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Zmieniamy Polski Przemysł
- Przemysł to bardzo ważna gałąź
naszej gospodarki.
Dlatego
istotne
jest, aby jasno definiować cele i wyzwania, jakim musimy sprostać, by
efektywnie się rozwijać – powiedział
wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński
podczas
Forum
Zmieniamy Polski
Przemysł. Spotkanie odbyło się 17
lutego 2014 r. w
Warszawie.
Wicepremier Janusz
Piechociński przypomniał, że w ubiegłym
roku został powołany
Zespół Ministra Gospodarki do Spraw
Polityki Przemysłowej. – Do jego kluczowych zadań należy m.in. podejmowanie inicjatyw mających
na
celu
wzrost konkuren-

cyjności oraz monitorowanie
wdrażania
projektów unijnych i
krajowych dotyczących polityki przemysłowej – dodał minister gospodarki.
W opinii szefa resortu gospodarki na rozwój przemysłu wpływ
mają przede wszystkim
kapitał
intelektualny,
formacje klastrowe, inteligentne specjalizacje
oraz ekspert towarów.
– Według
danych
GUS, eksport z Polski
w 2013 r. wzrósł o 6,5
proc., osiągając poziom niemal 153 mld
euro – wymienił..
– Wartość
importu
wyniosła natomiast
155 mld euro i była o
0,7 proc. wyższa niż
przed rokiem – dodał.
Wicepremier nawiązał
także do toczącej się
obecnie unijnej debaty
klimatycznej.
– Kwestią fundamentalną w tym obszarze

jest
zapewnienie
spójności pomiędzy
unijnymi politykami
m.in. energetyczną,
przemysłową i handlową tak, aby realizowane w ich ramach działania wzajemnie się wspierały – zaznaczył.
Podczas uroczystości wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wręczył wyróżnienia dla
laureatów plebiscytu
„Ten, który zmienia
polski przemysł” A.D.
2013.
Tegorocznymi
zwycięzcami zostali:
Grupa PKP, Jarosław
Pawluk I Track Tec,
PKN Orlen i Jacek
Krawiec, Work Service, REC Globar, Budimex, Towarowa Giełda
Energii, Bank Gospodarstwa
Krajowego
oraz Janusz Lewandowski.
www.mg.gov.pl
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Eksport produktów rolno-spożywczych w 2013 roku
Minister
rolnictwa
i rozwoju wsi Stanisław
Kalemba
przedstawił dziś wyniki w handlu zagranicznym produktami
rolno-spożywczymi
w 2013 roku. W konferencji uczestniczył
również podsekretarz stanu Tadeusz
Nalewajk.
- Mamy bardzo dobre informacje na temat wyników eksportu naszych produktów
rolnospożywczych za rok
ubiegły. W eksporcie osiągnęliśmy poziom 19 miliardów
957 mln euro. To
jeszcze więcej niż
p r og no zow aliś m y
wcześniej – podkreślił szef resortu rolnictwa.
Minister
zwrócił
uwagę na wysoką dynamikę eksportu rolnego, która wyniosła
11,5% w stosunku do
roku 2012 i była
znacznie większa od
dynamiki całego polskiego
eksportu
(6,5%). Wzrósł też
udział eksportu rolnospożywczego w eks-

porcie ogółem. W ujęciu
wartościowym jest to
wzrost z 12,5% % w
2010 roku do 13,1% w
roku 2013.
- Widać
wyraźnie
wzrost znaczenia sektora rolnego w całej
naszej
gospodarce.
Dane dotyczące wyników w handlu zagranicznym produktami
rolno-spożywczymi to
potwierdzają – powiedział minister Stanisław
Kalemba.
Szef resortu zwrócił
uwagę, że pomimo rosnącej dywersyfikacji
kierunków eksportu,
największym odbiorcą
polskiej żywności jest
Unia Europejska, na
którą przypada 78%
eksportu. Wśród krajów
unijnych na pierwszym
miejscu znajdują się nasi zachodni sąsiedzi
Niemcy, gdzie wyeksportowaliśmy produkty o
wartości 4 mld 545 mln
euro. Na drugim miejscu znajduje się Wielka
Brytania – 1 mld 494
mln euro. Kolejne miejsca zajęły: Republika
Czeska, Francja, Włochy, Holandia i Słowacja.

Biorąc pod uwagę
ogólne wartości eksportu na trzecim miejscu
wśród naszych odbiorców jest Federacja Rosyjska, do której wyeksportowaliśmy towary o
wartości 1 mld 252 mln
euro.
Minister rolnictwa i
rozwoju wsi Stanisław
Kalemba podkreślił, że
osiągnięte rezultaty są
efektem wytężonej pracy rolników, przetwórców, przedsiębiorców i
eksporterów
oraz
wszystkich służb odpowiedzialnych za jakość
i bezpieczeństwo żywności.
Szef resortu rolnictwa podkreślił także, że
w związku z ustalonym
już budżetem Unii Europejskiej na Wspólną
Politykę Rolną i infrastrukturę wsi, w ramach
którego Polska ma o
około 3,2 mld euro więcej niż poprzedniej perspektywie, mamy dobre
perspektywy dalszego
rozwoju rolnictwa, a już
dziś jesteśmy znaczącym producentem rolnym w Unii Europejskiej.
www.minrol.gov.pl
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Debata na temat eurointegracji
W Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”
odbyła
się
11 lutego debata pn.
„Dekada życia zawodowego i społecznego po
EUropejsku – relacje
PLatoniczne czy konsumowane?”.
Spotkanie było pretekstem do przyjrzenia się w
duchu dialogu społecznego 10-letniemu członkostwu Polski w Unii Europejskiej, ale też wyzwaniom związanym z eurointegracją.
Dyrektor
CPS
„Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że debata jest próbą odpowiedzi
na pytanie, czy Unia Europejska jest dla nas
zbiorem mglistych idei
czy też konkretnym projektem. Spotkanie stanowi więc okazję do analizy
następstw eurointegracji
w sferze obywatelskiej,
zawodowej, demograficznej i społecznej. Kiedy 10
lat temu Polska wchodziła do UE, liczba osób
twierdzących, że eurointegracja przyniesie więcej
korzyści niż strat, była w
zasadzie równa liczbie
osób wskazujących przewagę strat na korzyściami, i wynosiła odpowied-

nio 39 i 38 proc. Obecnie
ponad połowa Polaków (54
proc.) twierdzi, że członkostwo przyniosło więcej plusów niż minusów, a przeciwnego zdania jest 25
proc.
Dyrektor zaprosiła do debaty nad kondycją społeczeństwa obywatelskiego,
współczesnego rynku pracy
i wyzwaniami związanymi z
dalszą realizacją projektu
pn. „Unia Europejska”, formułując ważne pytania: Jak
przeciętny Nowak czy Kowalski skorzystali na eurointegracji? Jaką cenę zapłacili
za bycie unijnym obywatelem?
Otwierając
konferencję Małgorzata Marcińska,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, zadała kolejne
– ważne dla debaty pytania.
Czy jesteśmy w Unii dla idei
czy dla korzyści? Czy mamy z nią relacje platoniczne
czy konsumowane? Zdaniem Minister w kontekście
tych rozważań warto się zastanowić nad tożsamością,
kondycją
społeczeństwa
obywatelskiego i problematyką rynku pracy. Jej zdaniem, relacje Polski do UE
są głównie realistyczne –
od 10 lat działamy na rzecz
spójności
społeczno-

gospodarczej Unii i państw
członkowskich. Jeszcze 10
lat temu dochód na głowę
mieszkańca wynosił 40
proc. unijnej średniej, obecnie jest to już ponad 60
proc. Idziemy więc w dobrym kierunku. UE jest
wielkim projektem integracyjnym i modernizacyjnym,
również w kontekście społecznym.
Zbigniew
Gniatkowski,
Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zauważył,
że 10 lat w UE jest pretekstem do bilansu naszego
członkostwa. Eurointegracja okazała się dużym krokiem cywilizacyjnym, szansą na lepsze jutro. Oczywiście, od każdego państwa
członkowskiego zależy już,
czy ten czas wykorzysta,
czy integracja nie stanie się
pustą formułą. Zauważył,
że Polska na wejściu do
UE skorzystała, co jest
szczególnie ważne dla
osób młodych, w sytuacji
gdy bezrobocie osób do 25.
roku życia w Polsce sięga
27 proc, średnia w UE to
23 proc., a na południu Europy wynosi ponad 50 proc.

Więcej na:

www.mpips.gov.pl
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Państwo według prezesa PiS
Przed wyborami obiecać można
wszystko. Rozliczać z tego i tak
będą później, więcO mówmy,
co ludzie chcą usłyszeć, bez
względy na koszty, konsekwencje, a nawet zdrowy rozsądek.
Tego typu podejście zaprezentował prezes PiS, Jarosław Kaczyński, podczas sobotniego
kongresu tej partii. Któż z nas
nie chciałby pracować krócej a
zarabiać więcej, mieć bezpłatne
przedszkole dla malucha i extra
dodatek „na dzieci”, nie stać w
kolejkach do lekarzy, czy w końcu zagwarantować swoim dzieciom lepszą przyszłość? To naturalne oczekiwania i Jarosław
Kaczyński doskonale o tym wie,
więc mówi: „to się wam należy,
a my wam to damy”. Mówi oczywiście do ludzi o krótkiej pamięci. Bo przecież narzucającym
się po wysłuchaniu tego
„expose” pytaniem jest: dlaczego, gdy rządził PiS, a Jarosław
Kaczyński był premierem, jakoś
tego wszystkiego Polakom nie
załatwił? Ano dlatego, że obiecuje się łatwo, gorzej z wykonaniem. Bo staje się wtedy przed
murem budżetowych progów
ostrożnościowych, bo widać jak
na dłoni, że chroniąc równowagę finansową państwa, nie da
się od razu wszystkiego wszystkim dać.
To tak, jak z domowym budżetem – wydać mogę tyle, ile
mam, czasem trochę pożyczę,
ale bez przesady, bo zaraz zjawi
się komornik. Eksperymenty z
życiem ponad stan przeważnie
kończą się bardzo boleśnie. W
skali kraju również. Kto nie wierzy, niech się przyjrzy Grecji.
Nieodpowiedzialne szastanie
pieniędzmi, których ten kraj nie
miał (a więc się zadłużał) doprowa d zi ł o d o n iem al 30-

procentowego bezrobocia i faktycznego bankructwa nie tylko państwa,
ale setek tysięcy rodzin.
Żeby była jasność – nie próbuję
tu „zagadywać” faktycznie trudnej
polskiej rzeczywistości. Mamy w
Polsce wiele kwestii nierozwiązanych, są sprawy, z którymi żaden z
kolejnych rządów nie potrafił sobie
poradzić – na przykład z niewydolnym, mimo rosnących nakładów
finansowych, systemem opieki
zdrowotnej, czy z dramatycznym
zjawiskiem bezrobocia, zwłaszcza
wśród osób młodych. Szukając
przyczyn, możemy mówić o częściowym wpływie światowego kryzysu gospodarczego, częściowo o
własnych zaniedbaniach czy błędach, ale nie możemy, nie powinniśmy, nie wolno nam, politykom,
wmawiać ludziom, że mamy jakiś
cudowny lek, „eliksir młodości”, który sprawi, że nagle znikną wszystkie polskie problemy. Nie ma takiego leku i wszyscy politycy, na czele
z Jarosławem Kaczyńskim, doskonale o tym wiedzą. Niestety, czasem mam wrażenie, że credo, wygłoszone kiedyś przez ekspisowca, Jarosława Kurskiego
(„ciemny lud to kupi”) wciąż przyświeca panu prezesowi.
Z przemówienia prezesa Kaczyńskiego przemawia – oprócz
daleko posuniętej beztroski ekonomicznej – także tęsknota za silnym
państwem, kierowanym przez superpremiera (w jego osobie oczywiście), z super uprawnieniami. A do
tego jeszcze z silnym ministerem
koordynatorem służb specjalnych
(Antonim Macierewiczem?), no i
ministrem sprawiedliwości w jednej
osobie z prokuratorem generalnym,
któremu chce nadać uprawnienia
do badania akt sądowych (a gdzie
niezawisłość sądu?!) .
Ton wypowiedzi prezesa PiS
zdradza wyraźne tęsknoty za pań-

stwem policyjnym. Zresztą nie tylko ton. Zakusy w tym kierunku widać było już w czasie premierostwa Jarosława Kaczyńskiego.
Dość wspomnieć o sprawie nieszczęsnej Barbary Blidy, o prymitywnej pułapce na Aleksandra
Kwaśniewskiego w wykonaniu
obecnego posła – agenta, o jakichś romansowo – finansowych
prowokacjach w stylu trzeciorzędnej powieści dla pensjonarek, o
żenującej, relacjonowanej prawie
na żywo przez „niezależną” TVP
akcji usidlenia ministra Kaczmarka
w windzie Hotelu Marriott. Czym to
się wszystko skończyło? Przeważnie niczym, oprócz dużej dawki
niesmaku oczywiście. No ale prezes wciąż liczy najwyraźniej na to,
żeO ciąg dalszy nastąpi.
Nie uważam, że państwo – jak
chcą tego ortodoksyjni liberałowie
– winno być wyłącznie „nocnym
stróżem”. Jestem zdecydowanym
zwolennikiem państwa, które stwarza warunki, daje możliwości
(kwestiach gospodarczy często po
prostu nie przeszkadza), wreszcie
– wspiera tych, którzy sobie nie
radzą. Ale nie wprowadza, jak to
planuje prezes Kaczyński, zasad
ręcznego sterowania! Państwo
wrażliwe – tak, ale nie państwo
wszechwładne. Bo państwo, które
wszystko daje, wszystko też może
odebrać! Pozbawione efektywnych
mechanizmów kontrolnych, może
posuwać się za daleko. Dlatego
deklaracji prezesa PiS nie powinniśmy traktować z przymrużeniem
oka. W przeciwnym razie możemy
się któregoś dnia obudzić w kraju,
w którym nie obowiązują reguły
gospodarki rynkowej, ani nie obowiązują reguły demokratycznego
państwa prawa. Obowiązywać będą tylko reguły, które wymyśli prezes.

www.jarubas.pl
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Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
5
lutego
2014
r. członkowie Prezydium
Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum
Narodowe Młodych Rolników spotkali się z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Podczas blisko dwugodzinnego spotkania przedstawiciele Związku rozmawiali o
bardzo trudnej sytuacji na
ryku pracy na obszarach
wiejskich oraz malejącym w
ostatnich latach zainteresowaniem tymi regionami ze
strony rządu.Liczba ludności
w Polsce wynosi 38,5 mln
osób, w tym w miastach 23,4 mln, a na obszarach wiejskich 15,1 mln osób. Obszary wiejskie w Polsce stanowią 93,1%, które zamieszkuje 39,2% ludności ogółem.
Polska wieś charakteryzuje się rozproszoną siecią
osadniczą, która liczy ok.
52,5 tys. miejscowości wiejskich, w tym 43 tys. wsi.
W 2011 r. spośród 15,6
mln pracujących ogółem,
38,7% pracowało na wsi, a
liczba pracujących w sektorze rolniczym ogółem wyniosła prawie 2 mln osób (tj.
12,9% ogółu pracujących).
Spośród pracujących w rolnictwie indywidualnym, prawie 98% stanowiły osoby
pracujące w swoim rodzinnym gospodarstwie rolnym,
pozostałe 2% stanowili stali
pracownicy najemni, stosun-

kowo licznie występujący w
grupie gospodarstw 50 ha i
większych. Dla około 88% pracujących w swoim gospodarstwie było to jedyne źródło dochodu.3 Pracujący w polskim
rolnictwie stanowili 1/5 ogółu
pracujących w unijnym rolnictwie. W 2010 r. wśród właścicieli gospodarstw 15% stanowiły osoby w wieku do 35 lat. Zarządzały one 16% krajowego
areału użytków rolnych i 14%
gospodarstw bez użytków rolnych, generując łącznie 17%
krajowej produkcji rolnej. W
kraju, ta grupa wiekowa uzyskiwała lepsze wyniki produkcyjne, niż pozostałe, zwłaszcza
niż osoby powyżej 65 r. życia.
Ta ważna statystyka pokazuje potencjał polskiej wsi,
podkreśla rolę sektora rolniczego i okołorolniczego w systemie pracy w Polsce i polityce
budżetowej państwa, ale też
zwraca uwagę na wielkość problemu, jakim wciąż są nierówne szanse zwłaszcza młodych i
najstarszych mieszkańców wsi
i miast.
Bezrobocie na obszarach
wiejskich jest średnio o 4%
wyższe, niż w miastach, młodzi
mieszkańcy wsi wciąż mają
gorszy dostęp do edukacji, a
pomoc ze środków unijnych,
zarówno w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
jak i Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, przeznaczona
na wsparcie niezwykle trudnego obszaru rynku pracy, jakim
jest praca w gospodarstwach

rolnych, oraz na rozwój przedsiębiorczości wciąż jest niestety zbyt mała.
Poruszony został również
temat polityki senioralnej na
wsi, jako bardzo ważnego elementu polityki społecznej państwa, zwłaszcza w kontekście
migracji młodych mieszkańców
obszarów miejskich do dużych
aglomeracji i coraz trudniejszej
sytuacji ludzi starszych związanej z brakiem opieki, słabym
dostępem do służb medycznych, niskim poziomem świadczeń rentowych i emerytalnych.
Minister zapewnił, że sytuacja mieszkańców obszarów
wiejskich jest mu bardzo bliska
i jest zwolennikiem zrównoważonego rozwoju zarówno miast
i wsi jak i wszystkich regionów
Polski. Wyraził również chęć
współpracy ze Związkiem w
działaniach mających na celu
rozwój społeczny mieszkańców obszarów wiejskich.
Wyszedł również z propozycją zorganizowania wspólnej
konferencji prasowej, podczas
której chętnie przedstawi możliwości działań swojego resortu
w świetle największych problemów rynku pracy i polityki społecznej zwłaszcza w kontekś c i e mo żl iwo ś ci po mocy ludziom młodym, rolnikom,
mał ym p r zed się bi orcom ,
mieszkającym i rozpoczynającym życie zawodowe na obszarach wiejskich.

www.zzcnmr.pl
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EPP w Krakowie
Zaledwie dwa tygodnie przed Kongresem EPL w Dublinie, Biuro Grupy EPL spotka się
w Krakowie, aby
omówić najlepsze
sposoby wykorzystania
funduszy
europejskich oraz
zmianę kierunku
polityki
energetycznej UE.
Gospodarzem posiedzenia jest przewodniczący Grupy
EPL i przewodniczący Europejskiej
Partii
Ludowej Joseph Daul.
Gościem
specjalnym spotkania będzie premier Polski

Donald Tusk. Wśród
głównych mówców
są
wicepremier Janusz Piechociński, wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju
Elżbieta Bieńskowska, minister administracji i cyfryzacji
Rafał Trzaskowski,
komisarz europejski
ds. programowania
finansowego i budżetu Janusz Lewandowski, wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego i przewodniczący Klubu PO –
PSL Jacek Protasiewicz, wiceprzewodniczący Klubu PO –

PSL w Parlamencie
Europejskim Andrzej
Grzyb, wiceprzewodniczący i skarbnik
Grupy EPL Jan Olbrycht, przewodnicząca Komisji Rozwoju
Regionalnego w PE
Danuta Hubner, wiceprzewodnicząca PO
w Krakowie i poseł do
PE Róża Grafin von
Thun und Hohenstein, wiceprzewodniczący komisji kontroli budżetowej Bogusław
Sonik, były przewodniczący PE Jerzy Buzek oraz marszałek
województwa małopolskiego Marek Sowa.
www.andrzejgrzyb.eu
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Zakochaj się w Łodzi!
14 lutego Forum
Młodych Ludowców
z Łodzi zorganizowało happening pod
hasłem „Zakochaj
się w Łodzi". Jest to
pierwsza z szeregu
akcji jakie młodzieżówka
Polskiego
Stronnictwa Ludowego będzie przeprowadzała na terenie Naszego miasta
aby zwrócić uwagę
mieszkańców
na
fakt, iż warto miesz-

kać, żyć a przede
wszystkim
kochać
Naszą małą Ojczyznę.
Pomimo nieprzychylnej
pogody udało się rozdać ponad 20 kg czekolady,
wywołując
uśmiech i serdeczność
na twarzach przechodniów.
Z jak miłą akceptacją
społeczną
spotkał
się
przeprowadzony
happening niech świadczy przykład kobiety,
która powiedziała, że

co prawda nie jest z
Łodzi ale pierwszy raz
spotkała się z tak dużą
życzliwością i ... z pewnością pokocha Łódź!
Po tak miłym odbiorze jaki spotkaliśmy ze
strony Łodzian, do dalszych tego typu akcji
przystąpimy z jeszcze
większym zaangażowaniem, ponieważ kochamy to co robimy.
Kochamy Łódź.
www.lodz.fml.pl
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FIO2014 - Nabór trwa
Realizowany od 2005
roku Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to
z pewnością jedna z
najpopularniejszych
form wsparcia dla
ngo’s w naszym kraju. Przeznaczone na
jego realizację środki
wzbudzając wielkie
zainteresowanie służą realizacji cennych
pomysłów, przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju lokalnych społeczności.
Jednym z niepodważalnych atutów funkcjonującego Programu
jest to, iż odpowiada
on na różnorodność
działań
podejmowanych przez organizacje pożytku publicznego. W związku z tym o
dofinansowanie mogą
ubiegać się m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną,
związki stowarzyszeń,
fundacje, kółka rolni-

cze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze,
izby
gospodarcze,
wspólnoty mieszkaniowe, a także OSP i KGW.
Zatem, biorąc udział w
Programie FIO można
uzyskać dotację nie tylko
na aktywizację młodzieży czy promocję edukacji
ekologicznej, lecz również uzyskać wsparcie
na takie działania jak
monitoring
lokalnych
władz, bądź tworzenie
koalicji organizacji pozarządowych. Nie mniej
istotnym plusem FIO jest
jednak fakt, że na wsparcie z jego środków mogą
liczyć zarówno organizacje małe (często nie dysponujące dużym doświadczeniem), jak i duże, mające za sobą wieloletni staż i spore sukcesy.
Dlatego też, w konkursie
mogą
wziąć
udział praktycznie wszyscy przedstawiciele III
sektora, „charytatywnie”
działający dla obywatelskiej idei, którą stanowi
własna inicjatywa podej-

mowana na rzecz wybranego interesu publicznego.
Oficjalnie już wiemy,
że wysokość środków
na finansowanie Programu FIO w roku 2014
wynosi aż 60 mln zł, z
czego 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje,
zaś 2,4 mln zł na zapewnienie obsługi technicznej.
Jednakże, aby skorzystać z dofinansowania należy spełnić nie
tylko wymogi formalne,
o których więcej na
http://wiadomosci.ngo.pl/
wiadomosci/960080.html,

lecz również złożyć
wniosek w terminie. A
ten upływa już 7 marca!
W związku z tym, drodzy Obywatele zachęcam do składania własnych projektów, które
umożliwią Wam angażowanie się w różnorodne działaniach na rzecz
swoich lokalnych wspólnot.

www.beataoczkowicz.com
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a także 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 także 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 uciążliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarżenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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Prof. Jerzy Bralczyk powiedział o Ludowcach: „Oni szukają
zgody, porozumienia, co dzisiaj staje się rzadkością. Dziś
promuje się raczej daleko idące formy ekspresji, wyrazistość czy nawet przejawy agresji. PSL idzie temu naprzeciw
i liczę, że zostanie to kiedyś docenione”. To było w czwartek. W sobotę tak ważny sektor jak rolnictwo, w tak ważnym
dokumencie partii politycznej jakim jest jej program, mógł
liczyć w godzinach przedpołudniowych, w warunkach kongresowych na ok. 1,5 minuty. Będzie umocnione CBA. Będą
krótsze kolejki do lekarzy m.in. po leki za ok. 9 zł, a także
niższy VAT i wiek emerytalny, dłuższe urlopy macierzyńskie, większa płaca minimalna i w końcu ponad
1,2 mln nowych miejsc pracy. Dowiedzieliśmy się również, że będzie bilion złotówek na rozwój kraju. To był
piękny, złoty dzień dla Polski na olimpiadzie. Serdeczne dzięki za te momenty, za
te wzruszenia"
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

