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P oseł jest oddelegowany, aby bro-
nić interesów obywatela, by mó-
wić w jego imieniu i troszczyć się 

o jego lepszy byt i łatwiejszą przyszłość, 
to osoba, która powinna wzbudzać spo-
łeczne zaufanie oraz szacunek.

Te cztery lata, które mijają, są okazją do 
podsumowań i zdania raportu z mojej 
pracy w Sejmie na rzecz naszego okręgu 
– obszar miast na prawach powiatu – Bia-

łej Podlaskiej, Chełma i Zamościa oraz 
powiatów biłgorajskiego, chełmskiego, 
hrubieszowskiego, krasnostawskiego, 
parczewskiego, radzyńskiego, tomaszow-
skiego, włodawskiego i zamojskiego. 

Nasze województwo jest piękne, o 
wielkich walorach gospodarczych i rol-
niczych, jednak pozostaje jeszcze wie-
le do zrobienia. Lubelszczyzna wg da-
nych plasuje się na ostatnim miejscu 

w rankingu rozwoju i zamożności, jest 
najbardziej zapóźniona w rozwoju go-
spodarczym i zaniedbana pod wzglę-
dem inwestycyjnym wśród wszystkich 
regionów Polski. Mamy w naszym regio-
nie bardzo wysoki wskaźnik ubóstwa, 
starzenia się społeczeństwa. Młode oso-
by emigrują w poszukiwaniu lepszego 
bytu. Nasz region trzeba niezwłocznie 
odbudować, by dać ludziom perspekty-

Szanowni Państwo,
dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie cztery lata temu, kiedy stałem się rzecznikiem 

lubelskich Obywateli w Sejmie RP. 



• Interpelacje  
i zapytania poselskie

B ardzo chętnie korzystam z  
formy poselskiej kontroli par-
lamentarnej, jaką są interpe-

lacje i zapytania kierowane do człon-
ków Rady Ministrów. W ciągu ponad 
trzech lat mojej pracy złożyłem 811 in-
terpelacji i zapytań poselskich. Skła-
dane przeze mnie interpelacje dotyczą 
głównie problemów regionalnych (np. 
połączeń kolejowych na Lubelszczyź-
nie, wątpliwości dotyczących prawidło-
wości realizacji inwestycji w postaci 
budowy elektrowni wiatrowych w pow. 
parczewskim), rolnictwa (np. w sprawie 
problemów hodowców trzody chlew-
nej oraz obaw związanych z importem 
wieprzowiny z zagranicy, w sprawie 
wieku emerytalnego rolników, w spra-
wie funkcjonowania aplikacji eWnio-
sekPlus), a także wielu zagadnień życia 
społeczno-politycznego (w sprawie 
kredytów walutowych, w sprawie wy-
korzystania energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych Polsce, w sprawie 
dostępności leczenia rdzeniowego za-
niku mięśni, w sprawie planów i skut-
ków zaprzestania importu gazu z Rosji, 
czy też w sprawie zagrożeń związanych 
z wejściem w życie umowy CETA). Z 
treścią interpelacji oraz zapytań po-
selskich można zapoznać się na mo-
jej stronie internetowej – sachajko.pl
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PRACA W SEJMIE

wę rozwoju. Aby to zrobić, trzeba poważ-
nych i zaangażowanych w pracę posłów, 
dlatego tak niezwykle ważne są wybory, 
tak wielkie znaczenie ma odpowiedzial-
ne wybieranie posłów przez obywateli. 

Mijający czas VIII kadencji Sejmu był 
dla mnie okresem wytężonej i bardzo 
ciężkiej pracy. Podejmując działania, za-
wsze miałem na uwadze dobro obywa-

teli, by stworzyć dla nich Państwo, w któ-
rym będzie się żyło dobrze. Jednocze-
śnie widzę, że aby wprowadzić zmiany, 
potrzeba pracy świadomych obywate-
li, gdyż pojedyncze osoby, nawet najbar-
dziej pracowite i zaangażowane w ideę 
przemian, nie są w stanie samodzielnie 
tego osiągnąć, dlatego proszę o wspar-
cie i poparcie.

Oddaję do Waszych rąk „Biuletyn”, 
który jest sprawozdaniem z mojej dzia-
łalności poselskiej, a także podsumo-
waniem mojej poselskiej pracy pod-
czas VIII kadencji Sejmu. 

Jarosław Sachajko



 Sprawozdanie poselskie 

* Wszystkie projekty ustaw są dostępne na 
mojej stronie internetowej: sachajko.pl

A naliza przepisów oraz ocena 
skutków regulacji to najczęściej 
żmudna, ale bardzo potrzebna 

praca. Podczas prac nad projektami 
ustaw 73 razy zgłaszałem poprawki 
do procedowanych aktów oraz 282 
razy zabierałem głos na posiedze-
niach Sejmu. W mojej ocenie prawo w 
naszym kraju wciąż tworzone jest nie 
dla obywateli, a dla wąskich grup inte-
resu. Głos obywateli jest dla mnie bar-
dzo ważny, ponieważ to właśnie oby-
watele najlepiej wiedzą, jakie zmiany są 
potrzebne, które regulacje prawne trze-
ba poprawić, a które uchylić. Wspólnie 
ze stroną społeczną przygotowałem  
i złożyłem 22 projekty ustaw, które są 
konsekwencją moich licznych spo-
tkań z obywatelami i powstały dzięki 
ich mądrości, ogromnej wiedzy i do-
świadczeniu.

• Poselski projekt ustawy o 
zmianie ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych oraz 
ustawy Prawo spółdzielcze 

Spółdzielcy od wielu lat apelują o 
zmianę prawa spółdzielczego. 
Projekt ustawy powstał we 

współpracy z  członkami spółdzielni 
mieszkaniowych oraz stowarzyszeniami 
od lat walczącymi o  prawa spółdzielców 
i był przez nich konsultowany na każ-
dym etapie opracowywania. Celem no-
welizacji ustawy jest wprowadzenie no-
wych uregulowań, co w konsekwencji 
prowadzić będzie do poprawy standar-
dów w relacjach między organami spół-
dzielni a członkiem spółdzielni, który de 
facto jako właściciel spółdzielczego mie-
nia jest podmiotem, a nie przedmiotem 
norm prawnych określających zasady 
funkcjonowania polskiej spółdzielczości.

Najważniejsze zmiany proponowane 
w projekcie ustawy:
• upodmiotowienie członków SM;
• transparentność wszelkich działań, 

jakie podejmują organy SM;
• zapewnienie jawności i swobodne-

go dostępu spółdzielców do doku-
mentów finansowych spółdzielni;

• odpowiedzialność członków orga-
nów spółdzielni mieszkaniowych 
za swoje działania;

• zapewnienie racjonalnego gospo-

darowania mieniem, co zmniejszy 
wysokość czynszu i opłat. 

• Poselski projekt ustawy  
o inspekcji żywności

P olacy już drugi rok z rzędu 
żyją krócej – to oficjalne staty-
styki GUS. Powodem nie są ka-

taklizmy, epidemie chorób zakaźnych, 
ale fatalna jakość żywności. Według 
tychże statystyk głównymi przyczyna-
mi zgonów w Polsce są choroby układy 
krążenia, a także nowotwory, które są 
również powodowane przez chemiczne 
i syntetyczne dodatki do żywności, kon-
serwanty, barwniki czy emulgatory (zna-
ne jako „E”). Zjadamy ich średnio 78 mln 
kilogramów rocznie, co daje 2 kg na oso-
bę. Z analiz NIK wynika, iż w jednym tyl-
ko dniu człowiek może w różnych pro-
duktach zjeść aż 85 różnych „E”. Pola-
cy żyją o 4,6 roku krócej niż mieszkańcy 
UE oraz 12 lat krócej niż mieszkańcy Mo-
nako, a Polscy rolnicy strajkują, bo nie 
mają gdzie sprzedać swoich dobrej ja-
kości produktów. Projekt ów napisałem 
po to, aby ochronić Polskich obywateli 
przed „śmieciowym jedzeniem”, a jed-
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J ako przewodniczący Sejmo-

wej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi poczyniłem swoistą 

rewolucję w Sejmie poprzez to, że 
ustawicznie na spotkania Komisji 
Sejmowej zapraszam stronę spo-
łeczną. Chęć aktywnego udziału w 
posiedzeniach Komisji coraz czę-
ściej zgłaszają rolnicy, przedstawi-
ciele wielu instytucji związanych z 
rolnictwem, a także obywatele, któ-
rzy rozumieją znaczenie zdrowej  
i nieprzetworzonej chemicznie żyw-
ności dla zdrowia i życia człowieka. 
Na posiedzenia Komisji przyjeżdża-
ją osoby z odległych stron Polski, 

aby móc zabrać głos i uczestniczyć 
w tak ważnych dla naszego kraju 
debatach. Komisja Rolnictwa jest 
najaktywniej działającą spośród 
Sejmowych Komisji. Podczas po-
siedzeń przybyłe osoby mają moż-
liwość aktywnego uczestnictwa 
poprzez zabieranie głosu w pierw-
szej kolejności (przed posłami). 

Projekty ustaw, które wniosłem, 
powstały poprzez aktywny wkład 
strony społecznej podczas blisko 
400 spotkań z wyborcami, które 
odbywam nie tylko na Lubelszczyź-
nie, ale również na terenie całej 
Polski. ■

WNIESIONE PROJEKTY USTAW* 



nocześnie zmniejszyć liczbę kontroli 
gospodarstw rolnych.

• Poselski projekt ustawy  
o zmianie ustawy  
o referendum lokalnym

P otrzeba przyjęcia projektu usta-
wy o  zmianie ustawy o referen-
dum lokalnym wynika z  dąże-

nia do stworzenia gwarancji zabezpie-
czających właściwe sprawowanie de-
mokracji bezpośredniej. Instytucje 
prawne teoretycznie umożliwiają oby-

watelom czynny udział w decydowaniu 
o sprawach wspólnoty samorządowej, 
ale w praktyce nie są możliwe do zre-
alizowania. 

Projekt zakłada m.in.: 
• Zniesienie progu frekwencji, od 

którego zależy ważność referen-
dum (obecnie wymagana jest 30% 
frekwencja). W latach 2002-2010 
odbyły się łącznie 173 referenda w 
tym jedynie 24 z nich były ważne  
i rozstrzygające – co daje zaled-
wie niecałe 14%. 

• Zmniejszenie liczby obywateli 
niezbędnych do zainicjowania re-
ferendum. Obecnie w gminach  
i powiatach do zainicjowania refe-
rendum potrzebny jest wniosek 
co najmniej 10% uprawnionych do 
głosowania mieszkańców gminy 
albo powiatu, a w województwie 
5% uprawnionych do głosowania 
mieszkańców województwa. Pro-
ponuję, żeby zmniejszyć te warto-
ści o połowę do odpowiednio 5% 
oraz 2,5%. ■

* Wszystkie zorganizowane przeze mnie kon-
ferencje sejmowe dostępne są w wersji video 
na mojej stronie internetowej: sachajko.pl

K onferencje są dla mnie istot-
nym narzędziem nie tylko zdo-
bywania wiedzy, ale także 

szansą do wymiany poglądów, opinii 
oraz okazją do dyskusji pomiędzy oby-
watelami, parlamentarzystami a przed-
stawicielami rządu. Zorganizowałem 
11 ogólnopolskich konferencji, m.in. 
dwie na temat zagrożeń związanych 
z GMO; wpływu umów CETA  
i TTIP na polskie rolnictwo, gospo-
darkę oraz zdrowie i życie obywateli; 
przyszłości rynku cukru w Polsce; 
trzy dotyczące nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu spółdzielni miesz-
kaniowych; architektury monetar-
nej; a także na temat roli oraz zna-
czenia samorządu gospodarczego w 
Polsce i konferencja nt. szans i za-
grożeń sieci 5G.

• ”Polskie społeczeństwo  
w obliczu ekspansji ferm  
przemysłowych” –  
9 kwietnia 2018 r.

Z biegiem czasu spór pomiędzy 
właścicielami ferm wielkopo-
wierzchniowych a lokalnymi 

społecznościami, mieszkającymi w są-
siedztwie intensywnej hodowli, staje 
się coraz poważniejszy. Celem konfe-
rencji było zbadanie wpływu ferm 
wielkopowierzchniowych na lokalne 
gospodarki, środowisko oraz zdro-
wie ludzi, a także przedstawienie 
istniejących oraz pożądanych roz-
wiązań prawnych w kontekście eks-
pansji ferm przemysłowych. Konfe-
rencja dobitnie ukazała podział społe-
czeństwa na obóz zwolenników i prze-
ciwników ferm wielkopowierzchnio-
wych. Niezbędne są nowe rozwiązania, 
które pogodzą interesy inwestorów, a 
jednocześnie zapewnią samorządom 
odpowiednie narzędzia prawne w za-
kresie planowania ładu przestrzenne-
go i uprawnienia dla społeczeństwa.

• „Powszechny samorząd  
gospodarczy – projekt  
ustawy o izbach przemysło-
wo-handlowych” –  
27 marca 2018 r.

D laczego polscy przedsiębiorcy 
po prawie trzydziestu latach 
trwania III Rzeczypospolitej  nie 

mają swojej ogólnokrajowej organizacji 
reprezentującej ich interesy? W Polsce 
firmy małe i średnie są traktowane 
jako uzupełnienie dla sektora dużych 
przedsiębiorstw mimo, że te małe 
wkładają do budżetu najwięcej, za-
trudniają  i wytwarzają znacznie wię-
cej niż firmy duże. Czy możemy w ta-
kiej sytuacji godzić się na bierność, gdy 
rodzimych przedsiębiorców wypiera się 
z rynku krajowego i mamy coraz więcej 
ograniczeń na polskie produkty na ryn-
kach zagranicznych? Czy możemy po-
zwolić na uczynienie z Polski kraju za-
leżnego gospodarczo od firm global-
nych? Czy zgadzamy się na rolę „bez-
wolnego płatnika podatków”, który nie 
chce kontrolować polityków i biurokra-
tów, jak wydają nasze pieniądze? Dlate-
go wspólnie z Ogólnopolską Federacją 
Przedsiębiorców i Pracodawców oraz 
przedstawicielami 45 organizacji przed-
siębiorców debatowaliśmy o potrzebie 
zorganizowania się polskich przedsię-
biorców w powszechnym samorządzie 
gospodarczym. 

• „Sieć 5G w Polsce – 
 szanse i zagrożenia”  
– 26 maja 2019 r.
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T echnologia 5G określana jako 
rozszerzenie istniejącej sieci 4G, 
będzie oparta na idei przekazy-

wania krótkich sygnałów o wysokiej 
częstotliwości pomiędzy wieżami a 
urządzeniami ją obsługującymi. Eks-
perci szacują, iż spowoduje to ogrom-
ny wzrost liczby przekaźników. We-
dług zapewnień Ministerstwa Cyfryza-
cji sieć 5G ma pozwolić na ulepszoną, 

niezawodną komunikację. Technologia 
5G w Polsce ma opierać się na trzech 
pasmach częstotliwości:, które mają 
gwarantować wysokie prędkości trans-
misji danych. Naturalną konsekwencją 
wprowadzenia sieci telekomunikacyj-
nej o zwiększonej częstotliwości bę-
dzie wzrost poziomu promieniowania 
elektromagnetycznego w środowisku 
oraz widmo zwiększonego smogu elek-

tromagnetycznego. Z tego powodu 
uznałem za konieczne zorganizowanie 
konferencji naukowej z udziałem pra-
cowników naukowych zajmujących się 
badaniem wpływu promieniowania 
elektromagnetycznego na organizm 
ludzki, by poinformować opinię publicz-
ną o szansach, ale i zagrożeniach zwią-
zanych z wprowadzeniem sieci 5G w 
Polsce. ■

C hociaż rolnictwo stanowi dla 
mnie priorytet, obszar mojej 
działalności poselskiej jest 

znacznie szerszy. Równie ważne są dla 
mnie sprawy związane ze zdrowiem, a 
jako członek Komisji Zdrowia mam do-
skonałą okazję aktywnie działać w tym 
obszarze. Przynależę również do kilku 
zespołów parlamentarnych, których 
działalność wydaje mi się szczególnie 
ważna jak: Parlamentarny Zespół Gór-
nictwa, Parlamentarny Zespół na 
rzecz Wspierania Przedsiębiorczości  
i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parla-
mentarny Zespół Strażaków,  czy też 
Parlamentarnego Zespołu ds. pol-
skiego zielarstwa. 

Jestem też członkiem Podkomisji Sta-
łej ds. Wykorzystania Zasobów Energe-
tycznych Obszarów Wiejskich, czynnie 
angażuję się w jej prace, gdyż dostrze-
gam, jak wielki potencjał stanowią odna-
wialne źródła energii dla rolnictwa. 

Wiem, jak ważne są relacje Polski z 
innymi państwami, jak istotny jest po-
zytywny wizerunek naszego państwa za 
granicą, dlatego jestem członkiem m.in. 
Zespołu Parlamentarnego Polska – Sta-
ny Zjednoczone czy Polsko-Białoruskiej 
Grupy Parlamentarnej. Z mojej inicjaty-
wy powołany został Parlamentarny Ze-
spół do spraw Wspierania Pszczelar-
stwa oraz Parlamentarny Zespół do 
spraw Utworzenia Przejścia Graniczne-
go w Powiecie Włodawskim, których 
pracom mam zaszczyt przewodniczyć.

• Parlamentarny Zespół  
do spraw Wspierania 
Pszczelarstwa

D otychczas odbyło się osiem po-
siedzeń zespołu, który został 
powołany w październiku 2016 r. 

W Sejmie do tej pory nie było organu, 
który kompleksowo zająłby się sprawa-
mi pszczelarstwa, a o tym, że Zespół taki 
jest potrzebny, świadczyły dziesiątki 
rozmów osobistych, jak i telefonicznych, 
a także wiadomości e-mail, w których 
pszczelarze skarżyli się na obowiązują-
ce regulacje oraz potrzebę ich zmiany. 
Posiedzenia zespołu stanowią forum 
do dyskusji dla pszczelarzy, rolników, 

a także przedstawicieli rządu na te-
mat kierunku rozwoju polskiego 
pszczelarstwa. Poruszane są m.in. za-

gadnienia weryfikacji zasad wsparcia 
dla pszczelarstwa w związku ze spad-
kiem jego opłacalności, kwestia możli-
wości przyznania uprawnień do stwier-
dzania chorób pszczelich przez wykwa-
lifikowanych rzeczoznawców, problem 
stosowania w uprawie rzepaku neoni-
kotynoidów, czy też omówienie działań 
podejmowanych w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa stosowania środków 
ochrony roślin w sposób niezagrażający 
środowisku oraz zapewniający bezpie-
czeństwo żywności.

Poseł JarosłaW sachaJko Podczas sPotkania z rolnikami W seJmie rP
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• Parlamentarny Zespół  
do sprawy Utworzenia  
Przejścia Granicznego  
w Powiecie Włodawskim

Z espół ten został utworzony w 
kwietniu 2017 r. z mojej inicjaty-
wy. Dzięki zaufaniu pozostałych 

Członków Zespołu mam zaszczyt peł-
nić funkcję jego przewodniczącego. 
Dotychczas odbyły się cztery posie-
dzenia, z których każde w sposób me-
rytoryczny poruszało kwestię możliwo-
ści utworzenia przejścia granicznego w 
powiecie włodawskim. Wśród dyskuto-
wanych tematów były m.in.: informacja 
Ministerstwa Administracji i Spraw We-
wnętrznych na temat możliwości, ist-
niejących przeszkód, a także przewidy-
wanych kosztów wiążących się z utwo-
rzeniem przejść granicznych w powie-
cie włodawskim, informacja Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa do-
tycząca stanu kolejowych przejść gra-
nicznych, znajdujących się na wschod-
niej granicy Polski, czy też informacja 
Ministerstwa Rozwoju na temat zmian 
poziomu uprzemysłowienia w okresie 
ostatnich dziesięciu lat oraz propozycji 
industrializacji w kolejnych latach w 
powiatach: włodawskim oraz bialskim, 
parczewskim, łęczyńskim, chełmskim, 

krasnostawskim i wreszcie w zamoj-
skim. Spotkania ujawniły, że o ile 
przedstawiciele lokalnych samorzą-
dów oraz mieszkańcy wschodnich 
regionów kraju są przychylni inwe-
stycji i oczekują jej szybkiej realizacji, 
o tyle entuzjazmu tego wyraźnie bra-
kuje po stronie rządu.

Jednocześnie od chwili objęcia man-
datu posła podejmuję aktywne działa-

nia na rzecz utworzenia przejścia gra-
nicznego w powiecie włodawskim,  
m.in.: poprzez spotkania z mieszkańca-
mi oraz przedstawicielami lokalnych 
władz wschodniej części regionu, in-
terpelacje poselskie, rozmowy z przed-
stawicielami właściwych instytucji 
państwa, dążąc do osiągnięcia porozu-
mienia pomiędzy zainteresowanymi 
stronami. ■

Poseł JarosłaW sachaJko zabiera głos Podczas  
Posiedzenia komisJi seJmoWeJ
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• Praca w biurze poselskim

K ażdego dnia do mojego biura 
poselskiego zgłaszają się oso-
by poszukujące porady czy po-

mocy. W sprawach obywatelskich pod-
jąłem wiele interwencji poselskich, w 
ramach których wystosowałem ponad 
1000 pism do różnych instytucji – w tym 
sądów, prokuratur i ministerstw – oraz 
organizacji. Odbyłem prawie 400 spo-
tkań.

• Spotkania z Obywatelami

J ako Poseł pochodzący z okręgu 
chełmskiego (obszar na prawach 
powiatu Białej Podlaskiej, Chełma  

i Zamościa oraz powiatów bialskiego, 
biłgorajskiego chełmskiego, hrubie-
szowskiego, krasnostawskiego, par-
czewskiego, radzyńskiego, tomaszow-
skiego, włodawskiego i zamojskiego), 
staram się zwracać baczniejszą uwagę 
na problemy przede wszystkim mojego 

regionu. Dlatego też regularnie spoty-
kam się z mieszkańcami Lubelszczyzny, 
a także pozostałych części Polski, aby 
wsłuchiwać się w ich potrzeby, rozma-
wiać, dyskutować, a także rzetelnie in-
formować o mojej aktywności i pracach 
Sejmu. Do dzisiaj odbyłem 376 spo-
tkań z Wyborcami z Lubelszczyzny, 
jak i pozostałych regionów Polski. 

• Stowarzyszenie Rolników  
i Konsumentów Kukiz’15 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI PROOBYWATELSKICH
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Z mojej inicjatywy powstało Sto-

warzyszenie Rolników i Konsu-
mentów Kukiz’15. Podstawowym 

celem Stowarzyszenia, którego mam za-
szczyt być przewodniczącym, jest zwięk-
szanie świadomości konsumentów na 
temat zdrowej i nieprzetworzonej żyw-
ności, a także zjednoczenie rolników, 
producentów zdrowej żywności, prze-
twórców oraz konsumentów. Jednym z 
działań podejmowanych przez Stowarzy-
szenie Rolników i Konsumentów Kukiz’15 
jest organizacja Festiwalu Zdrowej Żyw-
ności Wolnej od GMO – Bezpośrednio 
od Rolnika w Zamościu. Impreza odbyła 
się już czterokrotnie i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkań-
ców Zamościa i okolic, dlatego mam na-
dzieję, że Festiwal na stałe wpisze się w 
kalendarz wydarzeń miasta, tym bardziej, 
że obecnie trwają przygotowania do ko-
lejnej edycji Festiwalu, który we wrze-
śniu ma odbyć się w Hrubieszowie.

•  Pomoc potrzebującym

I stotna jest dla mnie działalność na 
rzecz osób najsłabszych, tych, które 
znajdują się w trudnej sytuacji ży-

ciowej. Staram się korzystać z mandatu 
parlamentarzysty w taki sposób, aby za-

chęcać i wspierać różnego 
rodzaju inicjatywy mające 
na celu pomoc osobom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. Zbiórka 
darów dla dzieci z Ukrainy  
i Białorusi (podczas zbiórki 
w Zamościu udało się ze-
brać ponad 300 artykułów 
szkolnych, w tym długopisy, 
ołówki, zeszyty, piórniki, 
kredki, plecaki), zbiórka da-
rów dla poszkodowanych w 
nawałnicach na Pomorzu w 
połowie sierpnia 2017 r., czy 
też zbiórka karmy dla psów 
przebywających w schroni-
sku – to przykłady aktywno-
ści, która jest dla mnie bar-
dzo ważna i do której za-
chęcam jak największą licz-
bę osób. ■

Zapraszam do kontaktu ze mną  
poprzez stronę internetową:

www.sachajko.pl; 
adres e-mail:  

posel.jaroslaw.sachajko@gmail.com; 
pod numerem telefonu: 

609858811.

Zapraszam również do moich  
biur poselskich w Zamościu, 

Tomaszowie Lubelskim, 
Hrubieszowie oraz Chełmie.

Zamość
ul. Grodzka 2

tel.: 884020207;

Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 9
tel.: 663615760;

Hrubieszów
ul. Plac Wolności 15;

tel.: 609309795;

Chełm
ul. Krzywa 37/21.

druk: Polska Press sp. z o.o.
oddział Poligrafia
drukarnia w sosnowcu,
nakład: 80 tys. egzemplarzy.
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Urodziłem się 8 października 1971 r.
w Lublinie. Jestem inżynierem 
ochrony środowiska, ekonomistą, 

doktorem nauk rolniczych i przedsiębior-
cą. Ukończyłem fizjoterapię w Medycz-
nym Studium Zawodowym w Zamościu 
oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej 
w Lublinie. W 1998 r. uzyskałem magiste-
rium z zakresu ekonomii w warszawskiej 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 
W 2010 na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie otrzymałem stopień dokto-
ra nauk rolniczych na podstawie pracy 
pt. Ocena produkcyjna, ekonomiczna 
i energetyczna uprawy ziemniaka oraz 
pszenżyta jarego w warunkach zróżni-
cowanej agrotechniki. Pracowałem na 
kilku uczelniach wyższych: Akademii Rol-
niczej w Lublinie, Wyższej Szkole Infor-
matyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz 
Wyższej Szkole Zarządzania i Admini-
stracji w Zamościu. Jedną z moich pa-
sji jest działalność dydaktyczna koncen-
trująca się na przedmiotach z pograni-
cza informatyki i ekonomii. Zaintereso-
wania tymi dziedzinami zaowocowa-
ły licznymi artykułami naukowymi. Rów-
nolegle z pracą naukową pełniłem opie-
kę nad Kołem Naukowym, byłem koor-
dynatorem międzynarodowego projektu 
CER2 dotyczącego odnawialnych źródeł 
energii, w ramach którego szkoliłem się 
w Austrii. Moja praca dydaktyczna oraz 
organizacyjna wielokrotnie była nagra-
dzana przez Rektora i Kanclerza WSZiA.  
W latach 2007-2011 pracowałem w Pro-
kuraturze Okręgowej w Zamościu w cha-
rakterze analityka kryminalnego. Szkoli-
łem pracowników z obsługi Systemu In-
formatycznego Prokuratury (SIP), zajmo-

wałem się również analizami kryminalny-
mi. W 2012 r. zająłem się prowadzeniem 
własnej działalności gospodarczej. Dzię-
ki temu, że zarówno w odniesieniu do 
wykształcenia, jak i pracy zawodowej, ni-
gdy nie skupiałem się tylko na jednej ak-
tywności, mam bogate, wszechstronne  

i wielokierunkowe doświadczenie. Sta-
ram się je wykorzystywać w swojej 
działalności poselskiej, w szczególno-
ści zależy mi na poprawie jakości życia 
obywateli, efektywniejszym rozwoju 
małych i średnich miejscowości, a tak-
że wsparciu wszelkich przejawów sa-
moorganizowania się społeczeństwa. 

Jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz przewodniczący Sejmowej Komi-

sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, swoją uwa-
gę najbardziej koncentruję na sprawach 
związanych z rolnictwem, które stanowi 
zarówno wyzwanie, jak i szansę dla na-
szego Państwa. Aby jak najlepiej pełnić 
swoją funkcję oraz dogłębnie poznać 
problemy, z którymi obecnie boryka 

się sektor rolny, bardzo często spoty-
kam się z rolnikami. Każde z takich spo-
tkań jest dla mnie nowym doświadcze-
niem, poruszanych jest wiele istotnych 
tematów i po każdym ze spotkań widzę, 
jak wielkie jest oczekiwanie zmian na 
polskiej wsi. Codziennie w Sejmie pracu-
ję nad tym, aby zmiany te nie pozostały 
jedynie na etapie pustych słów, ale zosta-
ły zrealizowane i wcielone w życie. ■

JAROSŁAW SACHAJKO – ŻYCIORYS

Poseł JarosłaW sachaJko Podczas PrzemóWienia na móWnicy seJmoWeJ, 
foto: krzysztof białogórski

WYTRWAŁOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ
nie słowa, ale konkretne projekty ustaw


