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„A Polska winna trwać wiecznie"”
Wincenty Witos
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Produkcja sprzedana przemysłu
w marcu
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana
przemysłu w marcu 2014 r. była o 5,4 proc. wyższa
w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r. W porównaniu z marcem 2013 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 22 spośród 34 działów przemysłu. Znaczący wzrost odnotowano w produkcji pozostałych surowców niemetalicznych, o 33,9 proc., wyrobów farmaceutycznych o 21,5 proc., a także mebli o 21,3 proc. Wśród sektorów odnotowujących najsilniejsze
ożywienie znajdują się wciąż głównie te produkujące
na eksport. Najsilniej spadła zaś sprzedaż w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego, o 14,1 proc.
W marcu 2014 r. mamy do czynienia ze wzrostem produkcji budowlano montażowej, która w była wyższa o
17,4 proc. niż przed rokiem oraz o 24,2 proc. wyższa
niż w lutym. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w
marcu br. były niższe niż przed rokiem o 1,3 proc.
(wobec spadku o 1,4 proc. w lutym). W porównaniu z
marcem 2013 r. spadły o 0,2 proc.

Nam zależy
na PSL,
Lepszym
PSL

Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą papieża Jana Pawła II
Propozycję uczczenia kanonizacji Jana Pawła II poprzez
sejmową uchwałę złożyło Polskie Stronnictwo Ludowe.
UCHWAŁA
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II

W przeddzień kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, głowy Kościoła powszechnego i wielkiego Polaka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża mu wdzięczność i szacunek. Dziewięć lat temu, kilka dni po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła
II, posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym zgromadzeniu oddali Mu hołd, nazywając Go głosicielem ewangelii Jezusa Chrystusa, wielkim moralnym autorytetem, Ojcem i Nauczycielem, a także „człowiekiem pokoju i nadziei” oraz
„najważniejszym z Ojców niepodległości Polski”.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że określenia te nie
straciły niczego ze swojej aktualności. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej wyraża nadzieję, że kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II będzie dla wszystkich Polaków okazją do radosnego i solidarnego świętowania, a także zachętą do głębszego poznania Jego intelektualnej i duchowej spuścizny
oraz do podejmowania i kontynuowania Jego dzieła. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do wszystkich członków
narodowej wspólnoty o godne uczczenie tego wydarzenia.
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Rząd przyjął Krajowy Program Reform na lata 2014-2015
22 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła
czwartą
aktualizację
Krajowego
Programu
Reform (KPR). Przygotowany w MG dokument
określa, w jaki sposób
Polska w latach 20142015 będzie realizować
cele strategii „Europa
2020” w zakresie zatrudnienia, nakładów na
badania i rozwój, energii i klimatu, edukacji
oraz
przeciwdziałania
ubóstwu.
W latach 2014-2015 w
ramach KPR Ministerstwo Gospodarki będzie
koordynować
działania
związane m.in. ze stworzeniem systemu wsparcia dla przedsiębiorstw,
realizacją
„Programu
wspierania inwestycji o
istotnym znaczeniu dla
gospodarki polskiej na
lata 2011-2020” oraz
wspieraniem projektów w
ramach obszarów i technologii o największym potencjale rozwoju. W tej
edycji Programu zaplanowano także m.in. wspieranie instytucji otoczenia
biznesu w ramach działań proinnowacyjnych, a
także cele związane z budową
konkurencyjnego

rynku energii.
W obecnym wydaniu
KPR nadal aktualne pozostają kierunki działań zawarte w pierwotnej wersji dokumentu. Dotyczą one odrabiania zaległości rozwojowych oraz budowy nowych
przewag konkurencyjnych w
trzech obszarach priorytetowych: infrastruktura dla
wzrostu zrównoważonego,
innowacyjność dla wzrostu
inteligentnego oraz aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.
W dokumencie powiązano realizację poszczególnych zadań krajowych celów strategii „Europa 2020”
zawartych w KPR z priorytetami nowej perspektywy finansowej na lata 20142020. Środki europejskie z
nowej perspektywy będą
stanowić istotne źródło ich
finansowania.
Program uwzględnia ponadto zalecenia Rady UE
skierowane do Polski w 2013 r., a także priorytety zawarte w Rocznej Analizie
Wzrostu Gospodarczego na
2014 r. i potwierdzone w
konkluzjach Rady Europejskiej (z marca 2014 r.). Dotyczą one konsolidacji fiskalnej, działań ograniczają-

cych bezrobocie (zwłaszcza
wśród młodzieży) wspierania wzrostu gospodarczego
i konkurencji na jednolitym
rynku, a także redukcji obciążeń regulacyjnych.
Zgodnie z harmonogramem Semestru Europejskiego, Polska – podobnie
jak
pozostałe
państwa
członkowskie UE – przekaże aktualizację KPR do Komisji Europejskiej do końca
kwietnia 2014 r. wraz z aktualizacją Programu Konwergencji
przygotowaną
przez Ministerstwo Finansów.
W pracach nad KPR 2014/2015 aktywnie uczestniczyli partnerzy społecznogospodarczy - członkowie
Zespołu do spraw Strategii
„Europa 2020”, który jest
organem opiniodawczodoradczym Prezesa Rady
Ministrów pod przewodnictwem Ministra Gospodarki.
W skład Zespołu wchodzą
przedstawiciele administracji rządowej oraz liczni reprezentanci partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i
jednostek
naukowobadawczych.
Dokument można pobrać
na www.mg.gov.pl
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Eksport produktów pochodzenia roślinnego do Federacji
Rosyjskiej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ponownie przypomina o ostrzejszych, niż
obowiązujące w Unii
Europejskiej, wymaganiach w eksporcie
produktów
pochodzenia roślinnego na
rynek
rosyjski
(głównie owoców i
warzyw).
Informacje na ten temat były przekazane
eksporterom na konferencji 28 listopada ub.
r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W trakcie spotkania
szeroko omówione zostały zgłaszane przez
stronę rosyjską nieprawidłowości w eksporcie owoców i warzyw
oraz zalecenia dotyczące wdrożenia koniecznych
działań
zmierzających do ich
wyeliminowania. Zalecenia związane z bardzo
restrykcyjnymi
kontrolami służb rosyjskich na granicach
obejmowały m.in.: wymagania
dotyczące
świadectw i procedur
fitosanitarnych stosowanych przez Federację Rosyjską, dbałości
o spójność dokumen-

tów eksportowych, wdrożenie przez eksporterów
procedur kontroli wewnętrznej i powołania
pełnomocników do spraw
jakości, a także prowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych dotyczących bezpieczeństwa
żywności. Szczegółowe
wytyczne zostały przekazane eksporterom przez
Głównego Inspektora
Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zamieszczone na stronie internetowej PIORiN.
Kwestie wypełnienia
rosyjskich wymagań eksportowych w zakresie fitosanitarnym oraz bezpieczeństwa żywności są
przedmiotem wspólnych
kontaktów z Federacją
Rosyjską od 2005 r.
Ostatnie rozmowy właściwych służb przeprowadzone zostały w Warszawie w listopadzie
2013 r. Niestety, pomimo
pojawiających się na
stronie internetowej
Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i
Fitosanitarnego Federacji
R o s y j s k i e j
(Rossielchoznadzor) komunikatów o zakwestionowaniu przesyłek z Pol-

ski, szczegółowe informacje o takich przypadkach nie są przekazywane stronie polskiej. Uniemożliwia to szybkie reagowanie na stwierdzane
nieprawidłowości
oraz przeprowadzenie
kontroli u eksporterów
naruszających rosyjskie
normy.
Dziś, w godzinach popołudniowych wpłynęło do
Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi pismo Rossielchoznadzor o zaniepokojeniu niespełnianiem przez eksportowane z Polski produkty pochodzenia roślinnego
norm Federacji Rosyjskiej. W przesłanym piśmie nie ma sugestii o
planowanych restrykcjach, lecz tylko przypomnienie o koniecznym
nadzorze.
Główny
Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa po raz kolejny wystąpił do Federalnej
Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej o niezwłoczne przekazanie szczegółowych
danych dotyczących zakwestionowanych partii
towarów.
www.minrol.gov.pl
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Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do
wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia
udziału w spotkaniach grup roboczych, w trakcie których konsultowany będzie
projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata
2015 – 2017, przygotowywany w ramach projektu „Synergia – program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W okresie od maja do czerwca zaplanowano
10 spotkań grup roboczych, w których uczestniczyć będzie max. 10 osób, każe z
nich poprowadzi moderator.
Poniżej przedstawiamy Państwu terminy spotkań z uprzejmą prośbą o nadsyłanie zgłoszeń na konkretny termin:
21 maja br. godz. 9.00 – 14.00
22 maja br. – godz. 9.00 – 14.00
23 maja br. – godz. 9.00 – 14.00
27 maja br. - godz. 9.00 – 14.00
29 maja br. godz. 9.00 – 14.00
30 maja 2014 r. godz. 9.00 – 14.00
2 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00
3 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00
23 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00
24 czerwca br. godz. 9.00 – 14.00
Zgłoszenia proszę nadsyłać do Anny Moskwy-Wysokińskiej na adres e-mail: anna.moskwa@mpips.gov.pl (tel. 22 693 45 20) i do Magdaleny Zwolińskiej na adres e-mail magdalena.zwolinska@mpisp.gov.pl (tel. 693 48 24). Po otrzymaniu
zgłoszenia prześlemy Państwu dokument, który będzie konsultowany (projekt
Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 20152017 wraz z załącznikami). Spotkania odbędą się w Warszawie, a o ich dokładnym miejscu poinformujemy Państwa mailowo.

www.mpips.gov.pl
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Andrzej Grzyb przeciwko postępującej dyskryminacji na tle religijnym
Mogłoby się wydawać, że w XXI wieku,
ze względu na rozwój
współczesnych społeczeństw stopniowo
wygasać będą przejawy dyskryminacji
ze względu na wyznawaną religię. Jednakże obserwuje się
tendencje do zaostrzenia konfliktów
pomiędzy poszczególnymi grupami wyznaniowymi,
które
niejednokrotnie przybierają tragiczny obrót.
W środę, 16 kwietnia
2014 r. w czasie ostatniej sesji plenarnej
Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,
podczas debaty poświęconej
wolności
wyznania i różnorodności kulturowej, par-

lamentarzyści dyskutowali także o problemie.
- Parlament odgrywa
szczególną rolę i ma
szczególne uprawnienia w zakresie przestrzegania praw człowieka i walki o te prawa, jak prawo do życia,
niedyskryminacji, równości, w tym równości
kobiet, a także prawa
dzieci, jako szczególnie narażonych na
wszelkie
przejawy
przemocy. Jednym z
najważniejszych praw
jest jednak prawo do
wyznania religijnego,
przekonań, kultywowania tradycji i tej różnorodności kulturowej –
mówił podczas debaty Poseł do PE Andrzej
Grzyb.
Deklaracje dotyczące
obrony tych podstawo-

wych wartości, były wielokrotnie
potwierdzane w
prawodawstwie
parlamentu. Świadczą o
tym powstałe doroczne
raporty na temat przestrzegania praw człowieka, rezolucje czy też wytyczne. Okazuje się jednak, że działania tego
rodzaju nie jest wystarczające.
Nawet wśród państw,
które w jakiś sposób są
związane z instytucjami
Unii Europejskiej, uzyskując chociażby pomoc
humanitarną czy też rozwojową, mają miejsca
przykłady naruszania
prawa do wolności wyznania. Szczególnie jaskrawym przykładem
j es t
d ys k r ym i nac j a
chrześcijan.
Więcej na:
www.andrzejgrzyb.eu
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Nowa biogazownia w Giżycach koło Olecka
Biogazownia w Giżach oficjalnie rozpoczęła
działalność. To już dziewiąta tego typu inwestycja na Warmii i Mazurach.
Nowa
inwestycja,
które pojawiła się na
energetycznej mapie Mazur kosztowała ponad 22 miliony złotych. Jedna
trzecia tej kwoty pochodziła ze środków
unijnych. Produktami finalnymi funkcjonowania jednomegawatowej instalacji
będą: energia elek-

tryczna, ciepło potrzebne do utrzymania
procesu fermentacji w
biogazowni, a także
pofermentat jako nawóz naturalny na pola. Do tego celu wykorzystana zostanie biomasa roślinna i zwierzęca - kiszonka z kukurydzy i gnojowica.
Rynek biogazowni
to jeden z najbardziej
niedocenianych,
a
jednocześnie i najbardziej perspektywicznych sektorów rynku
energetycznego. Biogazownie wraz z innymi odnawialnymi źró-

dłami energii mogą
stać się okazją do
rozwoju polskiej gospodarki. Ten sektor
nie ma jednak szans
na wzrost bez aktywnego udziału państwa
Na szczęście w
ostatnich kilku latach
pojawiło się wiele
możliwości finansowania projektów energetycznych z zakresu
OZE. Środki na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu
pochodzą zarówno z
budżetu krajowego,
jak i z funduszy unijnych. We wrześniu
2013 wszedł w życie
tzw. „mały trójpak
energetyczny", który
wdraża w pełniejszy
niż dotychczas sposób przepisy unijne
promujące wykorzystywanie energii z
OZE. Oby to zachęciło inwestorów.
www.marianpodziewski.eu

Numer 113

Str. 8

Okrągły stół już 30 kwietnia
Przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, organizacji pozarządowych, rządu i
klubów
parlamentarnych spotkają się 30
kwietnia przy okrągłym stole, by rozmawiać o tym, jak wspierać osoby niepełnosprawne.
- Dotrzymujemy słowa.
Parlament już przyjął
ustawę przywracającą
wsparcie
finansowe
dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W tym ty-

godniu Sejm powinien
uchwalić
podwyżkę
świadczeń dla rodziców
niepełnosprawnych dzieci. Tuż po tym, 30 kwietnia, spotkamy się z
przedstawicielami środowisk
osób
niepełnosprawnych przy okrągłym stole - zapowiedział
minister pracy i polityki
społecznej
Władysław
Kosiniak-Kamysz.
Okrągły Stół „Jak wspierać osoby niepełnosprawne?" odbędzie się w środę,
30 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej przy ul. Nowo-

grodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Spotkanie rozpocznie
się o godzinie 10:00 i będzie otwarte dla mediów.
- Do udziału w okrągłym
stole zaprosiliśmy reprezentantów
środowisk
osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów,
ekspertów zajmujących
się tą problematyką, organizacje pozarządowe,
przedstawicieli
rządu,
samorządów oraz klubów sejmowych - powiedział minister KosiniakKamysz.

www.psl.org.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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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.

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
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, zaprezentował w środę
w Sejmie RP założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Budżet PROW 2014-2020 wynosi 13, 513 mld euro, a
środki krajowe stanowią w nim 36,37 %, czyli 4,915 mld euro. Program
został podzielony na 16 działań i kilkanaście poddziałań przy założeniu
6 priorytetów. Największy budżet ma działanie związane z modernizacją
gospodarstw, na co zostało przeznaczone około 2,816 mld euro. Zostały utrzymane działania związane z łańcuchem żywnościowym, marketingiem i systemami jakości. Jednakowo będą też traktowane wszystkie
grupy producenckie. Kontynuowana będzie pomoc w zakresie budowy
targowisk, ale samorządy będą musiały zwrócić uwagą na
to, aby były to miejsca rozwoju sprzedaży bezpośredniej,
bez pośredników. W obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania wprowadzona będzie degresywność - 100% wsparcia w gospodarstwach do 50 ha, 50%
wsparcia w gospodarstwach
do 100 ha i 25% wsparcia dla
tych o powierzchni do 150 ha.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

