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Szanowni Państwo! 

12 listopada 2015 r. słowami art. 104 Konstytucji nowo wybrani posłowie i posłanki                   

VIII kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczęli sprawowanie mandatu 

parlamentarnego. Od 2 lat mam zaszczyt i przyjemność pełnić obowiązki Posłanki na Sejm RP 

dzięki poparciu udzielonemu mi przez obywateli i obywatelki województwa pomorskiego, 

którzy głosowali w okręgu nr 25. W związku z tym chcę podzielić się z Państwem informacjami 

o mojej działalności poselskiej. 

 Pełniąc swój mandat szczególnie bliskie są mi sprawy mieszkanek i mieszkańców 

województwa pomorskiego, a także działania na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa 

obywatelskiego, praw kobiet, ściągalności alimentów, praw obywatelskich, polityki miejskiej, 

ochrony środowiska i czystego powietrza, zmian klimatu, dobrostanu zwierząt, 

zrównoważonego rolnictwa. Należę do trzynastu zespołów parlamentarnych, których zakres 

prac obejmuje wymienione tematy. Pracuję w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 W trakcie 50 posiedzeń Sejmu wystąpiłam na mównicy 113 razy i uczestniczyłam w 3547 

głosowaniach. Wystosowałam 117 interpelacji, 27 zapytań poselskich oraz 9 pytań w sprawach 

bieżących. Złożyłam również projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Aktualnie 

przygotowuję kolejny projekt nowelizacji tej ustawy, który zamierzam przedstawić                                         

w nadchodzących tygodniach. 
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 Zorganizowałam dotychczas dwa wysłuchania publiczne na temat niealimentacji                    

oraz konferencję w ramach akcji „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”                                   

z udziałem ekspertek i ekspertów. Byłam i jestem zaangażowana w kilkanaście kampanii 

społecznych: pomoc poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy na Pomorzu (przekazanie 

generatora prądu przy współpracy z PCK oraz zebranych w wielu miastach Polski wyprawek 

szkolnych), protest przeciwko zabudowie mieszkaniowej na historycznych terenach Gedanii         

we Wrzeszczu, inicjatywa na rzecz dofinansowania metody in vitro w Gdańsku dla par 

chorujących na bezpłodność, zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie 

reformy edukacji, akcję sadzenia drzew po wejściu w życie Lex-Szyszko, Strajk Kobiet, 

Trójmiejski Marsz Równości, obronę Puszczy Białowieskiej, obronę Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku. Brałam udział w ponad 120 wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach, 

na których zabierałam głos w sprawach ważnych dla Polski oraz dla mieszkańców i mieszkanek 

naszego regionu.  

Współorganizowałam 20 otwartych spotkań dla wyborców w województwie pomorskim. 

Regularnie podejmuję interwencje dotyczące mieszkańców i mieszkanek Gdańska oraz całego 

Pomorza. W moim biurze poselskim w Gdańsku odbywają się dyżury prawników dla osób 

potrzebujących pomocy prawnej.  

Jeżeli mają Państwo pytania, wątpliwości lub pomysły, zaprasza do współpracy.                

Proszę o kontakt przez biuro poselskie: 

 

Biuro Poselskie Ewy Lieder  

al. Grunwaldzka 115 

80-244 Gdańsk 

 

Tel. 518-078-662 

 

 

 

 

 

 

                        Pozostaję z szacunkiem,  

                                 Ewa Lieder 

 

 
 


