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Szanowni PańStwo, 
DroDzy KraKowianie! 

Minęły niemal cztery lata, odkąd aż 18.583 z Was zdecydowało, że ponownie zostanę posłem. 
Za każdy z tych głosów jestem tym bardziej wdzięczny, że zajmowałem na liście wyborczej  
odległe, 19. miejsce – więc wiem, że zaufaliście Państwo mnie, Łukaszowi Gibale, a nie anoni-
mowemu kandydatowi. W mojej pracy od zawsze najważniejsze są KraKów i GoSPodarKa. 
Kraków – bo od lat jest niesprawiedliwie traktowany przy podziale pieniędzy w Warszawie.  
Gospodarka – bo tylko usuwając bariery dla małych i średnich firm, możemy podnieść płace  
i zmniejszyć bezrobocie. Dziś, po czterech latach pełnienia po raz kolejny mandatu posła, chciał-
bym przedstawić, co w tych dwu sprawach udało mi się zdziałać. 

To dobry moment, żeby podziękować tym, którzy przez ostatnie cztery lata wspierali mnie  
w mojej pracy. Dziękuję wszystkim, którzy odwiedzili moje biuro – zgłaszane przez Państwa 
problemy starałem się skutecznie rozwiązywać, a spotkania z Wami były dla mnie często inspi-
racją do działań w Warszawie. Dziękuję także tym przedsiębiorcom, a było ich kilkuset, którzy 
włączyli się w konsultacje programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorców – to dzięki Wam 
powstało kilkanaście projektów ustaw i dziesiątki interpelacji poselskich. Dziękuję wszystkim 
formalnym i nieformalnym krakowskim organizacjom, z którymi miałem zaszczyt współpraco-
wać. Bez Waszego zaangażowania i wiedzy eksperckiej nie udałoby się tyle zdziałać. Dziękuję 
wreszcie moim Współpracownikom, którzy opracowali dla Państwa to sprawozdanie. Moi Dro-
dzy Asystenci, to wszystko, co udało się zdziałać przez te cztery lata, to nasz wspólny sukces.

Zapewniam, że nie poprzestanę na tym, co dotąd zrobiłem, i dalej będę pracował dla dobra  
Krakowa i polskich przedsiębiorców. Zapraszam Państwa serdecznie na moją stronę interneto-
wą www.gibala.pl, z której dowiecie się wszystkiego o mojej bieżącej działalności.

Pozostaję z szacunkiem, 



drodzy PańStwo!
Od lat jesteśmy blisko polityków, choć sami nimi 
nie jesteśmy. Wiemy doskonale, że wielu z Pań-
stwa krytycznie ocenia pracę polskiego Sejmu,  
i bardzo często ta krytyka jest w pełni uzasad-
niona. Będąc jednym z 460 posłów można tyl-
ko przyjeżdżać dwa razy w miesiącu na po-
siedzenia sejmowe, pobierać poselską dietę 
i poza tym niewiele robić. Ale można też pra-
cować przez 12 godzin na dobę, spotykać się 
z ludźmi, rozmawiać z nimi i wyciągać z tych 
rozmów wnioski, przekładając je następnie na 
konkretne działania. Można przeznaczać sej-
mowe uposażenie niemal w całości na pracę 
biura i cele charytatywne, można podejmować 
działania, które nie zawsze kończą się sukce-
sem, ale kiedy się udaje, przynoszą ogromną 
satysfakcję – również nam, asystentom.

Obiektywną ocenę naszemu Szefowi wystawili 
dziennikarze polityczni, tworzący ranking naj-
lepszych posłów dla tygodnika „Polityka”. Zna-
lazł się w gronie najlepszych za to, że konse-
kwentnie zajmuje się gospodarką i nie wdaje 
się w nieistotne polityczne awantury. Pracuje-
my z nim od lat – i zgadzamy się z tą oceną.

Staraliśmy się napisać to sprawozdanie 
tak, żeby nie tylko wyliczyć, co przez ostat-
nie cztery lata zrobił nasz Szef, ale też poka-
zać, na czym polega praca posła – bo zda-
jemy sobie sprawę, że wielu wyborców nie 
wie, jak to wygląda w praktyce. Liczymy,  
że doczytacie Państwo ten raport do końca,  
a później sami wyciągniecie z niego wnioski.

Miłej lektury!
asystenci Posła Łukasza Gibały:

Katarzyna Dzija-Mazur
Joanna Jankowska

Maciej Pach
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KRAKów I MAŁOPOlsKA 
to Priorytety dla Łukasza 
GibaŁy, odkąd zajmuje się 
dziaŁalnością Publiczną. 

1
narodowy Fundusz 
rewaloryzacji zabytków 
Krakowa – pieniądze  
na krakowskie zabytki

narodowy FunduSz rEwaLoryzacJi 
zabytKów KraKowa to SPEcJaLna 
PuLa PiEniędzy z budŻEtu PańStwa, 
Która za PośrEdnictwEM KancE-
Larii PrEzydEnta rzEczyPoSPoLi-
tEJ PoLSKiEJ PrzEKazywana JESt  
na KraKowSKiE zabytKi. 

W marcu 2013 roku prominentni politycy Platformy 
Obywatelskiej po raz pierwszy zaczęli publicznie mó-
wić o likwidacji Funduszu. Poseł Gibała szybko skie-
rował zapytanie do ministra kultury. Odpowiedź mini-
sterstwa nadeszła dopiero po miesiącach i była nie-
pokojąca – ministerstwo przyznało, że krakowskie 
zabytki, owszem, mają ogromne znaczenie dla kraju,  
ale pieniędzy domagają się również inne miasta.  
W obronę Funduszu zaangażowali się w również inni kra-
kowscy politycy, a także lokalne środowiska naukowe  
i kulturalne. Poseł Gibała między innymi wystosował pi-
smo w tej sprawie do zarządzającego Funduszem Pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego. Wspólna walka  
o obronę pieniędzy na krakowskie zabytki zakończyła 
się sukcesem – w budżecie państwa na rok 2014 za-
pisano 30 milionów złotych na ten cel. Jednak to nie 
koniec działań Łukasza Gibały w tej sprawie. W maju 
tego roku podjął walkę o zwiększenie środków budże-
towych na NFRZK. Do podpisania swojej interpelacji  
w tej sprawie zaprosił małopolskich posłów wszyst-
kich partii politycznych. 

2
rządowe pieniądze  
na krakowskie 
festiwale

w PiErwSzych dniach LutEGo 2015 
roKu MiniStErStwo KuLtury i dziE-
dzictwa narodowEGo PrzyznaŁo 
dotacJE na wydarzEnia KuLturaLnE 
w KraJu. 

Ku wielkiemu zaskoczeniu krakowskich władz i ludzi 
kultury, ministerialnych grantów nie otrzymały uznane 
imprezy krakowskie, w tym przede wszystkim festiwal 
Sacrum Profanum. Poseł Gibała natychmiast zareago-
wał interpelacją w tej sprawie. Miesiąc później MKDiN, 
rozpatrując odwołania, przyznało dofinansowanie  
na Sacrum Profanum oraz kilka innych wydarzeń w 
stolicy Małopolski. Kraków otrzymał wówczas na te 
cele ponad 4 miliony złotych.
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Było tak wówczas, kiedy został radnym sej-
miku wojewódzkiego, nie zmieniło się w po-
przedniej i obecnej kadencji Sejmu. Gibała 
najpierw jako radny, a później poseł z uporem 
zabiegał o ważne dla Krakowa i regionu inwe-
stycje. Takie działania w przypadku naszego 
miasta są szczególnie potrzebne. Kraków od 
lat jest niesprawiedliwe traktowany przez ko-
lejne rządy – zarówno jeśli chodzi o pienią-
dze z budżetu państwa na kluczowe i kosz-
towne inwestycje, dofinansowanie kultury 
czy ochronę zabytków, jak i o środki unijne. 
Niestety, w przeliczeniu na mieszkańca do-
stajemy z Warszawy mniej niż inne miasta. 

Ale to nie jedyny problem stolicy Małopolski. 
Kraków boryka się od lat ze smogiem, mamy 
za mało terenów zielonych, władze miasta 
prowadzą nieodpowiedzialną politykę finan-
sową, szukając oszczędności na przykład 
kosztem krakowskich szkół, przedszkoli czy 
domów pomocy społecznej. Tematami, jaki-
mi poseł Gibała zajmował się w mijającej ka-
dencji Sejmu były również z pozoru małe,  
ale ważne problemy trafiających do biura przy 
ulicy Zbożowej Krakowian. 



3
działania w sprawie 
obniżenia opłat za 
przejazd autostradą a4 
Kraków – Katowice

od 1 Marca tEGo roKu StaLExPort 
– FirMa zarządzaJąca autoStra-
dą a4 KraKów-KatowicE – PodnióSŁ 
StawKę oPŁat za PrzEJazd tyM od-
cinKiEM do 20 zŁotych – czyLi o 10%. 
to niE PiErwSza PodwyŻKa.

W ciągu ostatnich 15 lat opłata wzrosła trzykrotnie, 
czyli nieporównywalnie bardziej, niż zwiększyły się  
w Polsce zarobki. Dlatego Łukasz Gibała postanowił 
zainterweniować u Marii Wasiak, minister infrastruk-
tury i rozwoju. W ponadpartyjną akcję udało się Giba-
le zaangażować 17 posłów z Małopolski i ze Śląska 
– wszyscy oni podpisali się pod jego interpelacją w tej 
sprawie. Ponieważ odpowiedź ministerstwa nie była 
dla posłów satysfakcjonująca (urzędnicy tłumaczyli 
się zapisami umowy koncesyjnej), poseł zdecydował 
o złożeniu wniosku o kontrolę samej umowy i dzia-
łań ministerstwa. W specjalnym wniosku zwrócił się 
do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie, czy umo-
wa koncesyjna jest legalna, czy legalne jest jej utajnie-
nie oraz czy kolejni ministrowie wystarczająco zadbali 
o interes użytkujących autostradę kierowców. Sprawa 
ta jest wciąż w toku.

wschodnia obwodnica 
Krakowa i lotnisko  
w balicach – sukces po 
wieloletnich staraniach
w PoLitycE częSto bywa taK, ŻE cELE 
udaJE Się zrEaLizować doPiEro Po 
wiELu Latach, i niGdy w PoJEdynKę. 

Tak było zarówno ze wschodnią obwodnicą 
Krakowa, jak i z gruntami potrzebnymi do roz-
budowy lotniska w Balicach. Sukces był wy-
nikiem działania zespołowego, a także rzad-
kiej u polityków chęci i umiejętności tworze-
nia ponadpartyjnych sojuszy w ważnych dla 
regionu sprawach.

5
wschodnia 
obwodnica Krakowa

Działania posła Łukasza Gibały w celu pozyskania 
centralnego finansowania na wschodnią obwodnicę 
Krakowa trwały nieprzerwanie od grudnia 2010 roku, 
kiedy rząd wyrzucił tę inwestycję ze swoich planów. 
Koszt budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku wę-
zeł Rybitwy – węzeł Igołomska, nazywanego „Trasą 
Nowohucką” – czyli wschodniej obwodnicy miasta –  
to blisko miliard złotych. Na taki wydatek budżetu  

4

działania w sprawie 
budowy trasy S-7 
na odcinku Kraków – 
granica województwa 
świętokrzyskiego

NA „eKSPReSóWKę” KRAKóW 
– WARSZAWA KRAKOWIANIE 
cZeKAJą JUż OD WIeLU LAT.
Niestety, w kolejnych rządowych programach frag-
menty drogi S7 przebiegające na terenie Małopolski 
były często pomijane. Nie inaczej było z odcinkiem 
Kraków – granice województw małopolskiego i świę-
tokrzyskiego. Wreszcie, po wielu staraniach w najnow-
szym projekcie „Programu budowy dróg krajowych na 
lata 2014-2023” z początku tego roku ten fragment 
znalazł się na rządowej liście inwestycji prioryteto-
wych. Jednak informacja ta była tylko z pozoru w peł-
ni satysfakcjonująca. Jak się okazało po analizie do-
kumentu, wyczekiwany odcinek S7 dodano do listy, 
jednak nie uwzględniono go w kosztorysie. Ten ostat-
ni pozostał bez zmian – ani złotówka nie została do-
dana na naszą inwestycję. Dlatego poseł niezwłocznie 
podjął interwencję w ministerstwie infrastruktury i roz-
woju. Również w tym przypadku akcja miała charakter 
ponadpartyjny – pod interpelacją Gibały podpisali się 
posłowie Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawie-
dliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Działania przy-
niosły oczekiwany skutek – ministerstwo zapewniło,  
że budowa trasy S7 na odcinku Kraków – granice wo-
jewództwa świętokrzyskiego jest bezpieczna i zapla-
nowana przez rząd.

Krakowa po prostu nie stać, dlatego konieczne jest  
finansowanie z budżetu centralnego. Zaraz po tym, jak 
rząd wykreślił tę drogę z Programu Budowy Dróg Kra-
jowych i Autostrad, poseł Gibała podjął się budowania 
ponadpartyjnego wsparcia dla tej inwestycji. Do koń-
ca roku 2010 pod apelem do Premiera w sprawie przy-
wrócenia wschodniej obwodnicy Krakowa do planów 
rządowych zebrał razem ze swoimi współpracow-
nikami podpisy parlamentarzystów i samorządow-
ców niemal wszystkich partii politycznych. Wkrótce 
po niekorzystnej dla Krakowa decyzji rządu powstała 
inicjatywa obywatelska „S7 w Krakowie”, z którą po-
seł podjął współpracę. Łukasz Gibała był również je-
dynym posłem rządzącej Platformy Obywatelskiej,  
który podczas głosowań budżetowych wbrew nakazo-
wi partyjnemu głosował za przeznaczeniem środków 
na wschodnią obwodnicę – za co został kilka miesię-
cy później ukarany dopiero 19 miejscem na liście wy-
borczej do Sejmu. Później, korzystając z formalnych 
i nieformalnych narzędzi – czyli kierując oficjalne pi-
sma do ministra, ale także tocząc rozmowy w sejmo-
wych kuluarach, poseł nieustannie zabiegał o środki 
na tę inwestycję. 

Starania te zakończyły się sukcesem  
– na początku czerwca 2013 roku rząd 
przywrócił wschodnią obwodnicę do Pla-
nu budowy dróg Krajowych na lata 2011-
2015, a przetarg na budowę drogi został 
rozpisany kilka tygodni później. budowa 
rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. 
do roku 2017 powstanie 4,5 km drogi 
ekspresowej, nowy most na wiśle oraz 12  
innych mostów i wiaduktów. Przebudo-
wana zostanie także linia tramwajowa. 
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6
rozwój lotniska  
w balicach

rozbudowa lotniska w balicach oznacza 
nie tylko nowe miejsca pracy na samym 
lotnisku, ale też wzrost dochodów z tu-
rystyki w regionie i większą atrakcyjność 
naszego miasta dla inwestorów – czyli 
nowe miejsca pracy dla Krakowian. 

Działania na rzecz rozwoju podkrakowskiego por-
tu lotniczego poseł Gibała rozpoczął już w roku 2006, 
wtedy jeszcze jako radny województwa małopolskie-
go. Dziełem jego i jego współpracowników było m.in. 
zebranie podpisów ponad 7 tysięcy Krakowian pod 
apelem w sprawie podkrakowskiego lotniska. Kolej-
nym krokiem była ponadpartyjna petycja do Premie-
ra, pod którą podpisali się parlamentarzyści i samo-
rządowcy wszystkich – poza Samoobroną – partii. 
Później były interpelacje i zapytania poselskie, a także 
dziesiątki rozmów z ministrem obrony narodowej i jego 
współpracownikami. W efekcie już w roku 2009 Agen-
cja Mienia Wojskowego przekazała 33 ha gruntów,  
a w czerwcu 2013 roku Ministerstwo Obrony Narodo-
wej oddało lotnisku dodatkowe 250 ha gruntów. Dzię-
ki temu trwa właśnie największy w historii podkrakow-
skiego portu lotniczego projekt inwestycyjny. Powsta-
je nowy terminal, hotel, nowy wewnętrzny układ komu-
nikacyjny, płyta postojowa, drogi kołowania, przysta-
nek kolejowy. Wszystkie te inwestycje zostaną zakoń-
czone jeszcze w tym roku. W przyszłym natomiast ru-
szy budowa nowej drogi startowej – będzie ona goto-
wa w roku 2018. Te inwestycje, możliwe dzięki prze-
kazaniu gruntów, sprawią, że przepustowość lotniska 
wzrośnie dwukrotnie. Obecnie „Balice” są w stanie ob-
służyć blisko 4 miliony pasażerów rocznie. Już wkrót-
ce będzie to 8 milionów. 

7
Smog

KraKowianiE oddychaJą 
naJGorSzyM PowiEtrzEM 
w PoLScE. KraKów w ran-
KinGu MiaSt EuroPEJ-
SKich z naJbardziEJ za-
niEczySzczonyM PowiE-
trzEM zaJąŁ niEchLubnE 
trzEciE MiEJScE. 

Gorzej jest tylko w dwóch miastach w Bułgarii.  
Dopuszczalne normy dla pyłu zawieszonego w Kra-
kowie są przekraczane przez prawie połowę dni  
w roku, i to często kilkukrotnie. Najgorszy jest rako-
twórczy benzo(a)piren – roczne stężenie tego pyłu się-
ga w Krakowie nawet 800% normy. Przeciętny miesz-
kaniec naszego miasta wdychając krakowskie powie-
trze przyjmuje rocznie ilość benzo(a)pirenu odpowia-
dającą wypaleniu 2500 papierosów. Nawet niepalący 
Krakowianie nieświadomie wypalają więc codziennie  
7 papierosów. Dotyczy to absolutnie wszystkich  
–również małych dzieci, osób starszych czy kobiet  
w ciąży. Z powodu rakotwórczego benzo(a)pirenu przed-
wcześnie umiera 400 mieszkańców Krakowa rocznie. 
Jak wynika z analiz, smog skraca życie Krakowian o rok  
i 11 miesięcy. To najgorszy wynik w kraju. W Krakowie  
z powodu zanieczyszczeń powietrza na astmę choru-
je trzy razy więcej dzieci niż w innych miastach Pol-
ski, gdzie powietrze jest mniej zanieczyszczone. Kra-
kowski smog oznacza też kary finansowe, które na-
kłada Unia europejska. W przypadku Polski może 
to być około 100 mln euro – czyli ponad 400 mln zł.  
Ponieważ kara zostanie podzielona między te gminy, 
w których powietrze nie spełnia unijnych standardów,  
Kraków zostanie nią obciążony w pierwszej kolejności.

i. KraKów i MaŁoPoLSKa10 11i. KraKów i MaŁoPoLSKa

KraKowianie 
oddychają 

najgorszym 
powietrzem 

w polsce! 

badania dowodzą, ŻE winę za SMoG 
PonoSi GŁówniE niSKa EMiSJa – czy-
Li Po ProStu dyM z KraKowSKich 
KoMinów. 

To spory problem, bo duża część budynków w naszym 
mieście ogrzewana jest za pomocą pieców na paliwa 
stałe – węgiel i drewno. Poseł Łukasz Gibała był jed-
nym z tych, którzy gorąco zabiegali o wprowadzenie 
w Krakowie, uchwałą sejmiku małopolskiego, zaka-
zu opalania pieców węglem. Uchwałę podjęto, jednak 
w tej chwili stoi ona pod znakiem zapytania. Zosta-
ła uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny,  
a dziś czeka na wyrok w Naczelnym Sądzie Admini-
stracyjnym. Walka więc wciąż jeszcze trwa. Ale są też 
inne sposoby na ograniczenie w Krakowie (i w całej 
Polsce) tzw. niskiej emisji. W naszym kraju do sprze-
daży dopuszczony jest każdy rodzaj węgla. W odróż-
nieniu od zdecydowanej większości państw europej-
skich nie mamy norm jakościowych, jakim odpowia-
dać muszą paliwa stałe. Dzięki temu w Polsce kupić 
można wszystko – nawet najbardziej zanieczyszczo-
ne odpady węglowe. To się na szczęście właśnie zmie-
nia. 

Po interwencji posła Gibały Sejm uchwa-
lił ustawę, która umożliwia wprowadze-
nie takich norm. ogłosić je musi mini-
ster gospodarki. również u niego Łu-
kasz Gibała wielokrotnie interwenio-
wał, najpierw ponaglając go, a póź-
niej domagając się zaostrzenia norm,  
bo te zaproponowane przez minister-
stwo okazały się fikcyjne. we wszyst-
kich działaniach antysmogowych po-
seł Gibała ściśle współpracuje z eksper-
tami Krakowskiego alarmu Smogowego.  
również w porozumieniu z KaS Łukasz  
Gibała działał na rzecz uchwalenia przez 
sejmik wojewódzki zakazu palenia węglem  
w krakowskich piecach.



dzięKuJę dziEcioM 
ZA WSZySTKiE 
RySuNKi

8
dla uczniów  
krakowskich szkół

dzięki interwencjom posła Łukasza  
Gibały skierowanym do władz miasta  
w styczniu 2013 r. udało się uratować 
przed likwidacją cztery małopolskie szko-
ły: Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 22,  
Liceum ogólnokształcące nr 18 oraz Gim-
nazjum nr 19. 

Łukasz Gibała pisał wówczas w sprawie jednej  
ze szkół do Prezydenta Jacka Majchrowskiego:
Oszczędności przewidziane z tytułu likwi-
dacji szkoły są w skali budżetu miasta nie-
wielkie (120 tys. zł to mniej niż 1/200 pro-
centa rocznego budżetu miasta Krakowa), 
natomiast skutki społeczne decyzji o likwi-
dacji budzą poważne obawy wśród przed-
stawicieli społeczności szkolnej.

W rezultacie Prezydent Majchrowski wycofał się z za-
miaru likwidacji sześciu z jedenastu szkół z listy przed-
stawionej przez wiceprezydent Annę Okońską-Walko-
wicz, w tym wszystkich placówek, o których uratowa-
nie walczył poseł Łukasz Gibała.

Szanowny Panie Pośle! 
Pańska pomoc była niezastąpiona. Nasza 
wspólna sprawa zwyciężyła. 
Dziękujemy za poparcie od momentu pierw-
szego kontaktu, dziękujemy za listowną in-
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terwencję u Pana Prezydenta, oraz udział  
w spotkaniu na Osiedlu Podwawelskim. 
Pański udział był nie do przecenienia w na-
szej walce ze źle przygotowana uchwałą. 
(…) 
Serdecznie dziękujemy za pomoc, życz-
liwość i interwencję, a przede wszystkim  
za to, że mogliśmy na Pana liczyć. 
To dobrze, że możemy na siebie nawzajem 
liczyć w trudnych sytuacjach.

fragment podziękowań 
nadesłanych przez Rodziców

W czerwcu 2014 roku o pomoc poprosili posła Giba-
łę rodzice dzieci z Szkoły Podstawowej nr 21. Dyrekcja 
szkoły, ze względu na oszczędności, postanowiła roz-
wiązać klasę, w której uczyły się ich dzieci, a je same 
rozdzielić do innych oddziałów. Już sam fakt roz-
dzielenia zżytych z sobą dzieciaków był dyskusyjny. 
Ale dla rodziców był on tym bardziej nie do przyjęcia,  
że ich dzieci rozpoczęły edukację w wieku 6 lat. Kiedy 
szły do pierwszej klasy, dyrekcja szkoły zapewniała ro-
dziców, że maluchy przez cały czas edukacji będą ota-
czane szczególną opieką. 

Po interwencji posła Łukasza Gibały władze szko-
ły zmieniły decyzję, a dzieci pozostały razem w jednej 
szkolnej klasie. 

Dziękujemy za zaangażowanie tym bar-
dziej, że należy Pan do nielicznych osób, 
które zainteresowały się naszym proble-
mem i zareagowały w sposób jakiego ocze-
kują wyborcy od swoich przedstawicieli  
w rządzie. Dziękujemy w imieniu wszyst-
kich rodziców, ale również w imieniu dzie-
ci, które wdzięczność wyraziły swoimi ry-
sunkami.

fragment podziękowań
od rodziców dzieci z SP nr 21
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9
nie dla likwidacji 
krakowskich 
przedszkoli

„iskierka”, „bajka”, „Kraina uśmiechu”, 
„Pod Skrzydłami” i „Pod Gwiazdkami”  
– to nazwy pięciu niepublicznych kra-
kowskich przedszkoli. Przed laty były  
to przedszkola samorządowe. za namową 
urzędników (miasto nie miało pieniędzy 
na ich utrzymanie) przedszkola zostały 
sprywatyzowane i stały się niepubliczny-
mi. Miasto oddało budynki za symbolicz-
ny czynsz. Latem ubiegłego roku posta-
nowiło jednak je odebrać. dlaczego? 

W naszym mieście wciąż brakuje miejsc w przed-
szkolach. W roku 2014 zabrakło ich dla blisko 2 tysię-
cy dzieci. A zgodnie z tzw. ustawą przedszkolną wła-
dze miasta muszą do roku 2017 zapewnić miejsca dla 
wszystkich chętnych. Dlatego wymyślono absurdal-
ne rozwiązanie – przejęcie przez samorząd istnieją-
cych i świetnie funkcjonujących przedszkoli, do któ-
rych uczęszczało łącznie 700 dzieci. Przerażeni rodzi-
ce nie wiedzieli, co stanie się z ich pociechami. Dyrek-
torki przedszkoli również nie kryły obaw – ich placówki 
świetnie działały dzięki remontom i wprowadzeniu au-
torskich programów nauczania. 

Jednak aby to wszystko było możliwe, kilka lat temu 
trzeba było wziąć kredyty – a te nie zostały jeszcze 
spłacone. Gdyby przedszkola przeszły pod zarząd 
miasta, nie mogłyby pobierać dodatkowych opłat –  
a więc nie byłoby z czego spłacać pożyczek. I rodzice, 
i wychowawcy byli zgodni, że przekazanie przedszko-
li samorządowi sprawi, że nie będą one działać na ta-

kim poziomie, jak dotychczas. Pod naciskiem walczą-
cych o swoje dzieci rodziców – ale także po interwen-
cji posła Gibały u prezydenta Majchrowskiego – wła-
dze miasta zrezygnowały ze swoich planów, a umowy 
dzierżawy budynków przedłużono przedszkolom o ko-
lejne 5 lat.

10
dom Pomocy 
Społecznej przy 
ul. radziwiłłowskiej

SzuKaJąc oSzczędności 
w budŻEciE KraKowa, 
PLanowano niE tyLKo 
LiKwidacJę części SzKóŁ, 
aLE taKŻE niEKtórych 
JEdnoStEK MiEJSKich. taK 
byŁo w PrzyPadKu doMu 
PoMocy SPoŁEcznEJ Przy 
uL. radziwiŁŁowSKiEJ. 
Likwidacja tej placówki, jednej z lepiej funkcjonu-
jących w Krakowie, oznaczałaby utratę pracy przez  
45 jej pracowników oraz przeniesienie do innych 
ośrodków 30 przewlekle chorych podopiecznych.  
Jedynym argumentem za likwidacją Domu Pomo-
cy Społecznej były oszczędności. Poseł Gibała inter-
weniował w sprawie tej placówki u Prezydenta Mia-

sta Krakowa. 
To właśnie dzięki trosce i opiece pracowni-
ków Domu Pomocy Społecznej, mieszkań-
cy DPS-u mogą godnie spędzić ostatnie lata 
swojego życia. Tymczasem przeprowadzka  
z tego miejsca mogłaby się wiązać z dodat-
kowym cierpieniem pensjonariuszy. Zrozu-
miałe jest więc ich odczucie, że zostali po-
traktowani w sposób instrumentalny, podob-
nie jak przedmioty, które można przenieść  
z jednego miejsca w drugie – napisał Łukasz 
Gibała w piśmie interwencyjnym. Prezydent Maj-
chrowski wycofał się z planu likwidacji Domu Pomo-
cy Społecznej. 

11
W obronie 
krakowskich parków

tErEny ziELonE Stanowią 
w KraKowiE wEdŁuG róŻ-
nych SzacunKów od 9 do 
13% PowiErzchni MiaSta. 
to Stanowczo za MaŁo.
 
Mamy najmniej zieleni z 7 największych 
miast Polski, a w ostatnim rankingu, któ-
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ry powstał na podstawie danych Główne-
go urzędu Statystycznego, zajęliśmy pod 
tym względem dopiero 49 miejsce w kra-
ju. 

Oczywiste jest, że w mieście z tak zanieczyszczonym 
powietrzem, jak nasze, zielone parki i tereny rekreacyj-
ne są szczególnie potrzebne. Dlatego w ciągu ostat-
niego roku poseł Gibała szczególnie intensywnie zajął 
się tym problemem. Interweniował u Prezydenta Mia-
sta Krakowa zarówno w sprawie ochrony przed zabu-
dową istniejących terenów zielonych, na przykład Za-
krzówka czy rewitalizacji istniejących, jak w przypad-
ku Parku Leśnego Witkowice, jak i apelował do władz 
miasta o uczynienie ochrony zieleni w Krakowie jed-
nym z miejskich priorytetów. Dzięki tym działaniom, 
podejmowanym wspólnie z mieszkańcami zrzeszo-
nymi w bardziej lub mniej formalnych grupach, uda-
ło się zmienić myślenie urzędników na temat krakow-
skiej zieleni. Sukcesem jest powstrzymanie zabudowy 
na Zakrzówku i planowany wykup gruntów przez mia-
sto, a także przeznaczenie w budżecie miasta więk-
szych niż do tej pory kwot na rewitalizację istniejących 
i tworzenie nowych parków w Krakowie.

Działania podjęte przez Pana w  spra-
wie Zakrzówka świadczą o  wrażliwości 
na  problemy mieszkańców i  dają nadzie-
ję na  nowe podejście do  ochrony ziele-
ni w mieście oraz poważniejsze traktowa-
nie potrzeb zwykłych mieszkańców Krako-
wa. Życzymy Panu powodzenia i wytrwało-
ści w działaniu na rzecz wspólnego dobra, 
jakim jest Kraków.

Jolanta Kapica
inicjatywa Obywatelska Zielony Zakrzówek
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12
Program operacyjny 
Metropolie

LatEM 2013 roKu PoSEŁ ŁuKaSz Gi-
baŁa zdEcydowaŁ Się wySŁać do 
PrEMiEra tuSKa aPEL o StworzEniE 
„ProGraMu oPEracyJnEGo MEtro-
PoLiE” – czyLi wyodrębniEniE SPE-
cJaLnEJ PuLi środKów uniJnych dLa 
naJwięKSzych PoLSKich MiaSt. 

Moment został wybrany nieprzypadkowo – to wła-
śnie w II połowie roku zapadały decyzje, jak zostaną 
podzielone pieniądze, które otrzymamy w ramach no-
wego budżetu unijnego na lata 2014-2020. Zgodnie  
z propozycją posła Gibały pula dla największych me-
tropolii miałaby wynieść łącznie 10 miliardów euro –  
co dla Krakowa oznaczałoby zastrzyk finansowy w po-
staci około 10 miliardów złotych. Za te pieniądze moż-
na by wybudować jednocześnie np. północną obwod-
nicę Krakowa, 12,5 km nowych linii tramwajowych 
(m.in. na oba Prądniki i do Mistrzejowic), Trasę Zwie-
rzyniecką z tunelem pod Wzgórzem Św. Bronisławy  
i 10 km metra. 

Żadnej z tych inwestycji nasze miasto nie 
jest w stanie sfinansować z własnego bu-
dżetu – bez pomocy rządowej albo unij-
nej. W wakacje 2013 roku poseł i pomagający mu 
wolontariusze zbierali pod apelem podpisy mieszkań-
ców Krakowa – udało się ich zebrać ponad 10 tysię-
cy. Mimo apelu Premier nie utworzył Programu Ope-
racyjnego Metropolie. Jednak dzięki apelowi udało się 
„sprzedać pomysł” i zwrócić uwagę rządu na problem 
niedofinansowania dużych miast. Wkrótce po wysła-
niu apelu do Kancelarii Premiera, Donald Tusk ogło-

sił utworzenie w ramach środków unijnych „Programu 
rewitalizacji miast” z budżetem 25 miliardów złotych, 
a posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie 
projekt ustawy o powiecie metropolitalnym, zgodnie  
z którym największe ośrodki miejskie uzyskają więk-
sze dofinansowanie z budżetu państwa. 

13
bezpieczeństwo 
w Krakowie

FaLa bóJEK i zabóJStw  
z wyKorzyStaniEM noŻy 
i MaczEt, z JaKą MiELiśMy 
w KraKowiE do czyniEnia 
w oStatnich Latach 
SPowodowaŁa, ŻE naSzE 
MiaSto zaczęŁo być 
w MEdiach nazywanE 
„MiaStEM MaczEt”. 

Zabójstwo 23-letniego Dawida na ul. Grodzkiej  
we wrześniu 2013 roku sprowokowało Krakowian do 
zorganizowania marszu milczenia przeciw przemocy. 

Kraków należy do miast z największym 
wskaźnikiem zagrożenia przestępczo-
ścią. w roku 2009 na 100 tys. Krakowian 
przypadało 3647 przestępstw, co dało 
nam niechlubne czwarte miejsce w ran-
kingu najbardziej niebezpiecznych miast. 
Jak chodzi o zagrożenie rozbojami, jest 
jeszcze gorzej – to właśnie w Krakowie 
jest ono największe.

Chuligańskie ataki pseudokibiców i zorganizowanych 
grup przestępczych mogą ukrócić tylko bardziej sku-
teczne działania policji. Dlatego poseł Łukasz Gibała 
skierował zapytanie poselskie do Ministra Spraw We-
wnętrznych, Bartłomieja Sienkiewicza, któremu podle-
ga Policja, domagając się natychmiastowej reakcji na 
wydarzenia zagrażające bezpieczeństwu Krakowian. 
W swoim piśmie poseł zaproponował ministrowi kon-
kretne działania – między innymi zwiększenie liczby 
etatów w krakowskiej policji oraz rozbudowę monito-
ringu miejskiego. Wkrótce po wystosowaniu pisma mi-
nister Sienkiewicz zwiększył o 370 liczbę krakowskich 
policjantów. Zapowiedział także, że część początkują-
cych funkcjonariuszy, którzy do tej pory odbywali obo-
wiązkowe staże w Warszawie, będzie po ukończeniu 
szkoły policyjnej kierowana również do Małopolski – 
co w praktyce oznacza istotne zwiększenie liczby pa-
troli na ulicach. 
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14
razem dla Krakowa

w SwoJEJ dziaŁaLności PoSELSKiEJ 
i SPoŁEcznEJ ŁuKaSz GibaŁa wSPóŁ-
PracuJE z wiELoMa KraKowSKiMi 
orGanizacJaMi PozarządowyMi. 

Z Krakowskim Alarmem Smogowym działa na rzecz 
poprawy jakości krakowskiego powietrza, ze stowarzy-
szeniem Kraków Miastem Rowerów walczył o zwięk-
szenie środków na infrastrukturę dla rowerzystów 



nr 107 przy ul. Zdrowej, której uczniowie nie mieli bez-
piecznego dojścia do budynku. Potwornie zniszczony 
chodnik był wciąż zastawiony samochodami, a dzie-
ci musiały przechodzić przez – jak mówili rodzice – 
„przypominający plac manewrowy” parking. W lutym 
tego roku, w kilka dni po interwencji posła ustawio-
no znaki zakazu parkowania, a Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu zobowiązał się do szybkiego 
przeprowadzenia remontu chodnika. 

W imieniu wszystkich rodziców bardzo 
Państwu dziękujemy za otrzymane wspar-
cie i sprawienie, że temat zaczyna być re-
alizowany.

fragment maila od pana Andrzeja, 

jednego z rodziców

16
logiczna Alternatywa

Po wyborach na 
PrEzydEnta KraKowa,  
w Których ŁuKaSz GibaŁa 
zaJąŁ trzEciE MiEJScE, 
otrzyMuJąc bLiSKo 30 
tyS. GŁoSów, PoStanowiŁ 
PowoŁać StowarzySzEniE 
LoGiczna aLtErnatywa. 

Stworzył je z ludźmi, którzy wspierali go w walce o pre-
zydenturę i współtworzyli jego obszerny i szczegóło-
wy program dla Krakowa. celem Logicznej Alternaty-
wy jest realizacja tego właśnie programu oraz recen-
zowanie działań władz miasta. 

Stowarzyszenie zajmuje stanowisko we wszystkich 
ważnych dla miasta sprawach, reaguje na miejskie  
absurdy i zgłasza własne propozycje i pomysły na to, 
jak uczynić Kraków miastem lepszym do życia i wy-
godniejszym dla mieszkańców. 
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oraz o budowę Wiślanej Trasy Rowerowej. Wspólnie  
z „Zielonym Zakrzówkiem” domagał się ochrony przed 
zabudową malowniczego terenu Zakrzówka i utworze-
nia tam parku miejskiego, a z „Pogromcami Bazgro-
łów” walczy z szpecącymi miasto, nielegalnymi pseu-
dograffiti. To tylko kilka przykładów lokalnych organi-
zacji, dzięki którym działania Łukasza Gibały są sku-
teczniejsze i odpowiadają na realne problemy miasta  
i jego mieszkańców.

Łukasz Gibała od lat współpracuje ze sto-
warzyszeniem Miasta Dla Rowerów. Jako 
poseł od  2008 roku jest wiceprzewodni-
czącym Parlamentarnej Grupy Rowero-
wej – zespołu poselskiego działającego 
na  rzecz praw rowerzystów. Dzięki pracy 
tego zespołu w 2011 roku znowelizowana 
została ustawa Prawo o Ruchu Drogowym, 
co poprawiło bezpieczeństwo rowerzystów 
i  wyeliminowało liczne błędy legislacyjne 
utrudniające jazdę rowerem. Łukasz Giba-
ła zgłaszał interpelacje w sprawach istot-
nych dla rowerzystów, a w Krakowie – m.in.  
interweniował w sprawie projektu przebu-
dowy ul. Mogilskiej, aby uwzględniała ona 
potrzeby rowerzystów.

MARcIN HyŁA
Prezes Stowarzyszenia Miasta 

dla Rowerów
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15
interwencje poselskie

waŻną – i bardzo 
czaSochŁonną – 
częścią Pracy PoSŁa Są 
intErwEncJE PoSELSKiE. 
Posłowie podejmują je na wniosek firm, organiza-
cji społecznych i osób prywatnych. Interwencje mogą 
dotyczyć bardzo różnych spraw – od zmian w prawie 
po interwencje w urzędach dotyczące choćby wyzna-
czenia pod blokiem miejsca parkingowego dla inwa-
lidy. 

Sprawami interwencyjnymi były opisane wyżej kwe-
stie likwidacji szkół czy Domu Pomocy Społecznej. 
Poseł Gibała interweniował także w niezliczonej ilo-
ści drobniejszych, ale ważnych dla pojawiających się 
w jego biurze osób spraw. Do tych ostatnich zaliczyć 
można na przykład walkę z bezczynnością inspekto-
ratów nadzoru budowlanego – upominanie się o re-
alizację wyroków sądowych czy nadzór inspektoratu 
w sytuacjach, kiedy dochodzi do podejrzenia złama-
nia prawa budowlanego. Interwencje posła dotyczy-
ły także m.in. pomocy mieszkaniowej osobom pozba-
wionym dachu nad głową i środków do życia. Wśród 
interwencji podejmowanych na wniosek przedsiębior-
ców czy organizacji społecznych warto wymienić po-
wstrzymanie likwidacji placu targowego (interwencja 
na wniosek grupy kupców nowosądeckich) czy szereg 
działań w sprawie firmy NeXA, którą przewlekłe dzia-
łanie urzędników skarbowych doprowadziło na skraj 
upadłości. 

Doświadczenie posła i jego zespołu dowodzi, że czę-
sto wystarczy tylko trochę dobrej woli ze strony urzęd-
ników, aby rozwiązać lokalne, mniejsze problemy. Zna-
komitym przykładem może być Szkoła Podstawowa  



tEMatyKa GoSPodarcza 
to druGi z PriorytEtów 
PoSŁa ŁuKaSza GibaŁy. 

od KondycJi GoSPodarKi 
zaLEŻy wSzyStKo – 
PocząwSzy od tEGo, iLE w 
PortFELu Ma PrzEciętny 
KowaLSKi, Po JaKość 
uSŁuG oFErowanych 
PrzEz PańStwo. bEz 
PiEniędzy z PodatKów nic 
niE będziE dziaŁać dobrzE 
– ani SŁuŻba zdrowia, ani 
SyStEM EMErytaLny, ani 
EduKacJa, ani KuLtura. 

To oczywiste, że aby w Polsce rosły płace  
i zwiększała się liczba miejsc pracy, nasza 
gospodarka musi się prężnie rozwijać i być 
konkurencyjna na globalnym rynku. Więk-
szość ekonomistów jest zgodna – motorem 
napędowym mogą być małe i średnie firmy. 
To one wytwarzają ponad połowę naszego 
dochodu narodowego i dają pracę 70% Pola-
ków. Polscy przedsiębiorcy nie potrzebują 
zaglądać w międzynarodowe rankingi wolno-
ści gospodarczej, w których wypadamy bar-
dzo słabo na tle krajów europejskich, żeby 
wiedzieć, jak trudno w naszym kraju prowa-
dzić własną firmę. Wysokie podatki i składki, 
wciąż zmieniające się i skomplikowane prze-
pisy, przerośnięta biurokracja – to najwięk-
sze bolączki polskich firm. Na likwidacji tych 
barier i na zwiększeniu innowacyjności pol-
skiej gospodarki skupia się w swojej sejmo-
wej działalności poseł Łukasz Gibała.
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1
Kongres 
dla Małych i średnich 
Przedsiębiorstw 

ŁuKaSz GibaŁa byŁ GŁównyM orGa-
nizatorEM i GoSPodarzEM KonGrE-
Su GoSPodarczEGo, Który odbyŁ Się 
w KraKowiE 13 PaździErniKa 2012 
roKu.

Gośćmi specjalnymi tego wydarzenia, które zgro-
madziło około tysiąca uczestników, byli m.in.  
Guy Verhofstadt, były premier Belgii i szef grupy libe-
rałów i demokratów w Parlamencie europejskim oraz 
Andrzej Olechowski, polityk i ekonomista, były minister  
finansów. Na kongresie Łukasz Gibała przedstawił pa-
kiet kilkunastu ustaw zmniejszających podatki, ogra-
niczających biurokrację i zwiększających innowacyj-
ność polskich firm. Ustawy te zostały wkrótce potem 
złożone w Sejmie. Zawarte w nich pomysły były wyni-
kiem szerokich konsultacji z przedsiębiorcami. Wzię-
ło w nich udział kilka tysięcy przedstawicieli polskich 
firm. To właśnie oni są współtwórcami ogłoszonego 
na Kongresie programu dla MŚP.

Znam Łukasza Gibałę, to skuteczny polityk 
i menedżer, z dużą wiedzą o gospodarce.

GUy VeRHOFSTADT
Przewodniczący Grupy Porozumienia Liberałów  

i Demokratów na Rzecz europy (ALDe)  
w Parlamencie europejskim 

Premier Belgii w latach 1999-2008
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2
blokowanie szkodliwych 
rządowych pomysłów 

w czasie kryzysu i w obliczu rosnącego 
deficytu budżetowego polski rząd szu-
kał oszczędności w kieszeniach polskich 
przedsiębiorców, nakładając na nich co-
raz większe obciążenia. w takich prakty-
kach celował przede wszystkim były mi-
nister finansów, Jacek rostowski, ale 
obecny minister, Mateusz Szczurek, jest 
jego godnym następcą. Łukasz Gibała  
w drodze interpelacji poselskich inter-
weniował w przypadku takich propozycji  
– w wielu przypadkach skutecznie. były 
to między innymi:

a. Kasy fiskalne.
Dwa lata temu, wiosną 2013 roku jednym rozporządze-
niem minister Rostowski nałożył na przedsiębiorców 
obowiązek dokładnego opisywania każdego sprzeda-
wanego artykułu na paragonie fiskalnym. Oznaczało-
by to w praktyce, że np. sprzedawca osiedlowego wa-
rzywniaka musiałby nadawać osobny kod każdemu 
gatunkowi jabłek, a w kwiaciarni inny kod w kasie mu-
siałyby mieć róże różniące się kolorem, długością ło-
dygi czy posiadaniem (albo nie) kolców. W wielu przy-
padkach – zwłaszcza jeśli chodzi o małych, osiedlo-
wych sklepikarzy – konieczna byłaby wymiana kasy  
fiskalnej na nową (bo stare kasy nie mają wystarczają-
co pojemnej pamięci), a kasjerzy musieliby się posłu-
giwać ściągami z nowymi kodami (bo żaden z nich nie 

byłby w stanie zapamiętać tak dużej ich liczby). Mię-
dzy innymi po interpelacji posła Gibały minister finan-
sów wydał nową, korzystną dla przedsiębiorców inter-
pretację rozporządzenia, zgodnie z którą nie ma obo-
wiązku szczegółowego opisywania towaru na parago-
nie, a w efekcie nie ma też konieczności wymiany kas 
fiskalnych.

b. blokowanie kont 
przedsiębiorców. 
Jednym z bardziej szkodliwych pomysłów Jacka Ro-
stowskiego było umożliwienie urzędom skarbowym 
zablokowania kont firmy w banku nawet na 3 miesią-
ce w sytuacji, kiedy urząd miałby jakiekolwiek podej-
rzenia o nadużycia za strony przedsiębiorcy. Źródłem 
takiego podejrzenia mógłby być na przykład anonimo-
wy donos. Firma, której nadgorliwy urzędnik zabloko-
wałby konto, przez trzy miesiące nie miałaby dostę-
pu do własnych pieniędzy – czyli nie mogłaby przele-
wać wynagrodzeń na konta pracowników czy należ-
ności za faktury kontrahentom. efektem byłaby utra-
ta płynności finansowej, a w skrajnych wypadkach 
nawet bankructwo. W swojej interpelacji do ministra  
finansów poseł Łukasz Gibała stanowczo zaprotesto-
wał przeciw wprowadzeniu takiego rozwiązania. Mię-
dzy innymi po jego interwencji Jacek Rostowski wyco-
fał się z tego pomysłu.

c. Vat w restauracjach. 
W pierwszych dniach tego roku wydana została nowa 
interpretacja przepisów o VAT, dotycząca restaura-
cji. Dotąd usługi restauracyjne związane z wyżywie-
niem obciążone były VAT-em 8-procentowym. Wyjątek 
stanowiły napoje, w przypadku których obowiązywa-
ła stawka 23%. Oznaczało to, że gdy klient zamawiał 
w restauracji danie i napój, na rachunku uwzględnio-
ne były dwie stawki VAT – 8% za danie i 23% za napój. 
Zgodnie z nową interpretacją przepisów w przypadku, 
gdy gość restauracji zamówiłby tylko danie, nadal pła-
ciłby VAT w wysokości 8%. Jednak kiedy do tego da-
nia zamówiłby również napój, całe zamówienie (czy-
li też posiłek) obciążone by było VAT-em 23-procen-
towym. W efekcie usługi w restauracjach stałyby się 
droższe, a restauracyjne menu musiałyby uwzględniać 

w przypadku dań dwie różne ceny (zależne od tego, 
czy klient zamówiłby do nich napój, czy nie). co gor-
sza, taka nowa interpretacja pozwoliłaby urzędnikom 
skarbowym sprawdzać restauracyjne rachunki nawet 
5 lat wstecz i naliczać zaległy podatek razem z od-
setkami. Poseł Gibała na ten absurd zareagował na-
tychmiast, kierując interpelację do ministra finansów.  
Ministerstwo w odpowiedzi poinformowało, że inter-
pretacja ta nie jest wiążąca dla restauratorów.

3
Podpowiedzi dla rządu

Mimo że często propozycje posłów opo-
zycji są przez koalicję rządzącą z zasa-
dy uznawane za złe i odrzucane w pierw-
szym sejmowym czytaniu, czasem bywa 
tak, że rząd „podchwyca pomysł” i za ja-
kiś czas przedstawia go jako własny.  
tak właśnie było z częścią propozycji 
zgłaszanych przez Łukasza Gibałę. były 
to na przykład: 

a. Metoda kasowa Vat. 
Tym hasłem promowany był na billboardach w całym 
kraju Kongres dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
„Metoda kasowa” była jednym z głównych postula-
tów ogłoszonych podczas kongresu. O co chodzi?  
O to, kiedy firma musi zapłacić VAT. Dotąd było tak,  
że przedsiębiorca musiał przelać podatek zaraz po 

23ii. GoSPodarKa JESt naJwaŻniEJSzaii. GoSPodarKa JESt naJwaŻniEJSza22

wystawieniu faktury, niezależnie od tego, czy otrzymał 
za nią zapłatę, czy nie. Było to dla polskich firm zabój-
cze – w polskich warunkach faktury płacone są bardzo 
często po terminie, a zdarza się i tak, że nie są płacone 
w ogóle. Przykładem szkodliwości takiej zasady może 
być mała firma, zajmująca się wylewaniem asfaltu, bę-
dąca podwykonawcą dużego zagranicznego koncer-
nu, budującego polską autostradę. Firma kupuje ma-
teriały i wylewa asfalt - całość ma kosztować milion 
złotych. Podatek VAT wynosi więc 230 tysięcy. Firma 
wystawia fakturę, przelewa podatek na konto urzędu 
– ale generalny wykonawca miesiącami zwleka z za-
płatą faktury. Mała firma, która oddała fiskusowi 230 
tys. własnych pieniędzy, mimo że nie dostała zapłaty 
za fakturę, upada. Metoda kasowa zmienia termin wy-
magalności podatku VAT – wprowadza zasadę, że VAT 
płacony jest dopiero po zapłacie faktury. Mimo kryty-
ki naszego rozwiązania rząd wprowadził metodę ka-
sową – choć w ograniczonym zakresie – tzw. trzecią 
ustawą deregulacyjną. W tej chwili część przedsiębior-
ców może zdecydować się na rozliczanie VAT-u wła-
śnie w ten sposób. 

b. Spółka za złotówkę.
 
To był kolejny z pomysłów zaprezentowanych na kra-
kowskim Kongresie dla MŚP, wkrótce po nim ustawa 
została złożona w Sejmie. Na czym polegała zmiana? 
Polska gospodarka potrzebuje nowych firm. Jedną  
z barier dla rejestracji działalności gospodarczej w po-
staci spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
wymagany ustawowo tzw. kapitał założycielski, który 
wynosi 5 tys. złotych. Dla części potencjalnych przed-
siębiorców jest to za duża bariera i finalnie nie decydu-
ją się na ten rodzaj działalności gospodarczej. Ustawa 
zakładała obniżenie wymaganego kapitału założyciel-
skiego do symbolicznej złotówki. 

Na podobne rozwiązanie zdecydowało się już wie-
le krajów europejskich. Za przykład posłużyć mogą 
Niemcy czy Francja, gdzie wymagany kapitał obniżo-
no do 1 euro. Mimo że Sejm – głosami koalicji rządzą-
cej – odrzucił ustawę w I czytaniu, po kilku miesiącach 
rząd przygotował niezwykle podobny projekt: obniża-
jący minimalny wymagany kapitał w przypadku spół-
ek z o.o. do 1 zł. Ustawa wkrótce ma trafić pod obra-
dy Sejmu.
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Sejmowa praca posła w liczbach:
90 intErPELacJi PoSELSKich
75 wyStąPiEń z Mównicy 
sejmowej
34 zaPytania PoSELSKiE 
15 ProJEKtów uStaw
12 zESPoŁów ParLaMEntarnych
2 KoMiSJE SEJMowE



iii. w warSzawiE26

1
Prace legislacyjne

Poseł Łukasz Gibała w mijającej kadencji 
Sejmu był autorem lub współautorem 15 
projektów ustaw. były to przede wszyst-
kim, ale nie wyłącznie, ustawy gospodar-
cze, m.in.:

a. zmiany w Prawie zamówień 
publicznych. 
Poseł Gibała był autorem projektów ustaw, które wpro-
wadzały konieczne zmiany w procedurze zamówień 
publicznych. Pierwsza z nich polegała na odejściu od 
kryterium ceny jako podstawowego w rozstrzygnięciu 
przetargów. Dotąd prawo zamówień publicznych pre-
miowało oferty najtańsze, a niekoniecznie najlepsze. 
Prowadziło to do patologii – firmy, które wygrały prze-
targ, na przykład na budowę autostrady, nie były final-
nie w stanie tego zrobić za zaoferowaną cenę. W efek-
cie dochodziło do niepłacenia podwykonawcom czy 
stosowania tańszych i gorszej jakości materiałów, co 

powodowało, że dopiero co oddana do użytku droga 
już nadawała się do remontu. W skrajnych przypad-
kach firmy rezygnowały z realizowania zadania i ko-
nieczne było ponowne rozpisanie przetargu, żeby zna-
leźć nowego wykonawcę. Ustawa autorstwa posła Gi-
bały skończyła z tym absurdem. Drugi projekt usta-
wy dotyczył uwzględnienia w przetargach publicznych 
kryterium innowacyjności stosowanych technologii  
i materiałów. To rozwiązanie spowoduje, że po pierw-
sze w wyniku przetargów otrzymamy produkt wyż-
szej jakości, a do tego często tańszy w późniejszym 
utrzymaniu, a po drugie – i ważniejsze – dzięki temu 
w przetargach premiowane będą polskie innowacyjne 
firmy. Obie te ustawy weszły w życie w październiku 
2014 roku.

b. ustawa „500 zł kary za dzień 
opóźnienia w urzędzie”.
– dzięki której skutecznie można by zwalczyć opie-
szałość urzędników i przewlekłość postępowań  
w urzędach. Zgodnie z tą ustawą każdy urząd był-
by bezpośrednio nadzorowany przez urząd wyższe-
go szczebla i musiałby płacić 500 złotych kary za każ-
dy dzień opóźnienia w wydaniu decyzji, w przypadku 
przekroczenia terminu urzędowego. Takie rozwiązanie 
sprawdziło się już w prawie budowlanym – dzięki nie-
mu 97% decyzji o pozwoleniu na budowę wydaje się  
w terminie.

c. ustawa „zwrot Vat do 30 dni”.
– zmniejszająca ryzyko utraty płynności finansowej 
firm z winy urzędów. W tej chwili urząd skarbowy musi 
zwrócić firmie nadpłacony VAT teoretycznie w cią-
gu 60 dni – jednak ten termin jest często przedłuża-
ny pod pretekstem dodatkowej weryfikacji dokumen-
tów. Z tego powodu zdarza się, że pieniądze przedsię-
biorców leżą miesiącami na kontach urzędów skar-
bowych, a firmy nie mają środków na działalność, co 
doprowadza je nawet do bankructwa. Ustawa zakła-
da skrócenie czasu na zwrot VAT-u z 60 do 30 dni, bez 
możliwości wydłużania tego okresu. 

d. ustawa „firma na próbę”. 
– zakładająca duże ułatwienia dla osób po raz pierw-
szy zakładających firmę, a więc przede wszystkim 
młodych Polaków. Rozpoczęcie działalności było-
by możliwe bez zbędnej biurokracji – tylko na pod-
stawie wypełnienia przez Internet jednego prostego 

wniosku. Początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 
trzy miesiące byliby zwolnieni z wszystkich – poza 
VAT-em – podatków i składek. Po trzymiesięcznym 
okresie próbnym mogliby albo przejść na działalność  
na warunkach takich, jak wszyscy, albo – jeśli by 
uznali, że biznes nie jest ich powołaniem i wolą pracę 
na etacie – zrezygnować bez żadnych konsekwencji. 
Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. 
Ustawę tę poseł Gibała składał w Sejmie dwukrotnie.  
Za pierwszym razem została odrzucona w I czyta-
niu, jednak przy drugim podejściu trafiła do sejmowej 
komisji i jest szansa, że zostanie uchwalona jeszcze 
w tym roku. W sondzie, którą przeprowadziła Gazeta 
Wyborcza, ponad 70% osób uznało, że proponowane 
przez Gibałę rozwiązanie zachęciłoby je do założenia 
własnej firmy. Wypowiedziały się wówczas w tej spra-
wie blisko 4 tysiące Polaków.

Łukasz Gibała należy do najbardziej praco-
witych polskich posłów, co, w zestawieniu 
z jego uporem, pozwala mu osiągać rzeczy, 
które wydają się z pozoru niemożliwe. Tak 
było na  przykład z  ustawą „firma na  pró-
bę”, którą udało mu się, mimo oporu koali-
cji PO-PSL, przepchnąć do  dalszych prac 
w Sejmie. To chyba pierwszy w tej kadencji 
przypadek, kiedy nie odrzucono sztandaro-
wego projektu partii opozycyjnej. Bez Giba-
ły to by się nie udało.

DR ANDRZEJ OLECHOWSKI
były minister finansów 

i były minister spraw zagraniczny

E. ustawa „kredyt podatkowy 
na innowacje”. 
– wprowadzająca zachęty podatkowe dla polskich firm 
do inwestowania w innowacyjne rozwiązania, materia-
ły i technologie. Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorcy, 
którzy zainwestowaliby w badania i rozwój, zapłacili-
by mniejszy podatek dochodowy. Przy rozliczaniu po-
datku podstawę opodatkowania mogliby zmniejszyć 
o dwukrotność kwoty wydanej w ciągu roku na inno-
wacje. Ustawa ta niestety znalazła się w sejmowej za-
mrażarce – ale zainspirowała Prezydenta Komorow-
skiego, który zgłosił projekt zawierający bardzo po-
dobne rozwiązanie. Dlatego można się spodziewać, że 
jeszcze w tej kadencji Sejmu poprawią się warunki dla 
budowy w Polsce coraz bardziej innowacyjnej gospo-
darki.

F. Likwidacja finansowania partii 
politycznych z budżetu. 
Poseł Łukasz Gibała jest również autorem ustawy  
o finansowaniu partii politycznych. Zakłada ona 
całkowitą likwidację finansowania partii z budżetu.  
W tej chwili partie polityczne dostają z budżetu państwa 
wielomilionowe subwencje, zależne od ich poparcia  
w wyborach. To rozwiązanie jest absurdalne, bo każdy 
z nas, płacąc podatki, przymusowo składa się na 
działalność każdej sejmowej partii, niezależnie od tego, 
czy ją popiera. W ustawie poseł zaproponował, żeby 
zastąpić ten system finansowania partii odpisem od 
podatku na jedną, wybraną partię – tak, jak w tej chwili 
można odpisać część podatku na organizację pożytku 
publicznego. Zgodnie z ustawą można by odpisać 
0,5% należnego podatku. Odpis byłby całkowicie 
dobrowolny – jeśli ktoś nie chce finansować żadnej 
partii, nie musi tego robić. Ta ustawa składana była  
w Sejmie trzykrotnie. W pierwszych dwóch przypadkach 
została odrzucona w I czytaniu. Ale upór się opłacił – 
trzeci projekt jest w tej chwili przedmiotem prac Sejmu. 
Jeśli w jesiennym, zarządzonym przez Prezydenta 
Komorowskiego referendum Polacy opowiedzą się 
przeciw finansowaniu partii z budżetu, ustawa będzie 
gotowa do uchwalenia.
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interwencje przed 
trybunałem 
Konstytucyjnym

bywa tak, że parlamentarna więk-
szość rządząca uchwala prawo, które  
w opinii prawników łamie zasady Konsty-
tucji. w takim przypadku jedynym możli-
wym działaniem, jakie mogą podjąć po-
słowie opozycyjni, jest wniosek do trybu-
nału Konstytucyjnego. 

Jeśli Trybunał uzna, że ustawa, w sprawie której zo-
stał złożony wniosek, jest niezgodna z polską Kon-
stytucją, może tę ustawę uchylić – i wtedy przestaje 
ona być obowiązującym prawem. Poselski wniosek do 
Trybunału Konstytucyjnego wymaga podpisów 50 po-
słów, a więc w praktyce przekonania do swoich racji 
49 posłów. Łukasz Gibała już dwukrotnie zdecydował 
się na interwencję przed Trybunałem Konstytucyjnym 
i w obu przypadkach zebrał pod wnioskiem wymaga-
ną liczbę podpisów – przekonując skutecznie posłów 
z prawie wszystkich klubów opozycyjnych.

a. wniosek w sprawie Prawa 
o zgromadzeniach publicznych. 
Po długiej sejmowej batalii w październiku 2012 roku 
został przyjęty projekt nowelizacji ustawy autor-
stwa prezydenta Komorowskiego, regulującej zasady  
organizowania zgromadzeń publicznych, czyli przede 
wszystkim różnego rodzaju manifestacji. Stało się 
tak mimo głośnych protestów organizacji pozarządo-
wych. Głównym zarzutem przeciw tej ustawie był fakt, 
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że istotnie ograniczała ona – a w niektórych sytu-
acjach wręcz uniemożliwiała – manifestowanie swo-
ich poglądów w drodze demonstracji. 

chodzi o dwa przepisy tej ustawy. Po pierwsze, wy-
dłuża ona termin, w którym organizator musi wystąpić  
o pozwolenie na zorganizowanie manifestacji – czyli 
po prostu trzeba ją dużo wcześniej zaplanować. Tym-
czasem manifestacje są zwykle reakcją na bieżące 
wydarzenia i – aby miały sens i skutek – muszą w nie-
których przypadkach być organizowane ad hoc. Nowa 
ustawa zablokowałaby możliwość organizowania wie-
lu manifestacji albo spowodowałaby zwiększenie licz-
by tych organizowanych nielegalnie. Drugi zaskarżony 
przepis to wprowadzenie kar finansowych dla organi-
zatora zgromadzenia za sytuacje, na które często nie 
ma wpływu. Zgodnie z prezydencką nowelizacją od-
powiada on za całe wydarzenie, niezależnie od tego, 
czy na przykład do manifestacji nie dołączyła bez zgo-
dy organizatorów zewnętrzna, agresywna grupa osób. 
Ten przepis również prowadzi do zmniejszenia liczby 
demonstracji – bo wielu potencjalnych organizatorów 
nie zdecyduje się na ryzyko, że mimo wszelkich podję-
tych przez nich środków ostrożności dojdzie do aktów 
wandalizmu, za które to oni odpowiedzą swoim mająt-
kiem. Łukasz Gibała był autorem wniosku w tej spra-
wie do Trybunału Konstytucyjnego i występował przed 
Trybunałem podczas jego rozpatrywania. Z sukcesem 
– Trybunał uznał aż 6 z przepisów prezydenckiej usta-
wy za niezgodne z Konstytucją.

b. wniosek w sprawie tzw. 
„solidarnej odpowiedzialności 
za Vat”.
W nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie  
w październiku 2013 roku, rząd – mimo licznych pro-
testów organizacji przedsiębiorców – wprowadził me-
chanizm, zgodnie z którym w pewnych szczególnych 
sytuacjach kupujący są współodpowiedzialni za od-
prowadzenie podatku VAT, mimo iż zgodnie z prawem 
jest to obowiązkiem sprzedawcy. chodzi o transak-
cje dotyczące paliw, złota i niektórych innych meta-
li. Kupujący zostanie obciążony VAT-em, jeśli nie za-
płaci go fiskusowi sprzedawca, wtedy, kiedy urzędnik 
uzna, że mógł podejrzewać, że sprzedawca jest nie-
uczciwy. Takie podejrzenia zdaniem autorów usta-
wy powinniśmy mieć na przykład wtedy, kiedy kupu-
jemy towar po cenie niższej od rynkowej. Rozwiąza-
nie to jest niesprawiedliwe, bo nakłada karę na kogoś, 

kto nie poniósł żadnej winy – nie naszą winą jest prze-
cież to, że sprzedawca, od którego kupiliśmy jakiś to-
war nie dopełnił swojego prawnego obowiązku zapła-
ty podatku. Ponadto zgodnie z ustawą to nie urzęd-
nik musi udowodnić, że kupujący jest winny, tylko ten 
ostatni musi udowodnić przed urzędem swoją niewin-
ność. Ustawa ta wreszcie łamie konstytucyjną zasadę 
pewności prawa, zgodnie z którą każdy obywatel po-
winien wiedzieć, jakie konsekwencje i obowiązki niesie 
za sobą każde jego działanie, w tym przypadku zakup. 
Tymczasem kupując np. tanio i zgodnie z prawem stal,  
firma budowlana poniesie konsekwencje finansowe 
tylko dlatego, że jej kontrahent okazał się oszustem. 

3
interpelacje 
i zapytania poselskie

PoSEŁ ŁuKaSz GibaŁa 
w MiJaJącEJ KadEncJi 
zŁoŻyŁ 90 intErPELacJi. 
Dotyczyły one w większości kwestii gospodarczych 
– przede wszystkim ułatwień dla małych i średnich 
firm, w tym między innymi zablokowania wspomnia-
nej wyżej „solidarnej odpowiedzialności” za opłaca-
nie VAT-u czy umożliwienia pracodawcom przecho-
wywania dokumentacji pracowniczej w formie elektro-
nicznej (dziś nie tylko muszą ją przechowywać w wer-
sji papierowej, ale, co gorsza, przez aż 50 lat). Poseł 
poruszał również kwestie związane ze służbą zdrowia 
– m.in. temat refundacji leków czy polepszenia funk-
cjonowania ratownictwa medycznego. Jego interpela-
cje dotyczyły także innych tematów, na przykład zmian  
w prawie, dzięki którym możliwe byłoby usunięcie nie-

potrzebnych ekranów akustycznych czy wprowadze-
nia wspomnianych już norm jakościowych dla węgla 
w celu ochrony powietrza w Polsce. 
Większość ze złożonych przez Łukasza Gibałę 34 za-
pytań poselskich i dużą część interpelacji stanowią te, 
które dotyczą bezpośrednio spraw małopolskich i kra-
kowskich, np. wprowadzenia tzw. „funduszu metropo-
litalnego”, dzięki któremu Kraków dysponowałby więk-
szym budżetem na duże inwestycje, budowy lub prze-
budowy dróg, które przebiegają przez Małopolskę, 
walki z nielegalnym pseudo-graffiti czy zwiększenia 
środków rządowych na krakowskie wydarzenia kultu-
ralne i zabytki.

4
Komisje sejmowe

Prawdziwa praca sejmowa nie odbywa 
się tylko na sali plenarnej, którą możemy 
oglądać w wieczornych wydaniach wia-
domości. tam przedstawiane są głównie 
efekty pracy w sejmowych komisjach – 
która jest znacznie mniej interesująca dla 
mediów, ale wymaga dużo więcej czasu  
i przygotowania. 

To w komisjach przygotowywane są projekty ustaw 
i dyskutowane zmiany w prawie. Poseł Łukasz Giba-
ła pracuje w dwóch komisjach sejmowych. Pierwsza 
z nich to – co oczywiste – Komisja Gospodarki, któ-
ra zajmuje się wszystkimi zmianami w prawie, któ-
re przekładają się na sytuację polskich przedsiębior-
ców, ale też na liczbę miejsc pracy i dochody Polaków.  
W ciągu mijającej kadencji Komisja Gospodarki na po-
nad 150 posiedzeniach zajmowała się blisko 50 pro-
jektami ustaw. Druga komisja, w której pracuje poseł 
Gibała, pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego, to 



komisja nadzwyczajna do spraw związanych z ogra-
niczeniem biurokracji. Komisja ta została powołana 
specjalnie do pracy nad tzw. „ustawami deregulacyj-
nymi” – otwierającymi szerszy dostęp do zawodów re-
gulowanych, czyli tych, których wykonywanie wymaga 
specjalnych egzaminów albo członkostwa w korpora-
cjach zawodowych.

5
zespoły 
parlamentarne

Poza Pracą w KoMiSJach 
SEJMowych PoSŁowiE 
MaJą Prawo PowoŁywać 
zESPoŁy ParLaMEntarnE, 
zaJMuJącE Się 
intErESuJącyMi ich 
KwEStiaMi. PoSEŁ ŁuKaSz 
GibaŁa w ciąGu oStatnich 
dwóch Lat PracowaŁ  
w 12 taKich zESPoŁach,  
a w PrzyPadKu 
KiLKu z nich byŁ 
wSPóŁzaŁoŻyciELEM. 

do tych ostatnich należą Parlamentarny 

zespół ds. wolnego rynku, Parlamentar-
na Grupa rowerowa oraz Parlamentarny 
zespół Promocji Żużla.

Łukasz Gibała jest wiceprzewodniczą-
cym tych trzech zespołów. Parlamentar-
na Grupa rowerowa wbrew pozorom nie 
skupia wyłącznie miłośników jazdy na ro-
werze. Została założona przez posła Gibałę oraz po-
słankę ewę Wolak już w poprzedniej kadencji Sejmu  
i ma na koncie duże sukcesy legislacyjne. celem gru-
py jest wprowadzanie takich zmian w prawie, któ-
re zwiększą bezpieczeństwo rowerzystów na dro-
gach. Dzięki niej od kilku lat wszystkie zmiany w pra-
wie, które dotyczą rowerzystów, są opiniowane przez  
organizacje ich zrzeszające. Zasługą Grupy Rowerowej 
jest również duża, kompleksowa nowelizacja Prawa  
o ruchu drogowym, dostosowująca polskie przepi-
sy do wymogów unijnych i likwidująca wiele barier  
dla rowerzystów. 

z kolei celem powołania Parlamentarnego 

iii. w warSzawiE30 31iii. w warSzawiE

6
wystąpienia 
na forum sejmu

w większości z nich prezentował pro-
wadzone przez siebie ustawy lub opi-
nie i stanowiska na temat dyskutowa-
nych projektów ustaw lub informacji 
rządowych na istotne tematy, np. zało-
żeń polskiej polityki zagranicznej.

POSeŁ ŁUKASZ 
GIBAŁA W cIąGU 
OSTATNICH DWóCH 
LAT WyGŁOSIŁ 
75 wyStąPiEń 
z Mównicy 
SEJMowEJ. 

zespołu ds. wolnego rynku było uprasz-
czanie prawa i likwidacja barier dla przed-
siębiorców. 

Jedną z inicjatyw zespołu była ustawowa likwida-
cja części przywilejów działaczy związkowych, któ-
rzy pobierają bardzo wysokie pensje, a jednocze-
śnie są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.  

Parlamentarny zespół Promocji Żużla zo-
stał założony w Sejmie przez miłośni-
ków tego sportu. Łukasz Gibała jako jego wice-
przewodniczący interweniował po tegorocznym tzw. 
„Skandalu na Narodowym”. Podczas organizowanej 
przez Polski Związek Motorowy imprezy, która miała 
być wielkim świętem żużla i uroczystym pożegnaniem 
gwiazdy tego sportu, Tomasza Golloba, doszło do sze-
regu zaniedbań i nieprawidłowości. W efekcie zawo-
dy przerwano, a całe wydarzenie zostało określone 
wielką kompromitacją. Poseł domagał się wyjaśnień 
w tej sprawie od zarządu PZM i pociągnięcia winnych 
do odpowiedzialności, a także pomagał kibicom, któ-
rzy chcieli odzyskać pieniądze wydane na drogie bi-
lety. Na swojej stronie internetowej udostępnił stwo-
rzony wspólnie z adwokatami gotowy wniosek o zwrot 
środków, w który wystarczyło tylko wpisać własne 
dane. 



z LudźMi 
i dLa Ludzi

PoSEŁ ŁuKaSz GibaŁa JESt 
PatronEM honorowyM, 
SPonSorEM, a niEraz 
taKŻE woLontariuSzEM 
wiELu dziaŁaJących w 
KraKowiE orGanizacJi 
SPoŁEcznych i 
charytatywnych, 
Których dziaŁania 
wnoSzą wiELE dobrEGo 
w SPoŁEczność LoKaLną. 
wSPóŁPracuJE równiEŻ 
z orGanizacJaMi 
PodEJMuJącyMi waŻnE 
dLa MiaSta tEMaty. 

iV. SPoŁEczniE

akademia Projektów canviar 
Łukasz Gibała wziął udział w akcji „Podaruj drugie ży-
cie ulotce”, a tym samym pomógł dzieciom z przed-
szkoli w Staszkówce, Moszczenicy i Szaflarach.  
Za pieniądze uzyskane z recyklingu wyborczych ulotek 
kupiono dla nich nowe pomoce dydaktyczne

Fundacja Prometeusz 
poseł już dwukrotnie finansował wakacje nad morzem 
dla dwójki dzieci, których rodziców nie stać na 
zapłacenie za wyjazd

niezależne zrzeszenie Studentów 
Politechniki Krakowskiej 
poseł wsparł akcję „Studiuję, głosuję”, której celem 
było zaaktywizowanie postaw obywatelskich wśród 
studentów krakowskich uczelni

niezależny instytut 
Edukacji Emocjonalnej 
poseł wspólnie z członkiniami Instytutu zaangażował 
się w działania na rzecz zwiększenia wiedzy o auty-
zmie, wspiera także starania Instytutu o wprowadze-
nie do szkół zajęć z edukacji emocjonalnej 
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obywatelski Komitet ratowania 
Krakowa 
– od dawna co roku 1 listopada poseł bierze udział  
w tradycyjnej kweście na potrzeby renowacji  
zabytkowych nagrobków na krakowskim cmentarzu 
Rakowickim 

wielka orkiestra świątecznej Pomocy
– poseł co roku angażuje się finansowo i organizacyjnie 
w przygotowanie finału WOŚP w Krakowie, pomaga 
także w przeddzień zbiórki w przygotowywaniu 
puszek do kwestowania i sam zbiera pieniądze jako 
wolontariusz 
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Szachiści Grają dla Polonii 
– Łukasz Gibała angażuje się w dziecięce charytatyw-
ne turnieje szachowe, sponsorując nagrody dla naj-
młodszych szachistów podczas eliminacji w Krako-
wie. Tradycyjnie także gra w szachy z młodymi mi-
strzami podczas corocznego finału akcji w Senacie

…i wiELoMa innyMi, 
częSto niEForMaLnyMi 
orGanizacJaMi i 
SPoŁEcznościaMi, w 
Których MiESzKańcy 
KraKowa waLczą o 
rozwiązaniE Swoich 
ProbLEMów Lub 
rEaLizacJę waŻnych 
LoKaLniE cELów.

Łukasz Gibała współpracuje także z:
• Fundacją im. prof. Kazimierza bartla
• immamura art Gallery
• Krakowskim alarmem Smogowym
• Krakowskim Klubem Sportowym
Krakersy
• Kołem naukowym Gospodarki
i administracji Publicznej na
uniwersytecie Ekonomicznym
• Pogromcami bazgrołów
• PtG „Sokół”
• Stowarzyszeniem Emaus
• Stowarzyszeniem Kraków Miastem
rowerów
• światowym archiwum uśmiechu
• „zielonymi bronowicami”
• „zielonym zakrzówkiem”



BIURO POSŁA 
ŁUKASZA GIBAŁy
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