwalenia ustawy uznającej
12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej - będzie to dobrze
służyć wiedzy i pamięci o tej zbrodni.
Wszystko po to, byśmy nadal byli Narodem i gospodarzami naszej ziemi oraz
ponad tysiącletniego dziedzictwa.
Organizowałem uroczystości i konferencje historyczne poświęcone ważnym wydarzeniom z naszych dziejów:
walce Żołnierzy Wyklętych, Obławie
Augustowskiej, rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, katastrofie smoleńskiej oraz problemom życia społecznego: demografii i polityce prorodzinnej,
oświacie, bezpieczeństwu, młodzieży.
Zapraszałem młodzież i nauczycieli na
wycieczki edukacyjne do Sejmu i Parlamentu Europejskiego oraz instytucji kultury - Muzeum Powstania Warszawskiego czy teatru. Uczestniczyłem
w uroczystościach szkolnych, rozmawiałem z młodzieżą o Polsce, naszej
historii i jej białych plamach, o obywatelskiej służbie swojej Ojczyźnie i tworzeniu dobrego prawa.
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Czytam list Prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas
uroczystości 70. rocznicy Obławy Augustowskiej
w Gibach (powiat sejneński), 19 lipca 2015 roku
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ZABIEGAŁEM O WARUNKI DO SZYBSZEGO
ROZWOJU NASZEGO REGIONU, BY JEGO
MIESZKAŃCY MIELI SZANSĘ NA LEPSZE ŻYCIE
Zawsze opowiadałem się za polityką
zrównoważonego rozwoju uważając,
że państwo polskie powinno stwarzać
równe szanse wszystkim regionom
i wszystkim obywatelom, jak dobry gospodarz, który nie zaniedbuje żadnej
części swego gospodarstwa. Koalicja
PO - PSL postawiła na wielkie miasta.
Jednakże wobec tego, że w rządowej
„Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” uchwalonej 13
grudnia 2011 roku przewidziane zostały
mechanizmy strategicznego wsparcia
finansowego dla ośrodków metropolitalnych, zabiegałem o to, aby Białystok
jako stolica naszego województwa mogła uzyskać taki status. Skorzystałby na
tym cały region. Niestety rząd arbitralnie ustalił takie kryteria, że niektórych
z nich Białystok minimalnie nie spełnił
- np. do wymogu 300 tys. mieszkańców
zabrakło 5 tys. osób. Posłowie PO, także ci z okręgu podlaskiego, nie poparli
tego wniosku. Skrzywdzili swoje miasto
i swój region. Mam nadzieję, że wyborcy o tym pamiętają.
Status metropolii to nie tylko sprawa prestiżu. Nie ma wątpliwości, że
pozbawienie Białegostoku charakteru miasta metropolitalnego będzie
utrudniało i hamowało jego rozwój
oraz negatywnie wpłynie na rozwój
całego regionu. Status metropolii to

udział w strategicznych programach
cywilizacyjnych i inwestycyjnych oraz
środki na ich realizację.
„Miasto liczące niewiele mniej niż 300
tys. mieszkańców, w którym funkcjonuje wiele uczelni, w tym kilka o wysokiej
renomie, gdzie naukę pobiera 50 tys.
studentów spełnia racjonalne wymagania, by zostać zakwalifikowane do
miast metropolitalnych, zwłaszcza, że
jest to jedyny taki ośrodek na rozległym
obszarze o stosunkowo niskim zaludnieniu. Sztuczne wyznaczenie limitu 300
tys. mieszkańców i 60 tys. studentów nie
znajduje żadnego uzasadnienia i jest
pozbawione sensu” (fragment mojej interpelacji do premiera Donalda Tuska
z 27 lipca 2012 roku). Drugim ciosem
w przyszłość Białegostoku i Podlasia
jest uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu obecnej kadencji ustawa o
związkach metropolitalnych, zgodnie
z którą dla utworzenia takiego związku
miast i gmin wymagana jest liczba 500
tys. mieszkańców.
Sprzeciwiałem się upolitycznieniu kryteriów podziału funduszy europejskich
dla poszczególnych miast, powiatów
i gmin województwa podlaskiego. Zasada, że pieniądze na projekty inwestycyjne i społeczne otrzymują głównie
samorządy związane z partiami władzy, a te, w których wyborcy dali man-

Wizyta Andrzeja Dudy w Suwałkach, 27 marca 2015 roku

Z nauczycielami i młodzieżą z Gimnazjum
w Krasnymborze (powiat augustowski) w Sejmie,
5 grudnia 2013 roku

dat samorządowcom związanym z Prawem i Sprawiedliwością są pomijane,
stanowi zaprzeczenie demokratycznego państwa prawa i sprawiedliwości
społecznej. Broniłem także przed likwidacją ważnych i potrzebnych instytucji - szkół, bibliotek, placówek pocztowych, posterunków policji, sądów
rejonowych.

Podziękowanie za wybór Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - spotkanie w Zambrowie, 27 maja 2015 roku
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Zieliński Jarosław

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej
„Radość spod Kapelusza” w Łomży, 28 lutego 2015 roku

30-lecie Szkoły Podstawowej nr 7 w Suwałkach, 30 kwietnia 2015 roku

PODSTAWĄ PRZYSZŁOŚCI
JEST DOBRA SZKOŁA
Polska szkoła musi uczyć, wychowywać i kształtować postawy - humanistyczne, patriotyczne, obywatelskie.
Obecna struktura szkolnictwa temu
nie sprzyja. Chociaż nauczyciele robią,
co mogą, oświata przeżywa kryzys.
Z mojego doświadczenia nauczyciela, samorządowca, kuratora oświaty,
wiceministra edukacji, a także ojca
dziecka w wieku szkolnym wynika
przekonanie, że należy powrócić do
ośmioletniej szkoły podstawowej
i czteroletniego liceum, odbudować
szkolnictwo zawodowe, nadać odpowiednią rangę wychowaniu w szacunku do sprawdzonych, chrześcijańskich i uniwersalnych wartości,

rodziny, tradycji narodowej, norm
i zwyczajów oraz w duchu miłości
Ojczyzny i służby swojemu państwu.
Jestem za uwolnieniem uczniów i nauczycieli od ogłupiających testów. Rodzice muszą mieć wybór w sprawie
nauki szkolnej 6-latków. Ważnym zadaniem jest wzmocnienie pozycji i autorytetu nauczyciela poprzez podniesienie
jego społecznego prestiżu, ale także
przez podwyżkę wynagrodzeń. Wykonując mandat poselski konsekwentnie opowiadałem się za taką edukacją. Sprzeciwiałem się także likwidacji
mniejszych szkół, aby droga dziecka do
szkoły i edukacji nie stawała się coraz
dłuższa i trudniejsza. 

Poświęcenie i odsłonięcie pomnika św. Jana Pawła II przy Gimnazjum nr 1 w Sokółce, 16 października 2014 roku
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Z młodzieżą podczas Międzyszkolnego Konkursu
„Religijne i geograficzne aspekty pielgrzymek
– podróży Jana Pawła II” w Sokołach (powiat
wysokomazowiecki), 4 listopada 2014 roku

Gala Radia Nadzieja w Grajewie, podczas której
zostałem wyróżniony statuetką „Gołąb Nadziei
2015”, 15 czerwca 2015 roku

Kurier
Poselski

w w w. jaroslawzielinsk i. p l

SZPITALE MUSZĄ LECZYĆ,
A NIE LICZYĆ
Gigantyczne kolejki do lekarzy, zadłużone szpitale, biurokracja, niejasne procedury, afery z lekami, niskie kontrakty,
nierówne traktowanie podmiotów leczniczych i wreszcie prywatyzacja ochrony zdrowia - to efekt ośmiu lat rządów
koalicji PO - PSL. Zgodnie z Konstytucją
to państwo ponosi odpowiedzialność

Spotkanie w obronie szpitala w Łapach,
30 czerwca 2015 roku

za opiekę zdrowotną. Ustawa zasadnicza gwarantuje także jej bezpłatność.
Sprzeciwiałem się nieprawidłowościom
w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Nie godząc się z jawną
i ukrytą, „pełzającą” prywatyzację służby
zdrowia domagałem się odpowiednich
reakcji rządu na takie sytuacje, gdy świeżo powstałe i nie spełniające wymaganych warunków podmioty prywatne
przejmowały usługi medyczne świadczone na dobrym poziomie od wielu lat
przez szpitale i przychodnie publiczne.
O zbadanie takich praktyk zwracałem
się do Najwyższej Izby Kontroli i ministra
zdrowia. Z jednej strony pieniędzy na
ochronę zdrowia jest w Polsce za mało,
z drugiej zaś są one w wielu przypadkach wydawane w sposób nieracjonalny
i niesprawiedliwy, są wręcz marnotrawione. Brakuje na leczenie niektórych

chorób, kolejki pacjentów do lekarzy są
coraz dłuższe, a jednocześnie istnieją
takie segmenty systemu opieki zdrowotnej, gdzie na działalności zdrowotnej
biznes robi w oparciu o środki NFZ całkiem niezłe interesy. Podejmowałem wysiłki, aby tak nie było, lecz rząd PO - PSL
patrzył na to przez palce, a tak naprawdę intencją jego zaplecza politycznego
była prywatyzacja służby zdrowia (przekształcanie szpitali w spółki prawa handlowego), nie mówiąc już o „kręceniu
lodów” na aktywach placówek zdrowia
(patrz: była posłanka PO Beata Sawicka).
Warto pamiętać, że ogromna, prawie 70
- miliardowa kwota gromadzona rocznie
z naszej składki zdrowotnej pozostaje właściwie poza kontrolą Sejmu. Nie
ukrywałem swojej dezaprobaty dla tego
stanu rzeczy opowiadając się, zgodnie
z programem Prawa i Sprawiedliwości,
za likwidacją NFZ. Szpitale muszą leczyć
chorych, a nie kalkulować, czy i ile NFZ
za to zapłaci. Nie może też być tak, że
o dostępie do lekarza i zdrowiu pacjenta,
a co za tym idzie - losie i życiu człowieka
decyduje grubość jego portfela.

O JAROSŁAWIE ZIELIŃSKIM
Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Zieliński od początku swojej działalności publicznej jest wierny wyznawanym wartościom i ideałom. Jako członek
władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości aktywnie uczestniczy w kształtowaniu i realizacji programu oraz linii politycznej
naszego ugrupowania.
Potrafi łączyć zaangażowanie polityczne i parlamentarne na szczeblu krajowym z walką o sprawy swojego regionu – województwa podlaskiego. Ja na Jarosławie Zielińskim nigdy się nie zawiodłem. Zawsze można na Nim polegać.

Beata Szydło

Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera RP
Poseł Jarosław Zieliński brał aktywny udział w tworzeniu programu Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę, że dzięki Państwa
poparciu i zaufaniu będzie mógł uczestniczyć w jego realizacji. Ze względu na Jego wiedzę i doświadczenie jest do tego
merytorycznie i politycznie świetnie przygotowany.

Mariusz Błaszczak, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
Poseł Jarosław Zieliński od początku sprawowania mandatu w sposób wzorowy wykonuje swoje obowiązki poselskie. Jest konsekwentny w dążeniu do realizacji idei i programu Prawa i Sprawiedliwości poprzez pracę nad projektami ustaw, aktywność w komisjach sejmowych oraz publiczne prezentowanie poglądów na konferencjach prasowych i środkach przekazu. Jego szczególne
zasługi odnoszą się do naszego bezpieczeństwa oraz poszanowania praw obywatelskich, o co walczy jako wiceprzewodniczący
Komisji Spraw Wewnętrznych. Zawsze upomina się również o sprawy swojego regionu. Dzięki Jego inicjatywie mamy ustawę
uznającą 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. Zasługuje na pełne zaufanie i głos Wyborców.
Wydawca:
Biuro Poselskie Jarosława Zielińskiego
ul. Kościuszki 32, 16-400 Suwałki, tel./fax: 87 566 55 48
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