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Nowe inwestycje w kamiennogórskiej
SSE

•

•

Krajowa Konwencja Wyborcza
PSL
OZE i PRP

Drób, wieprzowiRada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w na, wołowina
sprawie rozszerzenia kamiennogórskiej specjalnej • Elastyczny czas
strefy ekonomicznej. W efekcie jej powierzchnia pracy
•

zwiększy się o ponad 46 ha. Kamiennogórska SSE
obejmie nowe tereny z obszaru gminy Jawor, Bolków, Mirsk, a także miasta i gminy Lubań. W wyniku
planowanego rozszerzenia powierzchnia strefy wyniesie ponad 413 ha, 8 ha ma charakter prywatny.
Na tym obszarze wybudowany zostanie nowy zakład producenta chusteczek nawilżanych Imka sp. z
o.o. Inwestor planuje uruchomić produkcję kremów
oraz środków do dezynfekcji. Dzięki temu powstanie 150 nowych miejsc pracy. Nakłady na tę inwestycję mają wynieść ok. 59,5 mln zł. Rozszerzenie
kamiennogórskiej SSE to możliwość napływu kolejnych inwestycji, zwłaszcza innowacyjnych, które
mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój regionu dolnośląskiego.

Jarubas pisze
• Znalezione na
Facebook’u
•

•

Platforma Przedsiębiorców

Nam zależy
na PSL,
Lepszym
PSL
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Ustawa o OZE przyjęta przez Radę Ministrów
Stworzenie nowego systemu
wsparcia opartego na systemie aukcyjnym, uproszczenie procedur koncesyjnych,
wprowadzenie prosumenckiego wytwarzania energii, a
także możliwość produkcji
energii z OZE na własne potrzeby to główne cele ustawy
o odnawialnych źródłach
energii. Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki przyjęła dzisiaj Rada Ministrów.
Ministerstwo Gospodarki przewiduje utrzymanie obecnego
systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Jednocześnie daje wytwórcy energii
elektrycznej możliwość wyboru
między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem
przystąpienia do nowego tzw.
systemu aukcyjnego, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Jego ważnym elementem będzie organizowanie
odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy
zainstalowanej do 1 MW oraz o
mocy zainstalowanej powyżej
1 MW. Zgodnie z nim minimum
¼ energii elektrycznej powinna
zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co zapewni
wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów.
Odpowiedzialność za organizację i przeprowadzanie aukcji spocznie na prezesie URE.
Szczegółowe informacje dotyczące aukcji będą określane w
rozporządzeniu
wydawanym
przez ministra gospodarki do
30 listopada każdego roku. Zostanie w nim wskazana ilość i

wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o
mocy zainstalowanej do 1 MW,
jaka powinna zostać sprzedana w
drodze aukcji w następnym roku.
Minister Gospodarki będzie ogłaszał również tzw. „cenę referencyjną”, czyli maksymalną, za jaką
będzie można zakupić w danym
roku 1 MWh energii z OZE.
Ustawa o OZE przewiduje również utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.
(OREO S.A.). Jego zadaniem będzie m.in. rozliczanie ujemnego
salda między wartością sprzedaży
energii elektrycznej i wartością
zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego.
Ważnym elementem ustawy jest
także promocja prosumenckiego
(prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania
energii z OZE w mikro- i małych
instalacjach. Nowością jest pojęcie mikroinstalacji, czyli instalacji
o niewielkiej mocy, produkującej
energię głównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie
trzeba będzie mieć koncesji czy
prowadzić działalności gospodarczej. Wytwarzający energię w taki
sposób będą mieli możliwość odsprzedania nadwyżki energii zakładowi energetycznemu.
Ministerstwo Gospodarki proponuje również, aby działalność gospodarcza w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru
wytwórców, a nie jak dotychczas
podlegała skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców będzie prowadził prezes
URE. W celu optymalizacji kosztowej ustawa przewiduje ponadto
obniżenie wsparcia dla instalacji
tzw. spalania wielopaliwowego

(współspalanie drewna pełnowartościowego). Zlikwidowana będzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej.
Ustawa wejdzie w życie 30 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw. Przepisy wprowadzające
nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie
dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji
Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.
Rada Ministrów przyjęła również „Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.”. System
wsparcia zaproponowany przez
Ministerstwo Gospodarki obejmuje przede wszystkim usuwanie
barier, tworzenie przyjaznego
środowiska dla przedsiębiorców
oraz działania podnoszące ich
innowacyjność i konkurencyjność.
Ważnym elementem jest także
umacnianie współpracy firm ze
światem nauki, jak również rozwój e-gospodarki i działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju.
PRP jest programem wykonawczym do Strategii Innowacyjności
i
Efektywności
Gospodarki
„Dynamiczna
Polska
2020”
(SIEG). Dokument realizuje cele
SIEG, do których należy przede
wszystkim wysoce konkurencyjna
gospodarka oparta na wiedzy i
współpracy. Integralną częścią
PRP jest Krajowa Inteligentna
Specjalizacja. Określa ona priorytety gospodarcze w obszarze
B+R+I, co ma ukierunkować
wsparcie finansowe na specjalizacje charakteryzujące się potencjałem rozwojowym.

www.mg.gov.pl
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Drób, wieprzowina, wołowina - mięsne święta
Minister Marek Sawicki rozmawiał w poniedziałek 7
kwietnia z dziennikarzami o
jakości polskich produktów żywnościowych, podczas konferencji „Drób,
wieprzowina, wołowina na
wielkanocnym
stole”.
Szczególne miejsce, zgodnie
z tytułem spotkania, poświęcono trzem najpopularniejszym rodzajom mięs.
Konferencja była okazją
do dyskusji na temat aktualnej sytuacji w branży mięsnej. Zaproszeni eksperci
zgodnie i stanowczo podkreślali, że polskie produkty
spełniają najwyższe normy
jakości, dzięki czemu są wizytówką naszego kraju na
rynkach zagranicznych.
Szef resortu rolnictwa podkreślił, że polska żywność nie
tylko zachęca jakością i wyglądem, lecz także smakiem i
walorami zdrowotnymi. –
Dlatego tak dobrze nam się
sprzedaje poza granicami
kraju, jednocześnie w pełni
zaspokajając potrzeby rodzimych konsumentów –
powiedział.
W kontekście prac prowa-

dzonych przez resort nad przywróceniem stabilizacji na rynku
wieprzowiny minister poinformował, że rozpoczął już rozmowy z
partnerami handlowymi, którzy
wprowadzili embargo na polską
wieprzowinę i produkty wieprzowe.
– W kontekście rynków
wschodnich rozpocząłem rozmowy w ubiegłym tygodniu
przy okazji targów w Kownie.
Jeszcze dziś wystosuję oficjalne zaproszenie do ministra rolnictwa Ukrainy z propozycją spotkania w Warszawie. W maju natomiast planowana jest wizyta u naszych
partnerów handlowych w krajach azjatyckich, gdyż są to
rynki najszybciej rozwijające
się i najbardziej obiecujące –
powiedział Marek Sawicki i dodał, że rosyjskie embargo nie
zagraża polskiej branży wieprzowej.
– To tylko 10% naszego eksportu żywności, podczas gdy
do krajów Unii Europejskiej
wysyłamy aż 78 produktów
rolno-spożywczych przeznaczonych na sprzedaż poza
Polskę.
Główny Inspektor Jakości

Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych Stanisław Kowalczyk zwrócił uwagę na fakt, iż w
obecnej sytuacji geopolitycznej
wysokojakościowa żywność
staje się bronią.
– Dziwi fakt, że kraj, w którym
stwierdzono występowanie
afrykańskiego pomoru świń
wprowadza embargo na produkty z kraju, w którym ASF
u zwierząt hodowlanych nie
występuje – zauważył szef
IJHARS.
W nawiązaniu do pytań odnośnie afrykańskiego pomoru
świń uczestnicy spotkania po
raz kolejny poinformowali, że
wirus nie zagraża zdrowiu ludzi.
– Sprawa dotyczy tylko
dwóch przypadków dzików
znalezionych przy granicy z
Białorusią. Nie ma w Polsce
zachorowań wśród zwierząt
hodowlanych, a mięso wieprzowe i jego produkty są w
pełni bezpieczne dla konsumentów – powiedział zastępca
Głównego Lekarza Weterynarii
Jarosław Naze.
– Polskie produkty, to wielkie
bogactwo smaków. Tradycyjny wielkanocny stół to nie
tylko prezentowane dziś różne rodzaje mięs. To także
owoce i warzywa oraz ryby,
szkoda, że ich tu zabrakło –
zauważył minister.
Spotkanie zostało zorganizowane w ram ach akcji
„Wielkanoc mięsne święta”, finansowanej z Funduszy Promocji Mięsa Drobiowego, Wieprzowego i Wołowego. Pomysłodawcami wydarzenia są
dwie organizacje: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

www.minrol.gov.pl
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707 firm z elastycznym czasem pracy
Elastyczny czas pracy wprowadziło już 707 firm - wynika z
danych Państwowej Inspekcji
Pracy. Najchętniej po nowe
rozwiązania sięgają przedsiębiorcy z Katowic, Rzeszowa,
Krakowa i Olsztyna.
- Nie spełniły się czarne scenariusze o nadużywaniu przez
przedsiębiorców nowych przepisów o elastycznym czasie
pracy. Lawiny chętnych nie ma.
Widać, że z tej możliwości korzystają głównie firmy, które
naprawdę tego rozwiązania potrzebują - mówi minister pracy i
polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Firmy mogą uelastyczniać czas
pracy od sierpnia zeszłego roku.
Muszą jednak wyrazić na to zgodę działające w zakładzie związki
zawodowe. A jeśli ich nie ma,
pracodawca musi porozumieć się
z przedstawicielami pracowników.
- Wmontowanie tego bezpiecznika do systemu wzmacnia rolę
związkowców i pracowników,
bo bez ich zgody zmiany w czasie pracy nie są możliwe - mówi
minister Kosiniak-Kamysz. Pracodawcy mogą skorzystać z dwóch
nowych rozwiązań. Pierwsze to
wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie
12 miesięcy. Wcześniej nie mogło
to być więcej niż 4 miesiące. Po-

zwala to dostosować czas pracy pracowników do bieżących zamówień.
Drugie rozwiązanie to możliwość
wprowadzenia w firmie ruchomego
czasu pracy. Pracownicy mogą dzięki temu zaczynać pracę np. w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9
rano, a we wtorek i w czwartek o 10.
Mogą również rozpoczynać dzień np.
między godziną 7 a 10. Ułatwia to
pracownikom godzenie życia rodzinnego z pracą.
- To rozwiązania przygotowane
z myślą o firmach, na których
działalność duży wpływ ma np.
sezonowość produkcji. Elastyczny
czas pracy pomaga im lepiej zorganizować pracę - mówi minister
Kosiniak-Kamysz.
Z danych Państwowej Inspekcji
Pracy wynika, że do końca marca
elastyczny czas pracy wprowadziło
707 pracodawców. To głównie duże
przedsiębiorstwa zatrudniające od
50 do 249 osób (248). Nieco mniej
było średnich firm, zatrudniających
do 49 pracowników (198), oraz tych
największych, powyżej 250 pracowników (124). Najchętniej z nowych
rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem
przemysłowym (37%), handlem i
naprawami (18%) oraz budownictwem (11%). Najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w Katowicach
(130), Rzeszowie (65), Krakowie
(64) i Olsztynie (52).

Uwaga! Nawet po wprowadzeniu
elastycznego czasu pracy, pracownikom nadal przysługuje wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny. Tak jak do tej pory pracodawca
może rekompensować podwładnym
dłuższa pracę czasem wolnym.
Zmiany wprowadzone w kodeksie
oznaczają jedynie dopasowanie
czasu pracy pracowników do wielkości zamówień lub liczby zleceń w
firmie.
W kodeksie pracy zostają gwarancje odpowiedniego czasu odpoczynku dla pracowników. Zachowane zostaje prawo do 11-godzinnego
nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby oraz do 35-godzinnego w
ciągu tygodnia. Pod szczególną
ochroną ciągle pozostają m.in. kobiety w ciąży, rodzice małych dzieci
czy pracownicy młodociani. Elastyczny czas pracy to rozwiązania
sprawdzone w czasie kryzysu. Dzięki ustawie antykryzysowej, która
obowiązywała w latach 2009-2011,
skorzystało z niego 1100 firm. Obecnie takie przepisy z powodzeniem
stosowane są w wielu państwach
Unii, m.in. Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach czy na Słowacji.
- Brak elastycznych rozwiązań
stawiałby polskich przedsiębiorców już na starcie w gorszej pozycji. A tak daje szansę na poprawę konkurencyjności całej gospodarki - mówi minister Kosiniak-
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DEKLARACJA WYBORCZA POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
WSPÓLNIE DLA POLSKI i EUROPY
Lepsza Polska w lepszej Europie
Misją PSL jest działanie
dla dobra mieszkańców
Polski. Chcemy budować lepszy ład polityczny, społeczny i gospodarczy naszego kraju w
połączeniu z przynależnością do Unii Europejskiej. W naszych działaniach bronimy podstawowych praw człowieka.
Godnych warunków egzystencji materialnej,
prawa do ochrony życia,
zdrowia, edukacji i swobody rozwoju duchowego.

twa i potencjału.

Skuteczna polityka –
PSL w Grupie Chrześcijańskich
Demokratów
PSL pozytywnie wpływa
na Polskę i Unię Europejską. Sprzyja temu przynależność do Europejskiej
Partii Ludowej, która posiada decydujący głos w
sprawach europejskich
obecnie i zapewne po najbliższych wyborach do PE.
W kraju, ze względu na
wysokie kompetencje, PSL
jest najbardziej cenionym
partnerem koalicyjnym.
Zarówno na szczeblu rządowym, jak i w samorząPolska racja stanu dach.
Dbamy o zachowanie
tożsamości narodowej i Pieniądze z budżetu UE
kultury Polski w UE. na lata 2014-2020
Chcemy, aby z korzy- Dopilnujemy, aby dobrze
ścią dla naszego społe- zostały spożytkowane
czeństwa rosła pozycja środki finansowe, których
Polski w zjednoczonej Polska najwięcej wywalEuropie i na świecie. czyła z budżetu unijnego
Zapewniamy
lepszą s p o ś r ó d
wszystkich
ochronę obywateli Pol- państw członkowskich.
ski poza granicami kra- Muszą one w pierwszym
ju. Wspieramy koncep- rzędzie być skierowane na
cję Europy Ojczyzn, któ- poprawę warunków życia
ra daje najszerszą moż- polskich rodzin, tworzenie
liwość wykorzystania miejsc pracy, rozwój
europejskiego dziedzic- przedsiębiorczości, eduka-

cję, naukę, ochronę zdrowia i infrastrukturę.
Praca to nie przywilej
Wpłyniemy na zdecydowaną poprawę sytuacji na
rynku pracy. Służyć temu
będzie zagospodarowanie
funduszy unijnych, wsparcie dla przedsiębiorczości,
krzewienie edukacji, pomoc w zatrudnianiu młodzieży i tworzenie prawa
sprzyjającego powstawaniu nowych, trwałych
miejsc pracy. Będziemy
bronić naszych rodaków,
którzy za granicą poszukują pracy, a są dyskryminowani.
Ochrona
zdrowia
System ochrony zdrowia
musi obejmować każdego
obywatela. Chcemy, aby
pieniądze europejskie i
rozwiązania unijne umożliwiały Polakom dostęp do
bezpłatnej i dobrej ochrony zdrowia. Leki oraz badania i zabiegi specjalistyczne ratujące ludzkie
życie i zdrowie muszą były refundowane w znacznie większym stopniu niż
dotychczas.
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DEKLARACJA WYBORCZA POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
WSPÓLNIE DLA POLSKI i EUROPY
Rozwój gospodarki i
wsparcie przedsiębiorczości
Walczymy o rozwój polskiej gospodarki. Wykorzystujemy pieniądze
unijne do jej pobudzania
i unowocześniania. W
nowej perspektywie budżetowej stworzymy dogodne warunki ekonomiczne i lepsze przepisy
dla rozwoju polskiej
przedsiębiorczości,
zwłaszcza małej i średniej. Otworzymy nowe
rynki na eksport polskich
towarów. Postawimy na
innowacje, naukę i promocję polskiej myśli
technicznej. Wesprzemy
sektor spółdzielczy.
Edukacja i wiedza fundamentem
rozwoju
Wspieramy edukację i
naukę poprzez większe
nakłady pieniężne na
placówki publiczne i prywatne oraz jakościowe
doskonalenie kształcenia. Epoka Europy bez
granic, internetu, światłowodów i techniki cyfrowej wymaga nowoczesnego podejścia, aby
Polska uzyskała przewagę ekonomiczną.

rozwojowi samorządności,
Rozwój wsi i obszarów tworzeniu lepszych warunków życia i wyzwalaniu
wiejskich
Istotnym wyzwaniem PSL społecznej aktywności.
jest
zrównoważony,
Europa
wszechstronny rozwój ob- Bezpieczn a
szarów wiejskich. W tym Unia Europejska powinna
celu za istotne uznajemy zapewnić Europie bezpieracjonalne i jak najpełniej- czeństwo ekonomiczne,
sze wykorzystanie pienię- społeczne, ekologiczne i
dzy z programów unijnych, militarne. Dla zapewnienia
rozwój
infrastruktury, bezpieczeństwa w tych
wsparcie dla małych go- obszarach potrzebne jest
spodarstw rolnych, działa- współdziałanie wszystkich
nia na rzecz zwiększenia sił politycznych w instytudochodów i poprawy opła- cjach europejskich i w kracalności rolnej, wsparcie ju.
dla działalności pozarolniczej i warunków życia na Bezpieczeństwo energetyczne
wsi.
Polska musi posiadać właZrównoważony
rozwój sną politykę energetyczną
i aktywnie uczestniczyć w
regionalny
PSL opowiada się za zrów- wypracowaniu wspólnej
polityki
noważonym rozwojem re- sprawiedliwej
gionalnym kraju. Aby tego energetycznej UE. Stawiadokonać, chcemy wykorzy- my na krajowe zasoby węstać środki krajowe i unij- gla, w tym technologie nine, pobudzić aktywność skoemisyjne. Chcemy inśrodowisk lokalnych, udzie- westować w odnawialne
lać większego wsparcia re- źródła energii oraz wykogionom najbiedniejszym. rzystanie krajowych złóż
Chcemy zabezpieczyć fi- gazu, zwłaszcza łupkowenansowanie zadań samo- go. W mniejszym stopniu
rządów, aby lepiej służyły powinna być wykorzystamieszkańcom. Sprzyjamy na energia atomowa.
takim rozwiązaniom prawnym, które będą służyć www.jarubas.pl
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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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LUDOWIEC MÓWI...

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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Zapraszamy do oglądania:
https://www.youtube.com/watch?v=yzGLl5jutLE
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

