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„A Polska winna trwać wiecznie"”
Wincenty Witos
Dziękujemy za każdy głos, sms, list i e-mail.

W numerze:

Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Polskie mięso dopuszczone do
handlu w Szwajcarii

Życzenia świąteczne
• Nowa Ordynacja
podatkowa
•

•

Główny lekarz weterynarii Szwajcarii zaprzeczył w rozmowie z p.o. głównego lekarza weterynarii Polski Krzysztofem Jażdżewskim o wprowadzeniu restrykcji dotyczących importu polskiego mięsa wieprzowego, które wykraczałyby poza opublikowaną Decyzję Komisji 2014/178. Mięso wieprzowe pochodzące z Polski dopuszczone
jest do handlu na rynek UE i władze weterynaryjne Konfederacji Szwajcarskiej traktują je tak samo, jak państwa Wspólnoty.
Szwajcaria obecnie nie posiada kontroli
weterynaryjnej na granicy z UE i zgodnie z
porozumieniami zawartymi z Unią Europejską respektuje wszystkie przyjęte przez
Komisję Europejską regulacje, wdrażając
je do własnego systemu prawnego.

W Luksemburgu

Praca w UE
• Jędrzejczak na
Śląsku
•

Jarubas pisze
• Znalezione na
Facebook’u
•

•

Platforma Przedsiębiorców

Nam zależy
na PSL,
Lepszym
PSL
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Krajowa Konwencja Wyborcza
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cd. Krajowa Konwencja Wyborcza
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Rekomendacje zmian w Ordynacji podatkowej
Poprawa relacji oraz
wzrost zaufania między podatnikiem a organami skarbowymi to
główne założenia przygotowywanych przez
Ministerstwo Gospodarki rekomendacji do
zmiany Ordynacji podatkowej. Jej regulacje, jako aktu ogólnego całego prawa podatkowego, powinny
stanowić punkt wyjścia dla interpretacji i
ewentualnego przygotowania także materialnych przepisów szczegółowych. Zapraszamy
przedsiębiorców
do
wyrażenia opinii na temat rekomendacji MG.
System podatkowy, w
tym procedura kontroli i
poboru to obszary, których zmiana może przynieść istotną poprawę
warunków wykonywania
działalności gospodarczej oraz spowodować
jeszcze większy rozwój
przedsiębiorczości w
Polsce.
Przygotowywane
przez Ministerstwo Gospodarki rekomendacje
są ściśle powiązane z

prowadzonymi równolegle
pracami nad zmianą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - fundamentem prawnym dla osób
prowadzących działalność
gospodarczą. Nowa Ordynacja podatkowa powinna
natomiast ściśle z nią
współgrać.
Propozycje MG dotyczą
przede wszystkim poprawy
relacji pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. W szczególny sposób odnosi się to przedsiębiorców, których traktowanie w sferze podatkowej
powinno być adekwatne
do funkcji pełnionej przez
nich w gospodarce. Szczególna rola powinna przypadać podatnikom rzetelnie
wywiązującym się ze swoich obowiązków. Temu służyć powinno np. wprowadzenie instytucji „karty rzetelnego podatnika” oraz
przeformułowanie roli
urzędów skarbowych w
kierunku bieżącej obsługi
podatników.
Zaufanie państwa do podatnika powinien też odzwierciedlać nowy katalog
zasad ogólnych, w tym
wprowadzenie zasady roz-

strzygania spraw na korzyść podatnika w razie
wątpliwości interpretacyjnych. Projekt rekomendacji powstał we współpracy
z organizacjami przedsiębiorców. Pozytywnie zaopiniowała go także działająca przy Ministrze Gospodarki Krajowa Rada
Przedsiębiorczości. Projekt ma być wstępem do
dyskusji najpierw z przedsiębiorcami, a następnie
stanowić wkład we współpracę z Ministrem Finansów, który jest odpowiedzialny za regulowanie
sfery podatkowej. Liczymy
także na uwagi i opinie
przedsiębiorców, na których opinię czekamy do 15
maja 2014 r. (prosimy o
przesyłanie korespondenc j i
n a
a d res regulacje@mg.gov.pl).
Ministerstwo Gospodarki
dostrzega także potrzebę
powołania Komisji do
spraw Reformy Prawa Podatkowego, w której znaleźliby się eksperci zarówno ze strony administracji
państwowej, jak i partnerów społecznych oraz
świata nauki.
www.mg.gov.pl
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Spotkanie unijnych ministrów rolnictwa w Luksemburgu
Minister Marek Sawicki
uczestniczył wczoraj w
posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej.
Głównym tematem obrad była ocena wsparcia
organizacji producentów
owoców i warzyw po reformie dokonanej w 2007 r. W swoim wystąpieniu minister Sawicki
zwrócił uwagę na potrzebę zmiany finansowania
organizacji producentów
owoców i warzyw z budżetu unijnego, by dać
lepsze zachęty do organizowania się producentów w państwach członkowskich, o niskim poziomie zorganizowania
na tym rynku.
Ponadto,
minister
podkreślił potrzebę większej przejrzystości i
uproszczenia biurokracji.
Obecne, skomplikowane
procedury ubiegania się
o te środki odstraszają
mniejszych producentów
owoców i warzyw, głównie z nowych państw
członkowskich oraz tym
samym pogarszają ich
pozycję konkurencyjną

na unijnym rynku. Minister
Sawicki zaproponował
większą elastyczność w
wydatkowaniu środków z
budżetu UE, w tym zwiększenie wsparcia organizacji
producentów w zakresie
inwestycji.
Po raz kolejny ministrowie dyskutowali na temat
sytuacji na rynku mleka
wobec przewidywanych
przekroczeń kwot mlecznych w wielu państwach
członkowskich UE oraz
sposobu zmniejszenie kar
za przekroczenie kwot. Ministrowie Austrii i Niemiec
podnieśli problem nieprecyzyjnych podstaw prawnych do naliczania sankcji
po 31 marca 2015r. Prawnicy Rady próbowali oddalić te wątpliwości prawne,
przywołując stosowne
przepisy. Komisja Europejska zapowiedziała, że temat sytuacji na rynku mleka będzie omawiany ponownie na Radzie Ministrów w czerwcu br.
Minister Sawicki odbył także kilka spotkań bilateralnych, w tym z minister rolnictwa Holandii Sharon
Dijksma. Głównym tematem rozmów była sytuacja

na rynku wieprzowiny w
związku z ASF oraz redukcja współczynnika tłuszczowego mleka. W zakresie rynku mleka Polska i
Holandia prezentują jednakowe stanowiska, by
zmniejszyć sankcje dla rolników z tytułu przekroczenia kwot mlecznych.
Podczas spotkania z ministrem rolnictwa Bułgarii
Dimitarem Grekovem minister Sawicki uzyskał zapewnienie o poparciu Bułgarii naszego dążenia do
zmniejszenia sankcji za
przekroczenie kwot mlecznych. Obecnie, stanowiska
państw członkowskich w
tej sprawie rozłożyły się po
połowie, czyli tyle samo
jest państw członkowskich
popierających zmniejszenie sankcji za przekroczenie kwot mlecznych jak i
prezentujących stanowiska
odmienne, a mianowicie
by w tej kwestii nie zmieniać zasad obowiązujących na rynku mleka do
zakończenia systemu kwotowania.

www.minrol.gov.pl
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Żyć i pracować w Unii Europejskiej
Parlament Europejski na
sesji plenarnej w dniu 16
kwietnia br. w pełni zaakceptował porozumienie do
projektu dyrektywy wykonawczej dot. delegowania
pracowników w ramach
świadczenia
usług osiągnięte w ramach
tzw. trilogów.
Do zakończenia procesu
legislacyjnego nad projektem
potrzebne jest jeszcze jego
formalne przyjęcie przez Radę, co nastąpi prawdopodobnie w połowie maja br. Następnie, po podpisaniu przez
Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego i Rady,
dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie
dwudziestego dnia po jej publikacji.
Państwa członkowskie w
ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie dyrektywy będą
zobowiązane przyjąć przepisy implementujące jej postanowienia do krajowych porządków prawnych.
Osiągnięte w ramach trilogów porozumienie ma charakter zrównoważony. Przewiduje m.in. rozwiązania służące ocenie rzeczywistego
delegowania i zapobieganiu
nadużyciom (art. 4), lepszemu dostępowi do informacji
(art. 5), współpracy administracyjnej (art. 6), określa
zasady stosowania środków
kontrolnych i wymogów ad-

ministracyjnych (art. 9), stosowania odpowiedzialności solidarnej (art. 12), a także wprowadza
przepisy
dotyczące
transgranicznego egzekwowania grzywien i kar administracyjnych (rozdział VI).
Art. 9 przewiduje, że w celu
monitorowania zgodności z postanowieniami dyrektywy 96/71/WE oraz dyrektywy wykonawczej, państwa członkowskie
mogą wprowadzać jedynie wymogi administracyjne i środki
kontrolne, o ile takie wymogi i
środki są uzasadnione
i proporcjonalne zgodnie z prawem Unii. Wprowadzanie nowych środków jest możliwe jedynie w sytuacjach, gdy dotychczasowe są niewystarczające.
Państwa członkowskie mają
obowiązek informować Komisję
o stosowanych i wprowadzanych przez siebie środkach
oraz mają umieścić na stronie
internetowej informacje na ten
temat. Komisja Europejska ma
natomiast systematycznie monitorować stosowanie tych
środków i regularnie przedstawiać Radzie raporty w tym zakresie.
Zgodnie z art. 12, wprowadzenie instytucji odpowiedzialności solidarnej przez państwa
członkowskie będzie miało charakter dobrowolny, podobnie jak
to ma miejsce w chwili obecnej.
Jedynie w sektorze budowlanym państwa będą musiały
wprowadzić szczególne rozwiązania, tj. odpowiedzialność soli-

darną albo inne, odpowiednie
środki wykonawcze, zgodne z
przepisami prawa krajowego i
prawa unijnego (obligatoryjna
odpowiedzialność ma dotyczyć
wyłącznie bezpośrednich podwykonawców).
Na wniosek Polski do dyrektywy dołączone jest oświadczenie Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji dotyczące możliwości zastępowania pracownika delegowanego. Podkreśla
ono dopuszczalność zastąpienia pracownika delegowanego
przez innego pracownika delegowanego, szczególnie w przypadku prac cyklicznych, sezonowych i powtarzalnych.
W porozumieniu doprecyzowano również zasady dostępu
do informacji na temat warunków zatrudnienia pracowników
w poszczególnych państwach
członkowskich. Wprowadzono
obowiązek prowadzenia jednej
krajowej strony internetowej,
na której zawarte będą informacje o warunkach zatrudnienia, lub co najmniej linki do
stron, gdzie takie informacje
się znajdują. Dostęp do informacji ma być bezpłatny, a sama informacja przedstawiona
w przystępny sposób. Państwa
członkowskie mają również
wskazać organy, do których
pracownicy i przedsiębiorcy
będą mogli zwracać się o informacje (art. 5).

www.mpips.gov.pl
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Tomasz Jędrzejczak na Śląsku
W piątek, 12 kwietnia
2014 roku Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Tomasz
Jędrzejczak
gościł na ziemi śląskiej.
W Urzędzie Miasta Radlin
uczestniczył
w spotkaniu z Panią Burmistrz Barbarą Magierą
oraz przedstawicielami
organizacji pożytku publicznego, które niezwykle aktywnie działają na
terenie gminy. Spotkanie
było bardzo owocne. Po
zaprezentowaniu osiągnięć regionu w dziedzinie funkcjonowania NGO
na jego terenie, odbyła

się dyskusja o nowych projektach i perspektywach
rozwoju, dla prężnie działających organizacji pozarządowych. Rozmawiano także o tym jak ważna dla
społeczności lokalnych jest
współpraca trzeciego sektora non-profit z organami
administracyjnymi oraz o
możliwościach jakie daje
przekazanie 1% podatku
na rzecz takich organizacji.
Następnie w siedzibie
Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych w Rybniku Minister spotkał się z prezesem Piotrem Masłowskim.
Spotkanie dotyczyło planów działania fundacji na
najbliższe lata i sposobów

jej finansowania. Sekretarz
Stanu gościł też w studio
telewizji regionalnej TVT
obejmującej zasięgiem tereny Górnego Śląska. W
wywiadzie, pytany był między innymi o sposoby finansowania NGO poprzez
przekazanie podatku,
a także omawiał obecną
sytuację lokalną. Po wizycie w Rybniku Tomasz Jędrzejczak udał się do siedziby PSL w Katowicach,
w której przeprowadził
szkolenie dla kandydatów
do Parlamentu Europejskiego.

Monika Tramś
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Na pozór drobna rzecz: ot palma, symbol
Duch w narodzie nie ginie. W zalewie nowoczesności ludzie jednak trzymają się tradycji. Mogliśmy to wszyscy obserwować chociażby w
ostatnią Niedzielę Palmową podczas utrwalonych od setek lat obrzędów święcenia palm.
Z satysfakcją, choć nie
bez odrobiny zaskoczenia, notuję w pamięci, że
wbrew obawom na temat
wymierania starych zwyczajów, wielkanocnych
palm z roku na rokN
przybywa. Podobnie jak
zespołów kolędniczych
na Święta Bożego Narodzenia, uczestników nabożeństw i uroczystości
dożynkowych, członków
zespołów ludowychN
Nie zaszkodziła naszej
tożsamości, jak ostrzegali niektórzy, Unia Europejska, nie zniszczył jej
internet i media społecznościowe. Ludzie wciąż,
jak od wieków, chcą razem i po swojemu, po
polsku i po ludowemu,
świętować.
A przecież pamiętam
doskonale, że jeszcze 15
-20 lat temu z palmami w
kościele pojawiali się już

tylko nieliczni. Na wsi jeszcze, głównie starsi, ale w
miastach – prawie w ogóle.
Teraz nieliczni są ci bez
zdobionych
palmowych
gałązek. Mnożą się konkursy na najpiękniejszą
(największą) palmę, przybywa uczestników, także z
młodzieży. Na pozór drobna rzecz, ot palma, symbol,
ale jest w tym głębszy
sens. Widać, że jednak
trzymamy się swoich korzeni i że się ich już nie wstydzimy. W dobie globalizacji,
licznej wciąż niestety emigracji i asymilowania się w
innych nacjach, pozostajemy – w dobrym tego słowa
znaczeniu – „swojakami”.
Nie jest tak, jak co poniektórzy próbują nam wmówić, że nowoczesny młody
mieszkaniec Europy powinien być „przykrojony” na
jeden model, od Lizbony do
Wilna, z Warszawą i Kielcami po drodze. Mają Portugalczycy swoje zwyczaje
i tradycje, mają Grecy,
Francuzi i Niemcy, mamy i
my. Po tym między innymi
poznaje się dojrzały, świadomy, silny także swoją odrębną tradycją, naród. Jak
jest to ważne, okazuje się
w momentach trudnych.

Wtedy to, co dziś może
bywać traktowane jako
niewiele znaczący folklor,
okazuje się wyróżnikiem
narodowej tożsamości.
Dlatego widok dziecka,
prowadzonego przez rodziców do kościoła i trzymającego w ręku palmę,
jest
tak
ważny
i tak dla mnie na swój sposób – wzruszający.
Tę coraz wyraźniej widoczną symbiozę tradycji i
nowoczesności (bo tradycja w żadnym razie nie powinna oznaczać zamykania się w „skansenie”) podkreślamy w haśle wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego: „Tradycja
– Nowoczesność – Polska”. Dla nas „tradycja” i
„nowoczesność” to nie są
elementy wzajemnie się
wykluczające. Można być
nowoczesnym, nastawionym na rozwój, otwartym
na wyzwania, kreatywnym
i jednocześnie przywiązanym do tradycji, odwołującym się do korzeni, do historii. Można iść do przodu, nie paląc za sobą mostów. Można, a nawet trzeba.

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

Str. 12

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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Polskie Stronnictwo Ludowe stawia na promocję postaw
współdziałania. Prowadzimy kampanię tam gdzie pracujemy: w samorządzie, przedsiębiorczości, a także na
szczeblu rządowym. Nasze przesłanie jest czytelne. To
jeszcze więcej wspólnoty, jeszcze więcej dobrych, solidarnych postaw i w Polsce, między nami Polakami, i w
Europie. Taka postawa jest szczególnie właściwa wobec
aktualnych wyzwań związanych z sytuacją na Ukrainie.
Kampania na wideoklipy
nasączone nienawiścią,
niechęcią,
wrogością
nie trafia do tych ludzi,
którzy rozumieją, że lepsza Polska w lepszej
Europie nie powstaje
poprzez wrzask, krzyk,
nawet chamstwo i brak
szacunku.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

