
WOJCIECH 
ZUBOWSKI
Poseł Miedziowego Zagłębia

Szanowni Państwo!
4 lata temu, dzięki Waszemu zaufaniu, zostałem posłem na Sejm RP. 
Przez całą kadencję, podejmując decyzje w mojej poselskiej pracy, 
kierowałem się dobrem naszej Ojczyzny – i naszego regionu. 
Dziś chcę przedstawić informacje na temat moich działań. 
Więcej znajdziecie Państwo na mojej stronie www.wojciechzubowski.pl 
i na profilach w portalach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/WojciechZubowskiPL https://twitter.com/WZubowski

W Polkowicach, w czasie programu TV, 
poświęconemu szkodliwości podatku od kopalin 
dla naszego regionu.

Z działkowcami w Warszawie podczas 
ogólnopolskiej manifestacji.

W Głogowie podczas rolniczego protestu 
w sprawie obrony polskiej ziemi.

W Sejmie podczas spotkania w sprawie budowy 
farm wiatrowych.

Zapraszam do biur:

Lwówek Śląski
ul. Wojska Polskiego 25d
59-600 Lwówek Śląski

Polkowice
ul. Głogowska 12
59-100 Polkowice

Głogów
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów

e-mail: wojciech.zubowski@sejm.pl



W trakcie tej kadencji:  

3 biura poselskie 

78 wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu

80 interpelacji, zapytań i oświadczeń

Praca w:
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 
Komisji Skarbu Państwa, 
Komisji Infrastruktury,
Komisji Gospodarki. 

Każdy poseł ma możliwość pracy w zespołach parlamentarnych  
– ja zdecydowałem się na pracę w dziewięciu. Są to, m.in.:  

•  Dolnośląski Zespół Parlamentarny, 

•  Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3,

•  Parlamentarny Zespół Surowców i Energii,

•  Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń  
 pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa  
 poprzez CMK, 

•  Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło - Życie, Akcji Katolickiej oraz  
 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich,

•  Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich  
 Dawnej Rzeczypospolitej, 

•  Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jeszcze raz dziękuję za Wasze zaufanie, dzięki któremu mogłem przez 4 lata 
pracować na rzecz naszej Ojczyzny i naszego regionu. 

W czasie tej kadencji spotkałem się z Wami ponad 300 razy, korzystając z biur 
w  Głogowie, Polkowicach i Lwówku Śląskim. To tam dzieliliście się Państwo 
wsparciem, sugestiami i spostrzeżeniami, które pozwoliły mi na działania 
w sprawach najważniejszych dla naszej części województwa i kraju. 

Na pewno jednym z najważniejszych tematów była i nadal jest sprawa 
szkodliwego podatku od kopalin. Od początku zwracałem uwagę na wynikające 
z niego dla nas wszystkich zagrożenia, które poruszałem w licznych interpelacjach 
i wypowiedziach w Sejmie. Starałem się również nagłośnić jego szkodliwość dla 
regionu - wypowiadając się dla przedstawicieli lokalnych i ogólnopolskich mediów. 

Nie mniej istotne były dla mnie sprawy dotyczące infrastruktury – zwoływane 
z mojej inicjatywy posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Parlamentarnego dotyczyły 
rozwoju kolei w naszej części województwa. Przy okazji jeszcze raz dziękuję licznym 
samorządowcom, którzy korzystali z moich zaproszeń do Warszawy by rozmawiać 
o tych i innych ważnych dla Miedziowego Zagłębia sprawach. 

Nie mniej istotna była praca nad wieloma ustawami. Najdłużej trwała ta, 
dotycząca ustawy o ogrodach działkowych, gdzie przed wprowadzeniem 
niekorzystnych rozwiązań obroniliśmy kilka milionów działkowców. 

W ostatnim okresie najczęściej zabierałem głos w sprawach dotyczących gospodarki 
(ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nowelizacja prawa patentowego). 

Posiedzenia Komisji Skarbu Państwa były okazją do licznych pytań o państwowe 
spółki. Tu szczególne podziękowania należą się związkom zawodowym, które często 
informowały posłów o tematach „przypadkiem” pomijanych przez zarządy spółek…

Szanowni Państwo – nie sposób zawrzeć sprawozdania z wszystkich działań na 
tak malej powierzchni. Dlatego zapraszam do odwiedzenia moich biura poselskich 
i strony www.wojciechzubowski.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o mojej pracy.  


