
 

Agnieszka Pomaska – VIII kadencja Sejmu RP w liczbach: 
113 wystąpień na Sali sejmowej 
428 interpelacji poselskich 
180 zapytań poselskich 
 
Najważniejsze interpelacje dotyczące Pomorza i Gdańska: 
 
w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejowych                                                                                         

w sprawie nadmiaru barierek ochronnych wzdłuż tras rowerowych  

w sprawie nielegalnego graffiti w Gdańsku 

w sprawie dofinansowania projektu "Z książką na start" w gdańskich bibliotekach 

w sprawie nadzoru nad wykonaniem tzw. ustawy krajobrazowej  

w sprawie likwidacji połączenia kolejowego TLK Rataj  

w sprawie monitoringu na trasie kolejowej E65  

w sprawie przeniesienia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej z Gdańska do Warszawy  

w sprawie refundacji leczenia choroby oka w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ  

w sprawie przeniesienia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej do Warszawy  

w sprawie ekranów akustycznych na Pomorzu 

w sprawie wstrzymania małego ruchu granicznego z Federacją Rosyjską  

w sprawie nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa  

w sprawie egzaminu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych 

w sprawie połączenia Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 
1939 

w sprawie przeciwdziałania atakom na tle rasowym, na przykładzie pobicia studenta z 
Indii 

w sprawie akcji ratowniczej na Morzu Bałtyckim  

w sprawie braku łóżek na oddziałach wewnętrznych pomorskich szpitali  

w sprawie drogi ekspresowej S6  

w sprawie wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza w Polsce  

w sprawie braku ekranów informacji pasażerskiej na stacji PKP Gdańsk Wrzeszcz  

w sprawie odrzucenia projektu dofinansowania rozbudowy ul. Kartuskiej w Gdańsku 

w sprawie szkodliwego wpływu smogu na zdrowie Polaków  

w sprawie projektu przekopu Mierzei Wiślanej  

w sprawie negatywnego wpływu działalności Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na przemysł stoczniowy  

w sprawie protestu pracowniczego w spółce Lotos Kolej  

w sprawie liberalizacji przepisów dotyczących wycinki drzew  

w sprawie Programu Operacyjnego "Rybactwo i morze" na lata 2014-2020  

w sprawie opłaty od wydobycia bursztynu  

w sprawie braku możliwości sprawnego leczenia stwardnienia rozsianego na Pomorzu 

w sprawie problemów polskiego przemysłu stoczniowego  

w sprawie sprawozdania finansowego zarządu Grupy Energa  

w sprawie cen biletów na pociągi Pendolino i EIC  

w sprawie sytuacji w spółce Lotos Kolej  
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w sprawie braku rzetelności i bezstronności dziennikarstwa TVP Gdańsk 

w sprawie zarzutów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec 
poprzedniej dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej  

w sprawie terminu budowy Trasy Lęborskiej (Kaszubskiej)  

w sprawie budowy Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego  

w sprawie zmian w funkcjonowaniu Muzeum II Wojny Światowej  

w sprawie stanu klęski żywiołowej na Pomorzu 

w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Polskiej Agencji Kosmicznej  

w sprawie jednoczesnego zatrudnienia prezesa spółki Lotos Kolej w konkurencyjnej 
spółce 

w sprawie nowego regulaminu i umowy współpracy Muzeum II Wojny Światowej z 
przewodnikami 

w sprawie planów dotyczących przejęcia Grupy Lotos SA przez PKN Orlen SA  

w sprawie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

w sprawie odbioru dokumentów z Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez pięciu 
funkcjonariuszy CBA  

w sprawie zmian w wystawie specjalnej Muzeum II Wojny Światowej  

w sprawie obniżenia subwencji na naukę języka kaszubskiego  

w sprawie przedłużającej się procedury wyboru prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 

w sprawie utrudnień w budowie Wiślanej Trasy Rowerowej  

w sprawie betonowania historycznego Kanału Raduni w Gdańsku  

w sprawie zakazu oprowadzania grup przez nauczycieli w Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku 

w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Polskiej Agencji Kosmicznej  

w sprawie braku komunikatów na ekranach Systemu Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej, na przykładzie stacji PKP Gdańsk Wrzeszcz  

w sprawie nowych członków Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  

w sprawie kontrowersji wokół nowego składu Rady Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku 

w sprawie informacji zawartych w odpowiedzi na interpelację dotyczącej 
ewentualnego połączenia spółek PKN Orlen SA i Grupa Lotos SA 

w sprawie propagowania symboli nacjonalistycznych, rasistowskich i faszystowskich 
przez ONR podczas marszu w Gdańsku  

w sprawie propagowania symboli nacjonalistycznych, rasistowskich i faszystowskich 
przez ONR podczas marszu w Gdańsku  

w sprawie opóźnień w wydawaniu pozwoleń na pracę dla cudzoziemców w woj. 
pomorskim 

w sprawie śmierci siedmiu fok w ciągu kilku ostatnich dni  

w sprawie autostrady A1 

w sprawie inwigilacji pracowników na przykładzie głównej księgowej Muzeum II Wojny 
Światowej 

w sprawie zmniejszenia dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku  

w sprawie przeniesienia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej z Gdańska do Warszawy  

w sprawie budowy wału w Kuźnicy  
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w sprawie utrudniania krytyki prasowej przez dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku 

w sprawie wielokrotnie przesuwanego terminu uruchomienia Systemu Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej na stacji PKP Gdańsk Wrzeszcz i Gdańsk Oliwa  

w sprawie nieprawidłowości w działaniach wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha w 
obliczu sytuacji kryzysowej na Pomorzu  

w sprawie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej  

w sprawie polowań na obszarze Zalewu Wiślanego  

w sprawie opłacalności inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej  

w sprawie próby przejęcia terenów Westerplatte przez władze centralne  

w sprawie drastycznego zmniejszenia subwencji oświatowej dla Miastka  

w sprawie eutrofizacji i zakwitu sinic w Morzu Bałtyckim  

w sprawie dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności  

w sprawie Programu "Kompleksowe zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław - do 
roku 2030" 
 
Najważniejsze zapytania dotyczące Pomorza i Gdańska: 
w sprawie nieprawidłowości przy zatrudnieniu wicedyrektora Pionu Zarządzania 

Majątkiem Sieciowym Energa-Operator 

w sprawie zmiany zasad współpracy Muzeum II Wojny Światowej z przewodnikami 

w sprawie usunięcia flag Gdańska i Unii Europejskiej z masztów przed Muzeum II 

Wojny Światowej 

w sprawie zmiany filmu kończącego ekspozycję Muzeum II Wojny Światowej 

w sprawie przyjęcia dymisji Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha 

w sprawie incydentu z udziałem myśliwych w lesie na Pomorzu 

w sprawie nagród dla wojewody i wicewojewodów pomorskich w 2017 r. 

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w konkursie na stanowisko wiceprezesa ds. 

inwestycji i innowacji w Zarządzie Spółki Lotos 

w sprawie działań Policji podejmowanych w związku z nielegalnym ustawieniem 

pomnika ks. Henryka Jankowskiego w Gdańsku 
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