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Setny numer

Szanowni Ludowcy, drodzy przyjaciele. Oddajemy wam setny numer
biuletynu „Ludowiec Mówi”. Dziękujemy za wszystkie listy, za to Ŝe
do nas piszecie, relacjonujecie
wydarzenia ze swojego regionu.
To bardzo waŜne, Ŝe w PSL-u działa takie narzędzie. Biuletyn wciąŜ
się rozwija. Tak więc czekamy na
Wasze uwagi. Dziękuję za wszystkie głosy, takŜe te krytyczne. Redakcja jest do waszej dyspozycji.

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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Z wizytą w śarnowie, Wasiłkowie, Suwałkach i Lublinie
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Rok 2014 szansą na dalszy rozwój polskiej gospodarki

Prognozy, zagroŜenia i
szanse
gospodarcze
dla Polski, Europy i
świata w 2014 r. to temat konferencji z cyklu
„Gospodarcze Otwarcie Roku”, w której
wziął udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Debata odbyła
się 15 stycznia 2014 r.
w siedzibie Krajowej
Izby Gospodarczej w
Warszawie.
Wicepremier Piechociński podkreślił, Ŝe nasza
gospodarka
wykazała
duŜą odporność na zjawiska kryzysowe.
- Ta stabilność i brak
spadku realnego PKB
były ewidentnym powodem wzrostu eksportu w roku 2013 –
ocenił. Jak zaznaczył,

ocenił.
Wicepremier Piechociński zaznaczył, Ŝe jednym z
priorytetów w roku 2014 r.
będzie efektywne wdroŜenie zasad wydatkowania
środków unijnych w nowej
perspektywie finansowej.
– Fundusze UE będą
efektywnie
wspierać
wzrost innowacyjności
polskich
przedsiębiorstw. Pozwoli to równieŜ podnieść jakość Ŝycia Polaków, o czym nie
wolno zapominać w publicznej debacie na temat budowy gospodarki
opartej na wiedzy - podkreślił. W opinii wicepremiera skutecznym wsparciem będą takŜe działania
na rzecz ułatwień w prowadzeniu biznesu w Polsce i budowania kompetencji kapitału ludzkiego.
Organizatorem konferencji
„Gospodarcze
Otwarcie Roku. Polska gospodarka w 2014 r. – rozwój czy stagnacja?” była
Krajowa Izba Gospodarcza. W dyskusji uczestniczyli przedsiębiorcy, politycy, przedstawiciele administracji i eksperci sektora
finansowego.

umacnia
się
proces
umiędzynarodowienia
polskiej gospodarki. – W
poprzednich 12 miesiącach utrzymaliśmy bardzo
wysoką
pozycję
atrakcyjności inwestycyjnej – powiedział.
W opinii wicepremiera
Piechocińskiego na tle tego
złoŜonej sytuacji na rynkach
międzynarodowych
pozytywnie wyróŜnia się
kondycja, siła i duch naszej
przedsiębiorczości.
- To
był pracowity rok dla polskiego biznesu. Dzięki
wysiłkom przedsiębiorców, którzy budują partnerskie relacje i oferują
coraz lepsze produkty,
nasze wyniki przełoŜyły
się naduŜą lepszą niŜ w
przeszłości
promocję
przedsiębiorczości na zagranicznych
rynkach – http://www.mg.gov.pl
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BudŜet na rolnictwo i polską wieś w latach 2014-2020
Pod takim hasłem
odbyła się 13 stycznia konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Stanisława Kalemby.
- BudŜet na rolnictwo i polska wieś w
nowej perspektywie
finansowej lat 20142020 to wielkie osiągnięcie
naszych
wieloletnich negocjacji – powiedział
minister i podkreślił,
Ŝe
–
pomimo
zmniejszenia ogólnego budŜetu Unii
Europejskiej WPR o
około 12%, to Polska na wieś i rolnictwo ma o około 8%
więcej.
Minister Stanisław
Kalemba poinformował, Ŝe łączne środki
na lata 2014-2020 z I
i II filara WPR oraz z
Funduszu Spójności
to około 42,4 mld euro, przy czym w poprzedniej perspektywie finansowej wynosiły one około 39,2
mld euro. - Mam
świadomość, Ŝe wykorzystanie
tych

ogromnych pieniędzy
jest wielkim wyzwaniem, ale musimy cały
czas pamiętać, Ŝe w
kolejnej perspektywie
takich funduszy juŜ
nie będzie – zwrócił
uwagę minister Kalemba.
Szef resortu rolnictwa podkreślił, Ŝe dzięki
tym środkom zagwarantujemy
rodakom
bezpieczeństwo Ŝywnościowe i wzrost rolniczych dochodów. Poprawie ulegną warunki
Ŝycia na wsi, a konsumentom w Unii Europejskiej i poza nią oferować będziemy zdrową, polską Ŝywność.
Minister Stanisław
Kalemba przypomniał,
Ŝe uchwałą Rady Ministrów z 7 stycznia br.
na obszary wiejskie
przeznaczone zostanie
z Funduszy Spójności
5,2 mld euro. Środki te
zostaną skierowane w
szczególności na infrastrukturę
wodno–
kanalizacyjną, gospodarkę wodną, rozwój
przedsiębiorczości i reorientację zawodową
rolników. Obszary wiej-

skie będą równieŜ bezpośrednim lub pośrednim beneficjentem wielu innych instrumentów
polityki spójności, a
kaŜdy program operacyjny wskaŜe sposób
wsparcia ich rozwoju.
Szef resortu rolnictwa zwrócił teŜ uwagę,
Ŝe po raz pierwszy, w
obecnej perspektywie
finansowej rolnicy mają
zapewnioną 7. letnią
stabilizację co do płatności bezpośrednich.
Zagwarantowanie
środków finansowych
na płatności bezpośrednie na cały ten
okres umoŜliwi coroczną ich realizację w
średniej
wysokości
około 240 euro/ha.
Podkreślił równieŜ, Ŝe
w nowej perspektywie
finansowej zmniejszają
się dysproporcje pomiędzy
rolnikami
państw UE w zakresie
wsparcia bezpośredniego. RóŜnice w płatnościach bezpośrednich uległy wyraźnemu
spłaszczeniu w stosunku do dotychczasowego poziomu.
http://www.minrol.gov.pl
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Konkurs „Firma Przyjazna Rodzicom”
„Firma Przyjazna Rodzicom” to ogólnopolski
konkurs
dla
przedsiębiorców
organizowany w proj e kc i e
„ r od z in a- i kariera.infor.pl” realizowanym przez Next.pl
Sp. z o.o. oraz Lechaa
Consulting Sp. z o.o. w
ramach Działania 1.5
Wspieranie rozwiązań
na rzecz godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego
Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Konkurs otrzymał honorowy patronat Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. W konkursie
mogą brać udział wszyscy pracodawcy, niezaleŜnie od formy prowadzenia
działalności.
Zgłoszenia mogą nadsyłać pracodawcy, którzy
uwaŜają, Ŝe stosują w
swoich firmach rozwiązania przyjazne rodzicielstwu, jak teŜ pracownicy, którzy uwaŜają, Ŝe
ich pracodawcy stwarzają warunki pracy dogodne
dla
rodziców.
Takimi rozwiązaniami
mogą być, między innymi:
opieka medyczna dla ko-

biet w ciąŜy i dzieci, benefity z okazji narodzin dziecka
(wyprawka, dodatkowy
płatny urlop dla rodzica
etc.), pokój dla karmiących
matek, pokój do pracy dla
matek z dziećmi, przedszkola, Ŝłobki, klubiki przyzakładowe dla małych
dzieci, dodatkowa ochrona
matek przed zwolnieniem,
utrzymywanie więzi z rodzicami w czasie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, warsztaty,
szkolenia dla rodziców,
karta na zajęcia sportoworekreacyjne dla rodziców i
dzieci, dofinansowanie do
wyjazdów/ferie rodzinne,
pierwszeństwo rodziców
przy planowaniu urlopów
wypoczynkowych.
Zgłoszone firmy będą
oceniane w 4 kategoriach:
mikroprzedsiębiorstw, małych przedsiębiorstw, średnich przedsiębiorstw i duŜych przedsiębiorstw, zapewniając tym samym równe szanse wszystkim
uczestnikom, niezaleŜnie
od wielkości przedsiębiorstwa. Konkurs będzie miał
2 etapy – wojewódzki i
ogólnopolski. Laureaci eliminacji wojewódzkich
otrzymają dyplomy i tytuły
Firmy Przyjaznej Rodzicom

w eliminacjach wojewódzkich, oznaczającą jednocześnie nomina-cję do
Konkursu Ogólnopolskiego
oraz zaproszenie na Galę
Finałową w Warszawie.
W eliminacjach ogólnopolskich zostaną przyznane 4 nagrody, po jednej w
kaŜdej kategorii przedsiębiorstwa. KaŜdy laureat
otrzymają statuetkę i tytuł
„Firmy Przyjaznej Rodzicom” oraz sprzęt biurowy o
wartości do 3000 zł brutto.
Grand Prix konkursu –
statuetkę oraz sprzęt biurowy o wartości do 10 000
zł otrzyma firma, która wyróŜni się w sposób szczególny w działaniach na
rzecz rodziny wśród laureatów konkursu. Organizatorem konkursu jest
Next.pl Sp. z o.o. oraz Lechaa Consulting Sp. z o.o.
realizujący w partnerstwie
projekt
„rodzina-ikariera.infor.pl”.
Zgłoszenia
moŜna
nadsyłać od 1 stycznia
2014 r. za pośrednictwem strony internetow e j
k o n k u r su:
http://rodzina-ikariera.infor.pl/konkurs.

www.mpips.gov.pl
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Minister Tomasz Jędrzejczak z wizytą w Zamościu
Dnia 10 stycznia 2014
roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Tomasza Jędrzejczaka i europosła Arkadiusza Bratkowskiego z samorządowcami z terenu powiatu zamojskiego.
Tematem spotkania był
samorząd w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Starosta Zamojski
Henryk Matej zaprosił
wszystkich wójtów i burmistrzów by razem porozmawiać o szansach jakie
daje nowy okres programowania. Minister Ję-

drzejczak razem z europosłem Bratkowskim przedstawili zgromadzonym zakres
zmian w finasowaniu projektów dofinasowanych z unii w
stosunku do lat 2007-2013.
Ponadto lokalni włodarze
korzystając z obecności ministra i europosła pytali o inne zagadnienia, w tym
przede wszystkim o finansowanie budowy i przebudowy
dróg lokalnych. Tomasz Jędrzejczak omówił nowy projekt ustawy o Lasach Państwowych, który zakłada
wsparcie w wysokości 650
milionów zł rok rocznie przez
najbliŜsze dwa lata, a następnie 2 % od dochodów ze
sprzedaŜy drewna Narodowego Programu Przebudowy

Dróg Lokalnych popularnie
zwanego „schetynówkami”
albo „łopatówkami”.
Po spotkaniu Europoseł
Bratkowski zaprosił zgromadzonych na spotkanie opłatkowe zamojskiej organizacji
Polskiego Stronnictwa Ludowego, która odbyła się w
Metalplaście. Na sali zgromadziło się kilkuset ludowców na czele z wiceprezesem PSL, prezesem wojewódzkim Krzysztofem Hetmanem, posłem Henrykiem
Smolarzem oraz biskupem
Marianem Rojkiem. Wspólne kolędowanie uświetnił
występ chóru „Ale Cantare”.
Radosław Konieczny
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Setny nr „Ludowiec Mówi…”

To juŜ setny,
regularny
numer
biuletynu
„Ludowiec Mówi”. Przypomnę,
Ŝe
wydaliśmy
teŜ kilka specjalnych numerów (m. in numer kongresowy w listopadzie
2012 ). Zaczynaliśmy od bazy kil-

cińskiego. To równieŜ
szybki
kontakt do centrali,
do przedstawicieli
władz
PSL.
Wszystkim czytelnikom, recenzentom i przesyłającym
wiadomości
dziękuję za te dwa
lata.
Wprawdzie
juŜ nie pracuję
w redakcji, jednakŜe ciągle wspieram
radą,
koncepcją,
kontaktami. Z pomocą Ludowca poznałem wielu fantastycznych członków PSL-u. śyczę
wszystkim nie tylko
wyborczych sukcesów w roku 2014
i raz jeszcze dziękuję za te dwa lata.

kuset e-maili, teraz liczba kontaktów jest liczona w
tysiącach. Cieszy
fakt, Ŝe Ludowcy
wypracowali sobie
nawyk sięgania po
nasze wydawnictwo. W kaŜdym
numerze znajdziecie słowa skierowane od Prezesa
Janusza Piecho- Tomasz Jędrzejczak
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Debata w PE o swobodzie przepływu osób
Słowa brytyjskiego
premiera dotyczące imigrantów nie
pozostaną bez odpowiedzi
Parlamentu
Europejskiego.
W tym tygodniu w
Strasburgu odbędzie
się debata, ma być
teŜ przyjęta rezolucja. Chodzi o wypowiedzi Davida Camerona dotyczące
ograniczenia zasiłków na dzieci imigrantów, którzy przyjechali do Wielkiej
Brytanii, ale ich rodziny zostały w krajach ojczystych. W
tym kontekście wymienił on Polaków,
będących największą grupą benefi-

cjentów. Debata dotycząca swobody przepływu osób, po której
ma być przyjęta rezolucja, odbędzie się
głównie z inicjatywy
polskich europosłów.
W tej sprawie deputowani od prawa do lewa działali zgodnie.
Argumentowali, Ŝe nie
moŜna dyskryminować
osób ze względu na
narodowość, Ŝe wszyscy obywateli Unii są
równi i mają takie same prawa. Podkreślali,
Ŝe zasada swobodnego przepływu osób
jest niepodwaŜalna i
przypominali korzyści
między innymi Wielkiej
Brytanii płynące z pracy imigrantów. Wniosek o debatę i rezolu-

cję złoŜyła największa
grupa w Europarlamencie - chadecka,
do której naleŜą europosłowie
Platformy
Obywatelskiej i PSLu, poparli go takŜe socjaliści, wśród których
są deputowani SLD.
Głosy tych dwóch
grup powinny wystarczyć na przyjęcie rezolucji. Przeciwni jej
przyjmowaniu są europejscy konserwatyści i reformatorzy zdominowani przez brytyjskich konserwatystów.
W skład tej frakcji
wchodzą takŜe deputowani PiS-u, którzy
mają inne zdanie
i chcą rezolucji.
http://www.andrzejgrzyb.eu
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Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce
Nowe obiekty na kolejowym polsko – białoruskim przejściu granicznym w Siemianówce właśnie zostały otworzone.
Cała inwestycja kosztowała 17,5 mln. zł. Pieniądze pochodzą ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
To inwestycja bardzo oczekiwana zarówno przez
przedsiębiorców, jak i lokalnych mieszkańców. Teren – 3,5 ha przekazał w
formie darowizny wójt gminy Narewka. W ramach inwestycji powstały podstawowe obiekty, mianowicie:
budynki StraŜy Granicznej,
budynki SłuŜby Celnej, budynek kontroli fitosanitarnej, wiaty, rampa przeładunkowa, drogi i ogrodzenia.
- Tu zaczyna się Unia Europejska, tu jest jednocześn ie
b rama
na
wschód. To waŜne, by
warunki odpraw, jak teŜ
warunki pracy funkcjona-

riuszy StraŜy Granicznej i
SłuŜby Celnej były zgodne
z europejskimi standardami. By było to wygodne i
bezpieczne przejście graniczne. Chcę serdecznie
podziękować panu ambasadorowi za tak ogromne
wsparcie finansowe. A pracownikom
Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego za
zaangaŜowanie, bo to dzięki
ich pracy te wspaniałe
obiekty powstały i to w tak
krótkim czasie – podkreślił
wojewoda podlaski.
Kolejowe przejście graniczne w Siemianówce przeznaczone zostało dla ruchu towarowego. Obiekt nie spełniał
standardów w zakresie prowadzenia odpraw celnych,
przeładunku pod dozorem
celnym, czy zgłaszania towarów akcyzowych wprowadzanych na obszar UE. Generalna przebudowa przejścia, a
właściwie jego budowa była
konieczna. Kolejowe przejście
graniczne w Siemianówce odgrywa waŜną rolę w handlu

drewnem, towarami rolnymi,
spoŜywczymi. Wielu przedsiębiorców zgłaszało konieczność uruchomienia na
przejściu punktu odpraw fitosanitarnych. W wybudowanym kompleksie taki punkt
powstał, dzięki czemu zainteresowanie transportem kolejowym przez granicę niewątpliwie wzrośnie. To z kolei pozwoli odciąŜyć najbardziej obecnie oblegane
przejścia drogowe.
Dotychczas na przejściu
odprawiano 4 pociągi dziennie. W nowej infrastrukturze
moŜe to być 6-8 pociągów.
Inwestycja jest realizowana
ze środków budŜetu państwa
oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Całkowita wartość projektu
wynosi ogółem blisko 17, 5
mln zł. ,w tym 85% do sfinansowania z Szwajcarsko –
Polskiego Programu Współpracy, a pozostałe 15% ze
środków krajowych.
Beata Borowska
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, Ŝe z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, Ŝe zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a takŜe adresy poczty elektronicznej
oraz strony internetowej pozostają bez zmian.

Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na adres:

Naczelny Komitet Wykonawczy
Polskiego Stronnictwa Ludowego
ul. Piękna 3A
00-539 Warszawa
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Znalezione na Facebook’u
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Platforma Przedsiębiorców Klubu Parlamentarnego PSL
www.platforma-przedsiebiorcow.pl
To nowo opracowana strona internetowa, na której znajdują się propozycje dotyczące przedsiębiorczości zgłoszone przez KP PSL.
Na stronie znajduje się takŜe formularz kontaktowy, tak aby to przedsiębiorcy mogli zgłaszać swoje pomysły na rozwiązania prawne czy
zmiany przepisów, celem usprawnienia działalności gospodarczej.
Na stronie znajdują się następujące propozycje KP PSL:
- powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, który miałby bronić interesu przedsiębiorców w sytuacjach konfliktu z instytucjami publicznymi;
- zmiana Ordynacji podatkowej mająca polegać na zracjonalizowaniu i
zmniejszeniu uciąŜliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarŜenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.

Biuletyn Informacyjny
Redakcja:
Robert Orzechowski
tel.: 508 462 945
e-mail: orzechowski.r@gmail.com

Radosław Konieczny
tel.: 664 957 594
e-mail: radekkonieczny@gmail.com

Przemysław Cichocki
tel.: 660 541 788
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
Kolejne posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego
odbędzie się w najbliŜszą sobotę 18 stycznia. Poprzedzimy je upamiętnieniem 140 rocznicy urodzin Wincentego Witosa, która przypada 21
stycznia. Pod jego pomnikiem na warszawskim placu Trzech KrzyŜy w
Warszawie złoŜymy uroczyście kwiaty. Jednocześnie proszę Ludowców
w kraju, aby w szkołach imienia Wincentego Witosa równieŜ upamiętnić
tę rocznicę. Na Radzie Naczelnej będziemy rozmawiać o wyborach do
Europarlamentu, bo to dla nas obecnie najwaŜniejsza kwestia. W całym
kraju trwają spotkania dotyczące kandydatów w majowych wyborach,
mające na celu wyłonienie najlepszych list. W niedzielę 19 stycznia odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie kształtu list
do Europarlamentu. Poznamy wstępny kształt listy warszawskopodwarszawskiej i „zielonego” Mazowsza. Na radzie będziemy rozmawiać ponadto o bieŜącej sytuacji
społeczno-politycznej w kraju. Zapraszam wszystkich członków Rady Naczelnej na sobotę o godz. 10 do Warszawskiego Domu Technika NOT , ul.
Tadeusza Czackiego 3/5, a resztę
członków i sympatyków PSL do śledzenia relacji z obrad w mediach.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

