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sercem Podkarpacia
Gawlik: Rzeszów
Rzeszów działa jak magnes. Na cały region. Potrzebuje inwestorów i silnej reprezentacji w parlamencie. 
Po to, by tu, w sercu Podkarpacia, powstawały miejsca dobrze płatnej pracy i nasze dzieci chciały tu zostać.

Rozmowa z prof. Zdzisławem 
Gawlikiem, wiceministrem 
skarbu, prawnikiem i wykła-
dowcą akademickim.

Panie profesorze, po 8 latach 
służby publicznej, zdecydo-
wał się pan kandydować  
w wyborach do Sejmu. Prze-
nosi się pan do Warszawy?
Absolutnie. Zostaję na Podkar-
paciu ze swoimi studentami. 
Praca na uczelni to największe 
wyzwanie. Młodzi ludzie zmu-
szają do myślenia, do ciągłego 
uzupełniania wiedzy. Ta praca 
sprawia mi ogromną satys-
fakcję. A tak poza tym, kiedy 
zaczynam zajęcia z kolejnym 
pierwszym rocznikiem, czuję 
się młodszy.

Ostatnie 8 lat to konkretne 
korzyści dla Podkarpacia. 
Lotnisko, drogi...
Budowaliśmy infrastrukturę. 
Zrobiliśmy to skutecznie. Udało 
się stworzyć fundamenty do 
podejmowania działalności 
gospodarczej przez przedsię-
biorców. Gdyby nie lotnisko, 
autostrada, kolej – to inwesto-
rzy nie przyjechaliby do nas. 
To wszystko ułatwia nasze 
codzienne życie.

Tak, wiele udało się zrobić, 
także dzięki środkom rządo-
wym. Porozmawiajmy o Rze-
szowie. Rzeszów przyszłości 
to…?
Metropolia. Rzeszów widzę 
jako metropolię, serce Pod-
karpacia, stolicę przemysłową, 
naukową i kulturalną.  
W Rzeszowie każdy znajdzie 
swoje miejsce i może się reali-

zować. Chcę, aby to miasto było 
jak magnes, który przyciąga nie 
tylko ludzi z Podkarpacia  
i z całej Polski, ale – z uwagi  
na walory Podkarpacia – także 
z całej Europy, nawet z całego 
świata.

Wsparcie metropolii to jedna 
z obietnic Platformy Obywa-
telskiej. Jak na tym skorzysta 
nasz region?
Po pierwsze należy zadbać o to, 
żeby ustawa w żadnym razie nie 
wyeliminowała Rzeszowa  
z możliwości bycia metropolią. 
To zadanie dla wszystkich par-

z zakresu wysokich technologii, 
które zaoferują młodym, wy-
kształconym na naszych uczel-
niach ludziom, miejsca dobrze 
płatnej pracy. Przemyślany 
dobór przedsiębiorców ma zna-
czenie. Dobra firma przyciągnie 
innych.

A w jakich kwestiach jako po-
seł będzie mógł pan pomóc?
Osiem lat pracy w służbie 
publicznej umożliwiło mi 
nawiązanie na poziomie rządu 
kontaktów z przedsiębiorcami 
z całego świata. Dziś prowadzą 
oni działalność w różnych czę-

lamentarzystów z Podkarpacia, 
którzy w parlamencie się znaj-
dą. A współpraca samorządów, 
dla dobra mieszkańców, zawsze 
jest korzystna.

Czego Rzeszów dziś potrze-
buje najbardziej?
Przede wszystkich dużych 
przedsiębiorców. Inwestorów, 
którzy wypełnią przestrzeń  
w specjalnych strefach ekono-
micznych. Chciałbym, aby tęt-
niły one życiem tak, jak strefy 
w Mielcu czy w Tarnobrzegu. 
Szczególnie zależy mi na przy-
ciąganiu nowoczesnych firm 

ściach kraju, a ja chciałbym by 
inwestowali na Podkarpaciu.  
Te relacje pozostają. 

Zdzisław Gawlik, kandydat  
nr 2 na liście Platformy 
Obywatelskiej do Sejmu RP. 
Możesz na niego głosować  
w Rzeszowie, Tarnobrzegu 
oraz powiatach: dębickim, 
kolbuszowskim, leżajskim, 
łańcuckim, mieleckim, niżań-
skim, ropczycko-sędziszow-
skim, rzeszowskim, stalowo-
wolskim, strzyżowskim  
i tarnobrzeskim.

Z uwagi 
na walory 
Podkarpacia, 
swoje miejsce 
znajdą tu ludzie 
z całej Europy, 
a nawet świata.

“

Zdzisław Gawlik  
z wynikiem 38 823 głosy 
zajął drugie miejsce  
w prawyborach Nowin. 
- Dziękuję za zaufanie  
i głosy! – powiedział  
prof. Zdzisław Gawlik. 
My gratulujemy 
i życzymy takiego 
wyniku 25 października.

Rośnie poparcie dla 
Platformy Obywatel-
skiej na Podkarpaciu. 
Według sondaży Grupy 
Polska Press i Dobrej 
Opinii, PO odnotowała 
wzrost o 2,5% w ciągu 
ostatnich trzech tygo-
dni, z 20,9% do 23,4%. 
Pracownia prognozuje  
6 mandatów dla PO.

Zapraszamy na
wybory do Sejmu 
i Senatu 
25 października. 
Lokale wyborcze
czynne są w godz. 
7:00-21:00.

SEJM 2015
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Jednym z moich zadań  
w rządzie było gaszenie po-
żarów w sprawach, których 
poprzednikom nie udawało się 
załatwić latami. Mam ogromną 
satysfakcję, że wiele proble-
mów rozwiązaliśmy. Przez 
osiem lat zaoszczędziliśmy 
dziesiątki miliardów złotych.
Zawsze jednak zadawałem 
sobie pytanie: czy musiało do 
tego dojść? Czy rząd Platformy 
Obywatelskiej musiał sprzątać 
po ludziach niekompetent-
nych? Nie musiałby, gdyby 
system, w którym przyszło 
nam działać, był odporny na 
błędy ludzkie.

Od tego czasu moim pomysłem 
na Polskę jest budowanie sys-
temu prawnego, który zabez-
pieczyłby nas przed błędami 

Gawlik: Przyszłość to stabilne państwo
Przedsiębiorcy nie mogą się bać, że politycy „wsadzą im kij w szprychy”. Potrzebna im pewność, że przyszłość jest przewidywalna. 
Rozwiązaniem jest jasne prawo i budowanie systemu odpornego na ludzkie błędy.

polityków. Takiego jak przykła-
dowy telewizor, którego nie da 
się zepsuć za pomocą pilota.
Zręby takiego systemu już 
mamy. Ale nie jest on skoń-
czony. I taki system będziemy 
konsekwentnie budować  
w nowym parlamencie. To jest 
ważne dla całego kraju. Dla 
Podkarpacia. Dla przedsiębior-
ców, którzy tu i stąd prowadzą 
działalność gospodarczą. Bez 
względu na to, czy działają 
w Dolinie Lotniczej, strefach 
ekonomicznych, Rzeszowie, 
Dębicy, czy Ropczycach. Wszy-
scy potrzebują, by mechanizm 
zwany gospodarką działał 
bezpiecznie i stabilnie.

Jeśli marzymy o rozwoju, musi-
my zapewnić dla niego stabilne 
warunki, w tym jasne, niewy-

magające interpretacji prawo.
Jeśli chcemy, by na Pod-
karpaciu powstawały nowe, 
wartościowe miejsca pracy, to 
ci, którzy u nas inwestują, nie 
mogą się bać, że politycy „wsa-
dzą im kij w szprychy”.
Jeśli chcemy, by zostawali tu 
młodzi ludzie, bo tu będą mieli 
szansę na pracę w nowoczes- 
nych ośrodkach naukowych 
i w najlepszych firmach, to 
musimy o to zadbać.
Innowacyjne, wysokotechnolo-
giczne przedsiębiorstwa będą 
się rozwijać, jeśli będą miały 
pewność, że ich przyszłość jest 
przewidywalna.
Dlatego tak ważne jest, byśmy 
w tych wyborach osiągnęli 
sukces.

Zdzisław Gawlik

8 lat rządów Platformy Obywatelskiej to REALNE KORZYŚCI dla Podkarpacia

W 2008 roku współtworzyłem 
prawo umożliwiające samorzą-
dom bezpłatne przejmowanie 
udziałów spółek państwowych. 
Tak w 2012 Tarnobrzeg wzboga-
cił się o tereny kopalnii siarki  
Machów z jeziorem, które dziś jest 
pięknym terenem rekreacyjnym.

Autostrada A4, kolej Przemyśl-
Kraków – dobra infrastruktura 
skraca dystans otwierając drogę 
dla dalszych inwestycji.
Przez 8 lat budowa dróg 
na Podkarpaciu kosztowała 
11.4 mld zł. 

We wrześniu 2009 Minister 
Skarbu Państwa przekazał tereny 
lotniska o pow. 81,4 ha na rzecz 
województwa podkarpackiego. 
Dziś stoi tam terminal, z którego 
możemy być dumni. Lotnisko 
Jasiona otrzymało ok. 90 mln zł 
ze środów UE na jego budowę.

Upływ czasu najlepiej widać po tym, jak szybko dorastają nasze dzieci. Ola ma dziś 8 lat. Urodzi-
ła się w tym samym czasie, kiedy zaczynałem pracę w rządzie. To, jak bardzo podczas jej życia 
zmienił się Rzeszów, jak zmieniło się Podkarpacie, widać na pierwszy rzut oka, a to dopiero  
początek zmian. Oto niektóre z nich. 

2008 2011 2015 2020

CEL 2020:
METROPOLIA

RZESZÓW

Więcej o inwestycjach na  
www.kocham-podkarpacie.pl

Konwencja wyborcza była 
tłumaczona na polski język 
migowy. 
Relację przygotował portal  
Głusi.TV. 
Zeskanuj kod

Obejrzyj wystąpienie 
prof. Zdzisława Gawlika 
podczas konwencji 
regionalnej  
w Rzeszowie. 
Zeskanuj kod
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Zdzisław Gawlik
prawnik, specjalista z zakresu prawa prywatnego, profesor 
i wykładowca akademicki.

Całe życie związany z Podkarpaciem. Urodzony w Dębicy. Do liceum chodził  

w Pilźnie. W Rzeszowie ukończył studia, tu mieszka i pracuje.

Od ponad 30 lat jest wykładowcą akademickim. Uczył na Uniwersytecie Rzeszowskim 

(1983-2004). Wykłada w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie (od 1995 r.) 

oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (od 2007 r.).

Od 2013 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 2007-2012 

podsekretarz stanu w tym samym ministerstwie. Autor książek i ponad 60 artykułów.

Prywatnie mąż i ojciec: Joanny, Tomka i Oli. Pasjonat historii i narciarstwa.

www.zdzislawgawlik.com.pl

Skuteczny minister
W 2007 roku, kiedy Zdzisław Gawlik został wiceministrem skarbu, postawił sobie jedno 
zadanie: walczyć o sprawy Skarbu Państwa, tak jak właściciel o interesy prywatnej firmy. 

Tej zasady konsekwentnie się 
trzyma, z korzyścią dla nas 
wszystkich. Dzięki jego pracy 
Skarb Państwa zaoszczędził 
miliardy złotych wygrywając 
sprawy z Eureko oraz 
Deutsche Telekom i Vivendi. 
Skuteczne negocjacje nie tyl-
ko uchroniły nasz kraj przed 
wypłatą blisko 38 mld zł 
odszkodowania, ale pozwoliły 
zyskać Polsce 400 mln zł. 
 
Zdarzało się już, że w pracy 
wykazywał się większą 
determinacją, niż władze 
spółek, które nadzorował. 
Tak było w Miasteczku 
Śląskim, gdzie uratował 
przed upadłością hutę i dzięki 
temu ponad tysiąc osób 
zachowało pracę. „Szybkie  
i rozważne działania ministra 
Gawlika pozwoliły hucie wyjść  
z kryzysu” – napisał wówczas  
w liście do hutników Jan 
Jelonek, przewodniczący 
MOZ NSZZ „Solidarność” 
Huty Cynku „Miasteczko 
Śląskie”. - Dziś silna rola huty 
w grupie nowego właściciela 
i jej wysoka pozycja na rynku 
recyklingu odpadów pokazują, 
jak słuszna była decyzja o jej 
ratowaniu – mówi Zdzisław 
Gawlik. 

Stworzył narodowy koncern 
zbrojeniowy. Polska Grupa 
Zbrojeniowa m.in. w Jaśle, 
Nowej Dębie i Stalowej Woli 
realizuje dziś zamówienia 
dla polskiej armii. – Kiedy 
słyszę od prezesów Samsunga 
„tu jest tak jak u nas”, mam 
poczucie rzetelnie wykonanej 
roboty – mówi Zdzisław 
Gawlik.
Kolejny sukces to restruktury-
zacja Huty Stalowa Wola. 
Nowy inwestor dla jej części 
cywilnej, 20 mln zł na rozwój 
produktów zbrojeniowych –  
– przyniosły nagrody branżowe 
i nagrodę Prezydenta RP 
podczas Kieleckiego Salonu 
Przemysłu Obronnego 2015.  

Mówią o Zdzisławie Gawliku:

Henryk Szostak,
przewodniczący 
„Solidarności” w Hucie 
Stalowa Wola:
Od 2009 roku wpiera HSW, 

“pomaga za pośrednictwem 
Caritas dzieciom  
i rodzinom wielodzietnym
– Ks. Stanisław Słowik, 
dyrektor Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej 

wspiera samorząd  
i lokalną społeczność  
w rozpoczęciu budowy 
drogi serwisowej  
w Parkoszu, która uczyni 
wyjazd z drogi lokalnej 
na drogę nr E40 bardziej 
przyjaznym i bezpiecznym 
dla mieszkańców 
– Ewa Gołębiowska, 
burmistrz Pilzna  

“

wspiera Zakłady Lotnicze 
w poszukiwaniu ryn-
ków zbytu oraz aktywnie 
uczestniczy w poszukiwa-
niu sponsora dla mielec-
kiego sportu
– Daniel Kozdęba, 
prezydent Mielca 

“

bez jego zaangażowania 
nie byłoby fabryki Rolls 
Royce’a w Ropczycach
– Bolesław Bujak,
burmistrz Ropczyc

“

obecny rząd robi bardzo 
wiele dla Rzeszowa. (...) 
dzięki temu do Rzeszowa 
spływa tyle pieniędzy
– Tadeusz Ferenc, 
prezydent Rzeszowa

“

począwszy od powołania rzą-
dowego zespołu ds. ratowania 
huty i poszukiwania narzędzi, 
łącznie z pożyczkami, dla po-
prawy sytuacji spółki. Aktywnie 
i skutecznie uczestniczył  
w poszukiwaniach inwestora 
dla biznesu maszyn budowla-
nych huty. 
Realizując proces konsoli-
dacji polskiego przemysłu 

obronnego doprowadził do 
wzmocnienia pozycji HSW 
wśród producentów uzbroje-
nia w Polsce. Konsekwentnie 
pomaga HSW w jej rozwoju 
doprowadzając do wsparcia 
projektu lufowego realizowa-
nego w spółce.

Stanisław Głowacki,
przewodniczący Sekcji Kra-

jowej NSZZ „Solidarność” 
Przemysłu Zbrojeniowego:
Skutecznie sfinalizował 
proces konsolidacji polskiego 
przemysłu zbrojeniowego 
skupionego w rękach pań-
stwa, czego nie udało się zro-
bić w Polsce przez kilkanaście 
ostatnich lat. Dzięki temu 
wyeliminowana zostanie 
polsko-polska konkurencja 

o zamówienia, zwłaszcza dla 
odbiorców zagranicznych. 
Zabiega o zachowanie nie-
zbędnej odrębności spółek 
wchodzących w skład polskie-
go koncernu zbrojeniowego  
i o ich rozwój, wspierając przy 
tym różne formy pomocy,  
w tym również finansowe. 

“skutecznie wspierał Dynów 
w utrzymaniu Punktu Dys-
trybucji Gazu w mieście, 
co skutkuje utrzymaniem 
miejsc pracy i zapewnie-
niem lepszej obsługi dla 
odbiorców gazu w Dyno-
wie i okolicy
– Zygmunt Franczak,  
burmistrz Dynowa
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Dla RZESZOWA 
Dla PODKARPACIA

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pomóc nam w kampanii wyborczej lub osobiście spotkać się ze Zdzisławem Gawlikiem, napisz do nas: info@zdzislawgawlik.com.pl


