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Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Jan Paweł II Świętym
Uroczystość wyniesienia na ołtarze papieży Jana
Pawła II i Jana XXIII zgromadziła na Placu Św.
Piotra blisko milion pielgrzymów. Największą grupę stanowili Polacy. Podczas mszy kanonizacyjnej papież Franciszek powiedział: "Jan Paweł II
i Jan XXIII mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku. Nie wstydzili się ciała Chrystusa, nie gorszyli
się Nim, Jego krzyżem. Nie wstydzili się ciała
swego brata, ponieważ w każdej osobie cierpiącej
dostrzegali Jezusa. Byli to dwaj ludzie mężni, pełni męstwa Ducha Świętego i złożyli Kościołowi
i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia". Wyrażamy 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.
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Z wizytą w Stalowej Woli, Połańcu i Kielcach
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Inauguracja produkcji silników DMB w fabryce
Volkswagena w Polkowicach
- Polska jest znaczącym
producentem
samochodów osobowych, ciężarowych i
autobusów oraz europejskim zagłębiem
komponentów motoryzacyjnych. Naszą
specjalnością stały
się także wysokoprężne silniki spalinowe - powiedział
wicepremier Janusz
Piechociński
podczas
konferencji
pn. „Globalny biznes
– lokalne korzyści”
zorganizowanej
przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Wydarzenie zorganizowano w związku z
rozpoczęciem produkcji silnika MDB w zakładzie
Volkswagen
Motor Polska w Polkowicach 30 kwietnia
2014 r.
Wicepremier Piechociński wyraził nadzieję, że sektor motoryzacyjny będzie nadal
dynamicznie się roz-

wijał i stymulował polską
gospodarkę
Zlokalizowane w Polsce zakłady produkcyjne koncernów motoryzacyjnych należą do
najlepszych na świecie
zarówno
pod
względem ekonomicznym, jak i jakościowym. – ocenił.
- Chcielibyśmy, aby
inwestorzy
uwzględniali także wyższy poziom zaangażowania
technicznego i uruchamiali w Polsce poza
działalnością produkcyjną także działalność
badawczorozwojową (B+R). – dodał.
Przypomniał także,
że Ministerstwo Gospodarki
konsekwentnie
działa na rzecz tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej dla firm zainteresowanych inwestycjami w
Polsce. - Udzielamy
m.in. dofinansowania
do inwestycji o szcze-

gólnym znaczeniu dla
polskiej gospodarki,
przedłużyliśmy funkcjonowanie
specjalnych stref ekonomicznych do roku 2026
oraz rozszerzamy też
poszczególne
strefy
zgodnie z negocjowanymi projektami – wymienił.
Branża motoryzacyjna w Polsce zajmuje
pierwsze miejsce jeśli
chodzi o wartość zrealizowanych projektów inwestycyjnych. W 2012 r.
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) zamknęła 17 projektów
motoryzacyjnych (na 53
ogółem), o wartości ponad 900 mln euro, tworzących ponad 3600
miejsc pracy. Natomiast
w 2013 r. - 11 projektów
motoryzacyjnych (na 53
ogółem) o wartości ponad 300 mln euro dających ponad 2600 miejsc
pracy.
www.mg.gov.pl
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Rozmowy polsko-kazachskie
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w IV Posiedzeniu Rady ds. Współpracy i Rozwoju Kazachstańsko-Polskiej Platformy
Partnerstwa,
które odbyło się z inicjatywy ambasady.
Przed posiedzeniem odbyło się spotkanie wiceministra Tadeusza Nalewajka z ambasadorem
nadzwyczajnym i pełnomocnym Kazachstanu
Erikiem Utembajewem.
Podsekretarz stanu
podkreślił, że Polska
przywiązuje szczególną
wagę do kontaktów dwustronnych z Kazachstanem w dziedzinie rolnictwa i jest zainteresowana zwiększeniem wzajemnej wymiany handlowej towarami rolnymi. W
tej kwestii ważne jest
między innymi jak najszybsze dopuszczenie
wwozu do Republiki Kazachstanu oraz tranzytu
przez jej terytorium polskiego bydła, a także pozytywna decyzja Kazachstanu w sprawie
wznowienia importu z
Polski świń, mięsa wieprzowego i produktów
mięsa wieprzowego. Wiceminister wyraził również nadzieję na przyspieszenie przez stronę
kazachską prac nad
podpisaniem z Polską

Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii.
Ambasador E. Utembajew zapewnił, że obecnie
trwają w Kazachstanie wewnętrzne konsultacje mające na celu pozytywne rozwiązanie ww. spraw. Podkreślił, że jego kraj jest bardzo zainteresowany polskim doświadczeniem w
obszarze rolnictwa i dlatego też planowane są działania mające na celu utworzenie na terytorium Kazachstanu klastrów rolnożywnościowych z udziałem
polskich przedsiębiorstw.
E. Utembajew widzi potrzebę tworzenia przedsiębiorstw typu joint venture z
udziałem polskiego kapitału i technologii, w tym m.in.
w
produkcji
rolnospożywczej. Przekazał też
zaproszenie do złożenia
wizyty w Republice Kazachstanu.
Podczas IV posiedzenia
Rady ds. Współpracy i
Rozwoju KazachstańskoPolskiej Platformy Partnerstwa omówione zostały
perspektywy współpracy
gospodarczej między Kazachstanem a Polską, w
tym wzajemnych inwestycji
kapitałowych, handlu i
współpracy regionalnej
oraz innowacji i nowych
technologii, m.in. w obszarze rolnictwa. W spotkaniu
udział wzięli przedstawiciele nauki, biznesu i polityki.

Wiceminister T. Nalewajk
przedstawił aktualny stan
relacji dwustronnych z Kazachstanem w obszarze
rolnictwa. Zauważył, że
dzięki aktywnej i rozwijającej się dwustronnej współpracy, Kazachstan może
stać się dla polskich towarów, w tym także rolnospożywczych, pomostem
na rynki krajów Unii Celnej, ale również do innych
państw regionu. Podobną
rolę, zdaniem podsekretarza stanu, może pełnić
Polska dla kazachskich towarów, w odniesieniu do
dostępu do rynków krajów
UE.
Wiceminister podkreślił,
że polska żywność jest
zdrowa, bezpieczna i charakteryzuje się wysoką jakością, docenianą przez
konsumentów, zarówno w
Unii Europejskiej, jak i w
innych krajach. Zaznaczył
również, że resort rolnictwa jest gotowy i chętny do
przekazywania doświadczeń i wiedzy eksperckiej
w obszarze rolnictwa. Wyraził nadzieję, że odbywające się regularnie posiedzenia Rady, będą miały
istotne znaczenie w identyfikowaniu nowych obszarów współpracy, co pozwoli w przyszłości na zintensyfikowanie wzajemnie korzystnych kontaktów biznesowych.

www.minrol.gov.pl
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Migracje – szansa czy zagrożenie?
Minister Władysław Kosiniak-Kamysz 23 kwietnia 2014 r. wziął udział w
debacie "Migracja z perspektywy Europy Środowo – Wschodniej: czy
grozi nam cywilizacyjna
i demograficzna degradacja?”, zorganizowanej
przez Jana Kulczyka i
Central & Eastern Europe Development Institute w siedzibie Polskiej
Rady Biznesu.
Okazją do dyskusji była
prezentacja
raportu
„Migracje w XXI wieku
z perspektywy krajów Europy
ŚrodkowoWschodniej – szansa czy
zagrożenie? Raport podejmuje próbę porównania
sytuacji migracyjnej w
państwach regionu w sytuacji poakcesyjnej, co wobec ograniczonej dostępności danych nie jest zadaniem łatwym. Autorzy
raportu uznali, że Polska
znajduje się wśród państw
o umiarkowanym potencjale
emigracyjnym
(razem z Bułgarią, Estonią
i Słowenią). Do państw o
niskim potencjale emigracyjnym zaliczyli Czechy,
Słowenię i Węgry; na
przeciwnym biegunie (o
najwyższej skłonności do
emigracji) znajdują się Li-

twa, Łotwa, Chorwacja i Rumunia.
- Cieszę się, że wyniki raportu pozwalają na odczarowanie często podsycanego przez niektórych polityków negatywnego obrazu polskiej emigracji – powiedział minister KosiniakKamysz. Wszyscy uczestnicy debaty zgodzili się, że
swobodny przepływu pracowników – jedna z fundamentalnych swobód unijnych
– jest kluczowy zarówno dla
rozwoju gospodarek państw
członkowskich UE, jak i dla
indywidualnego rozwoju zawodowego i poprawy sytuacji
życiowej obywateli UE. Polacy są bardzo dobrze postrzegani za granicą, jako solidni
pracownicy. Z badań bilansu
płatniczego (NBP) wynika,
że w ciągu ostatnich 10 lat,
pracujący za granicą przesłali do Polski ok. 41 mld euro (z czego 36 mld z państw
UE); mimo, iż nie jest to znaczący udział w PKB, jest to
jednak znaczące wsparcie
dla wielu gospodarstw domowych.
Wyzwaniem jest, aby te
czasowe wyjazdy Polaków
nie przerodziły się w emigrację osiedleńczą, ponieważ w
dłuższej perspektywie oraz
wobec zmian demograficznych, może to prowadzić do

niekorzystnych zjawisk dla
gospodarki.
Podkreślano
konieczność
zapewnienia
stabilności zawodowej i bezpieczeństwa socjalnego oraz
wzrostu potencjału gospodarczego Polski. Obecnie
stosowane instrumenty są
ważne i potrzebne; istotne
jest jednak by były kontynuowane.
Minister Kosiniak-Kamysz
podkreślił wysiłki rządu mające na celu poprawę sytuacji na polskim rynku pracy,
w tym osób młodych i przedsiębiorczych.
- Rozwiązania wspierające
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej skierowane są, co
ważne, nie tylko wobec
osób
bezrobotnych stwierdził.
Zwrócono także uwagę na
rosnącą, choć wciąż jeszcze
niewielką, atrakcyjność Polski dla imigrantów. Polska w
tym zakresie nie odbiega
znacząco od państw regionu
Europy
Środkowo
–
Wschodniej (odsetek imigrantów na rynku pracy jest
niewielki), aczkolwiek wyróżnia się na ich tle stałą tendencją wzrostową w zakresie zainteresowania wśród
imigrantów zarobkowych.

www.mpips.gov.pl
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Jednak warto było
Niektórzy zżymają się, że
mamy oto kolejny „temat
dyżurny”, tym razem – obracający się wokół 10lecia obecności Polski w
Unii Europejskiej. Fakt –
mówi się o tym często i
dużo, ale też trudno się
dziwić; okrągła rocznica, a
więc aż prosi się o próbę
podsumowania.
Mało kto dziś o tym pamięta, a przynajmniej mało kto to przypomina, ale
wynik referendum w sprawie wejścia naszego kraju
do UE wcale nie był z góry
przesądzony. Wybuch radości ówczesnych oficjeli
po ogłoszeniu wyników
miał w sobie duży ładunek
ulgi, że Polacy zagłosowali jednak na „tak”. Nie
znam żadnych badań na
ten temat, ale wewnętrznie jestem przekonany, że
teraz, po 10 latach, tego
typu głosowanie byłoby
tylko formalnością. Tylko
wyjątkowy brak dobrej woli
lub poglądy z pogranicza
polityki i kabaretu, mogą
być dziś tłem dla opinii na
temat konieczności wystąpienia Polski z Unii. Nikt
rozsądny, nikt poważny,
bez względu na sympatie
polityczne, już tak nie myśli. I to jest najlepsze potwierdzenie faktu, żeJ
jednak było warto.

To „warto” ma wiele znaczeń. W skali makro dotyczy
pozycji Polski na arenie międ z yn a ro do we j. Mó wi ą c
wprost: liczą się z nami, nasz
głos jest słuchany i brany
pod uwagę przy strategicznych decyzjach. To, że mamy mocną pozycję i to, że
jako członek UE możemy się
czuć pewniej i bezpieczniej,
wyraźnie pokazują różne
konteksty, związane z trwającym kryzysem ukraińskim.
„Warto” można rozpatrywać
także bardziej wprost. Nikt
przytomny nie zaprzeczy
chyba, że mimo wszystkich
potknięć i trudności, nasz
kraj wykonał cywilizacyjny
skok do przodu. Dopłaty rolnicze, nowe miejsca pracy,
infrastruktura transportowa,
wielkie inwestycje w służbie
zdrowia, nauce i edukacjiJ
Województwo świętokrzyskie
otrzymało do tej pory ponad
12 mld zł unijnej pomocy, a
wartość zrealizowanych
dzięki unijnym dotacjom projektów to ponad 20 mld zł.
Trudno byłoby znaleźć w naszym kraju i w regionie gminę, która w jakiś sposób nie
odczułaby rozwojowego
wpływu środków unijnych.
Kolejny, zaczynający się
właśnie okres programowania i dla Polski, i dla regionu
świętokrzyskiego zapowiada
się jeszcze lepiej. Ale poja-

wia się też pytanie: co zrobić, by dostępne pewnie po
raz ostatni w tak dużej kwocie pieniądze wykorzystać
maksymalnie skutecznie.
Chodzi o to, by środki te uruchomiły impulsy rozwojowe,
by „rozruszały” gospodarkę,
by uczyniły nasz kraj i nasz
region bardziej konkurencyjnym, atrakcyjnym inwestycyjnie, dysponującym odpowiednimi zasobami „kapitału
ludzkiego”. Zwłaszcza ten
ostatni termin staje się powoli tematem numer 1. Dbałość o jakość wykształcenia,
tworzenie możliwości rozwoju naukowego, inwestowanie
w nowe technologie, szukanie alternatywnych ścieżek
rozwoju są z punktu widzenia wspomnianej konkurencyjności i atrakcyjności absolutnie niezbędne. Polska
musi przejść z etapu wykorzystywania atutu taniej siły
roboczej na etap konkurowania patentami, nowymi
rozwiązaniami technologicznymi i wykwalifikowanymi,
świetnie przygotowanymi
specjalistami. To jest nasze
wielkie – kto wie, czy nie
największe – wyzwanie na
kolejne 10 lat Polski w Unii
Europejskiej.

www.jarubas.pl
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Chińczycy rozsmakują się w polskiej żywności?
Przedstawiciele chińskiego biznesu przyjechali do Polski na
rozmowy z producentami żywności. Namawiają naszych przedsiębiorców do odważniejszego wchodzenia na tamtejszy rynek. Specjalne spotkanie zorganizowano
w ministerstwie rolnictwa.
Reprezentant chińskiego biznesu Alex
Chu mówi, że we
współpracy z Polską
widzi olbrzymi potencjał. – Najważniejszą
kwestią jest fakt, że
Chiny przywiązują dziś
dużą wagę do bezpieczeństwa
żywności.
Polskie produkty słyną
z tego, że są wolne od
modyfikacji genetycznych i ekologiczne. Myślę, że dlatego będą
się świetnie sprzedawały i wypromują się w
Chinach – mówi Alex
Chu.
Chińscy handlowcy
twierdzą, że na tamtejszym rynku świetnie
może sprzedawać się

chociażby polskie mięso,
czy miód. Agnieszka Różańska z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego mówi, że
chiński rynek to dla nas
wielka szansa. Jest
ogromny, a tamtejsze
społeczeństwo szybko
się bogaci.
– Chiny są znane z
tego, że spożycie mięsa
tam wzrasta, szczególnie widać zamiłowanie
do wieprzowiny. Konsument chiński jest coraz
bardziej świadomy i ma
coraz grubszy portfel
co powoduje, że sięga
po coraz ciekawsze potrawy. Chińczycy coraz
więcej podróżują, stąd
ciekawość tych odkryć
kulinarnych
również
działa na naszą korzyść
– mówi Agnieszka Różańska. W promocję polskiej żywności w Chinach
mocno angażuje się minister rolnictwa. Marek Sawicki wybiera się w maju
w podróż na Daleki
Wchód.
– Po pierwsze to targi
w Szanghaju, po drugie
po drodze spotkanie z

ministrami
rolnictwa
Korei i Hong Kongu. Po
trzecie
chcielibyśmy
się spotkać z ministrem rolnictwa Chin,
tamtejszym szefem inspekcji weterynaryjnej,
a także z przedstawicielami polityki chińskiej. Jak wiadomo w
Chinach często od polityków więcej zależy niż
od ministrów – mówi
minister Marek Sawicki.
Polska strona naciska
szczególnie na chińskich partnerów, aby
znieśli ograniczenia w
imporcie, które pojawiły się po wystąpieniu w
naszym kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń. Szacuje się,
że Chiny staną się w
najbliższym czasie największym importerem
żywności na świecie.
Tamtejsi przedsiębiorcy oceniają, że zapotrzebowanie na jedzenie rośnie w Chinach
co roku nawet o 15 procent.

www.zzcnmr.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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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
Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Lista nr 9:
Okręg nr 1 – woj. pomorskie
https://www.youtube.com/watch?v=gwGrhUKs1ts
Okręg nr 2 – woj. kujawsko-pomorskie
https://www.youtube.com/watch?v=lwm94uyZB7Y
Okręg nr 3 – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie
https://www.youtube.com/watch?v=ArsqPUtnnVg
Okręg nr 4 – Warszawa i Podwarszawie
https://www.youtube.com/watch?v=HCgblZ-MQZ4
Okręg nr 5 – Zielone Mazowsze
https://www.youtube.com/watch?v=p2cLpAanBSU
Okręg nr 6 – woj. łódzkie
https://www.youtube.com/watch?v=DBSiOzTA3iA
Okręg nr 7 – woj. wielkopolskie
https://www.youtube.com/watch?v=FSersuu-_-o
Okręg nr 8 – woj. lubelskie
https://www.youtube.com/watch?v=CCHdsk9xWRI
Okręg nr 9 – woj. podkarpackie
https://www.youtube.com/watch?v=kwTS8cYkqaI
Okręg nr 10 – woj. małopolskie i świętokrzyskie
https://www.youtube.com/watch?v=pmr2fxCY_zY
Okręg nr 11 – woj. śląskie
https://www.youtube.com/watch?v=jQ8JNe4EheE
Okręg nr 12 – woj. dolnośląskie i opolskie
https://www.youtube.com/watch?v=RVXPr5oEU8c
Okręg nr 13 – woj. lubuskie i zachodniopomorskie
https://www.youtube.com/watch?v=nHY_64hnqrY
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