
Dobiega końca VII Kadencja Sejmu RP, w trakcie, której 
miałam zaszczyt pełnić funkcję Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej reprezentując mieszkańców Śląska w polskim parlamencie. 
Czuję się zatem w obowiązku przedstawić Państwu sprawozdanie z 

mojej dotychczasowej działalności, w którym uwzględniłam najważniejsze aspekty mojej 
codziennej pracy parlamentarnej i społecznej. W tym okresie udało się przeprowadzić 
wiele pozytywnych zmian, lecz równocześnie zdaje sobie sprawę z licznych wyzwań, 
jakie przed nami stoją. Zapraszam zatem wszystkich do dalszej współpracy na rzecz 
rozwoju Śląska.

SPRAWOZDANIE Z PRACY PARLAMENTARNEJ: 

Szanowni Państwo!

DZIAŁALNOŚĆ POSELSKA W LICZBACH:

1 0 0  — posiedzeń Sejmu;

4  — Stałe Komisje, w których pracowałam:

- Polityki Społecznej i Rodziny,

- ds. Unii Europejskiej,

- Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

- Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

1 — Stała Podkomisja - ds. pomocy społecznej, w której pracowałam;

8 — Podkomisji nadzwyczajnych powoływanych do prac nad konkretnymi ustawami, w 

których pracowałam;

1 5 5  — Interpelacji i zapytań poselskich, które kierowałam do resortowych Ministrów -  

szczegółowy wykaz dostępny na mojej stronie internetowej www.ewakolodziej.pl w 
zakładce Praca Parlamentarna.

Wśród licznych interpelacji poselskich, które wystosowałam w trakcie kadencji 
Sejmu na uwagę zasługuje w szczególności ta skierowana do Ministra Spraw 
Wewnętrznych w przedmiocie wdrożenia w Polsce "Child alertu" - alarmu 
uruchamianego w przypadku zaginięcia dziecka, którego życie jest zagrożone. Kwestie
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bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszych, pozostają dla mnie 
priorytetem, dlatego z wielką satysfakcją przyjęłam fakt realizacji programu „Child alert", 
który stanowi istotny element systemu ochrony dzieci.

W ramach swojej aktywności publicznej wiele uwagi poświęcałam kwestiom 
związanym z prawidłowym żywieniem i zdrowym stylem życia m.in. poprzez działalność 
w Parlamentarnym Zespole ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości. 
W licznych interpelacjach poselskich, a także w trakcie debat wielokrotnie poruszałam 
tematykę związaną z propagowaniem wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego 
odżywiania się, mając świadomość, że odpowiedzialność za zdrowie i właściwy sposób 
odżywiania powinien być kształtowany już od najmłodszych lat. Cieszę się, że wieloletnie 
zaangażowanie w tej materii doprowadziło do wprowadzenia rozwiązań systemowych w 
postaci powszechnego zakazu sprzedaży artykułów wysoko przetworzonych 
(tzw. „śmieciowego jedzenia") w sklepikach szkolnych.

P o n a d  2 0 0  Interwencji poselskich, które podejmowałam w Państwa imieniu wobec 
instytucji publicznych oraz prywatnych.

W mijającej kadencji Sejmu działalność parlamentarną z powodzeniem godziłam z 
zaangażowaniem w sprawy istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności, nie 
unikając przy tym tematów trudnych i niewygodnych. Wyrażało się to przede wszystkim 
poprzez podejmowanie koniecznych interwencji wobec różnorakich instytucji w 
kwestiach ważnych dla osób, które z ufnością poszukiwały u mnie wsparcia i pomocy. 
Każda ze zgłoszonych przez Państwa spraw miała dla mnie równie istotne znaczenie i do 
każdej z nich podeszłam z maksymalnym zaangażowaniem. Moim naturalnym polem 
działania jest codzienny kontakt z Państwem, realizowany podczas spotkań 
indywidualnych i grupowych oraz wizji lokalnych, a także w drodze rozmów 
telefonicznych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej i portali społecznościowych.
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7 3  — Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu -  szczegółowy wykaz dostępny na mojej 

stronie internetowej www.ewakolodziej.pl w zakładce Praca Parlamentarna;

2 9  — Oświadczeń i pytań w sprawach bieżących -  szczegółowy wykaz dostępny na 

mojej stronie internetowej www.ewakolodziej.pl w zakładce Praca Parlamentarna;

9 7 ,5 7  %  — Frekwencja podczas głosowań;

1 0  — stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, w których pracowałam;

7  — Zespołów parlamentarnych, w których pracowałam:

- Parlamentarna Grupa Kobiet,

- Parlamentarny Zespół ds. Piastówanio Ślónskij Godki,

- Parlamentarny Zespół ds. Pogranicza Polsko-Czeskiego,

- Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości,

- Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

- Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych,

- Poselski Zespół Strażaków.

PRACA NAD USTAWAMI:

4 4  — wniesionych poselskich projektów ustaw.

Jedną z najważniejszych ustaw, nad którą 
pracowałam była ustawa o umorzeniu 
należności powstałych z tytułu 
niezapłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne osób prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą. W wyniku 

długotrwałych i niełatwych prac parlamentarnych w tej materii doszło do przyjęcia 
rozwiązania, które objęło przeszło pół miliona 
przedsiębiorców poszkodowanych przez ZUS, 
pozwalając na uwolnienie ich od długów 
powstałych z tytułu niesłusznie naliczonych 
składek. Moja aktywność i zaangażowanie odegrały 
kluczową rolę w skonstruowaniu przepisów 
ustawy, korzystnych dla wszystkich 
przedsiębiorców, co znajduje swoje potwierdzenie
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w opinii wielu osób prowadzących działalność gospodarczą.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

Ważnym elementem mojej aktywności publicznej była organizacja, wsparcie oraz 
czynny udział w wielu akcjach społecznych, charytatywnych i sportowych. Wśród 
przywołanych inicjatyw na wyróżnienie zasługują w szczególności:

- „Lady D. 2015 in Silesia imienia Krystyny Bochenek" - niezwykły konkurs, który 
miałam przyjemność organizować, poświęcony kobietom niepełnosprawnym, które 
pomimo swoich dysfunkcji odniosły sukces w różnych dziedzinach życia i odegrały 
kluczową rolę w rozwoju naszego regionu;

- Ogólnopolski konkurs krasomówczy,

- Konkurs Wiedzy o Sejmie - dziś bardzo ważne 
jest, by prawidłowo kształtować świadomość 
obywatelską wśród młodzieży oraz podnosić 
autorytet polskiego Parlamentu, dlatego z wielką 
przyjemnością zorganizowałam dla uczniów śląskich 
szkół ponadgimnazjalnych „Konkurs Wiedzy o 
Sejmie". Cyklicznie prowadziłam również lekcje o 
polskim i europejskim parlamentaryzmie w szkołach 
na terenie naszego regionu.

- Olimpiada wiedzy o Górnym Śląsku,

- Wielki test języka angielskiego „English Contest",

- Organizacja wizyt mieszkańców Śląska w 
Parlamencie - na moje zaproszenie wielu z 
Państwa gościło w Polskim Parlamencie i 
miało możliwość poznania praktycznych 
aspektów jego funkcjonowania, historii 
oraz codziennej w nim pracy.

- X koncert charytatywny „Mamy to szczęście, że mamy siebie",

- Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej,
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- Gra miejska Fair Train,

- „Cała polska czyta dzieciom" -  cykliczna akcja poświęcona upowszechnianiu 
czytelnictwa wśród najmłodszych, którą z wielką radością organizuję w przedszkolach i 
szkołach na terenie województwa śląskiego.

- Mistrzostwa Katowic w narciarstwie alpejskim,

- Turniej unihokeja,

- „Ukwiecanie Katowic" -  zorganizowana przeze 
mnie akcja mająca na celu upiększenie naszego 
miasta, przeprowadzona w dzielnicy Katowice- 
Piotrowice w wyniku, której udało się 
zagospodarować skwer poprzez posadzenie 
krzewów i postawienie ławek. Wierzę, że 
uporządkowany w ten sposób teren stał się 
miejscem spotkań i integracji sąsiedzkiej.

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH:

Moimi priorytetami w tej dziedzinie były i są:

Polityka społeczna i prorodzinna:

— Aktywizacja mam na rynku pracy,

— Roczny urlop rodzicielski oraz dwutygodniowy urlop ojcowski,

— Karta Dużej Rodzin, w tym poszerzanie oferty usług dla rodzin wielodzietnych,

— Wsparcie seniorów w ich środowisku lokalnym poprzez budowę dziennych domów 
opieki, zwłaszcza poprzez wdrożenie programu „Senior Wigor".
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Kompleksowa oferta edukacyjna i oświatowa;

— Troska wspólnie z radami Rodziców i młodzieżą o rozwój szkół i placówek 
oświatowych. Szczególnym przykładem aktywności w tym zakresie była obrona przed 
likwidacją Gimnazjum nr 15 i nr 20 w Katowicach, Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i nr 5 
w Katowicach oraz kompleksowa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach- 
Podlesiu,

— Pomoc w tworzenia nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków, 
klubów dziecięcych i dziennych 
opiekunów domowych oraz nowych 
placówek przedszkolnych. Wyrazem 
zaangażowania w tej materii było m.in. 
wsparcie na rzecz budowy Zespołu 
Żłobkowo- przedszkolnego w Gminie 
Bojszowy (Program „Maluch"),

— Upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez cykliczną organizację 
akcji „cała Polska czyta dzieciom.

Przyjazna przestrzeń publiczna:

— Zaangażowanie na rzecz stworzenia w każdej dzielnicy placów zabaw, parków, 
skwerów i zieleńców oraz przyjaznej przestrzeni publicznej w celu umożliwienia 
aktywnego odpoczynku i miłego spędzenia czasu z rodziną,

— sprawna komunikacja miejska- wypracowanie rozwiązań na rzecz nowej siatki 
połączeń linii autobusowych (w tym nocnych), kolejowych i tramwajowych.

Sport dzieci i młodzieży:

— Budowa nowych sal gimnastycznych i 
obiektów sportowych na terenie miast 
śląskich,

— Promowanie aktywności fizycznej 
oraz zdrowego stylu życia i odżywiania od 
najmłodszych lat,

— Wspieranie sportu paraolimpijskiego, 
a zwłaszcza akcji „#takdlario ".
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Ład w zagospodarowaniu przestrzennym miasta:

— Przeciwdziałanie groźbie masowych wyburzeń na terenie południowych dzielnic 

miasta Katowice w związku z modernizacją linii kolejowych,

— Wieloletnia praca na rzecz stworzenia planów zagospodarowania przestrzennego 

i ochrony terenów zielonych oraz dolin rzecznych.

Swobodny rozwój gospodarczy

— Konsekwentna obrona interesów małych i średnich przedsiębiorców wobec groźby 
dalszej ekspansji galerii handlowych oraz wielkopowierzchniowych sklepów na terenie 
Katowic,

— Wsparcie przedsiębiorców i firm 
rodzinnych w walce z bezprawnym 
działaniem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, czego szczególnym
wyrazem stało się przyjęcie tzw. ustawy 
umorzeniowej.

Żywię nadzieję, że przedstawione sprawozdanie prezentujące najważniejsze 
aspekty mojej działalności poselskiej przyczyni się do rzetelnej oceny mojej pracy 
w mijającej kadencji Sejmu.
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