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Inwestycje w SSE
Prawie 380 nowych miejsc pracy powstanie
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej (TSSE) – wynika z deklaracji
przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenia
na prowadzenie działalności gospodarczej.
Łączna wartość inwestycji wyniesie 538 mln
zł. Dobre wiadomości również z SSE Starachowice. Firma Nemex otworzy w Połańcu fabrykę elementów prefabrykowanych do budowy domów. Zezwolenie na działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Invest-Park otrzymał także Bosch, który ma
we Wrocławiu fabrykę układów hamulcowych.
W suwalskiej SSE ponownie będzie inwestować Padma Art, producent kartonów wykorzystywanych do ramek, dostawca firmy IKEA.
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10 lat obecności ArcelorMittal w Polsce przypada na czas
dynamicznego rozwoju sektora hutniczego
- ArcelorMittal Poland jest największym producentem
stali w Polsce i posiada ponad 70 procent zdolności produkcyjnych naszego
hutnictwa. Przez 10
lat spółka udowodniła, że jest wiarygodnym podmiotem,
który dynamicznie
się rozwija i inwestuje na lokalnym
rynku – powiedział
wicepremier, minister
gospodarki
podczas uroczystości jubileuszowych
10-lecia obecności
ArcelorMittal w Pol-

sce. Spotkania odbyły
się 4 lipca 2014 r. w
Krakowie.
Wicepremier przypomniał, że polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających
się, a miarą naszego
sukcesu są m.in. wysokie wzrosty PKB. –
Duża w tym zasługa
sektora
prywatnego
zarówno
rodzimych,
jak i zagranicznych
firm, które zdecydowały się działać w naszym
kraju
–
powiedział.
Wicepremier podkreślił, że sektor stalowy
ma ogromny wpływ na

rozwój wielu gałęzi
przemysłu, tym bardziej
cieszy fakt obecność
ArcelorMittal w Polsce.
- Spółka
obejmując
Polskie Huty Stali,
podjęła zobowiązanie
głębokiej restrukturyzacji tych zakładów.
Dzięki temu udało
się stworzyć z nich
ośrodki hutnicze na
poziomie europejskim
– dodał.
ArcelorMittal jest największym producentem
stali w Polsce Zatrudnia
ponad 12 tysięcy osób,
a wraz ze spółkami zależnymi ponad 15 tysiącom pracowników. Skupia 5 zakładów hutniczych zlokalizowanych
w: Krakowie, Dąbrowie
Górniczej, Sosnowcu,
Świętochłowicach
i
Chorzowie oraz największą w Europie koksownię w Zdzieszowicach. Od 2004 r. wyprodukował w Polsce ponad 50 mln ton stali.
www.mg.gov.pl
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Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie WWA
W wyniku działań
podjętych przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, po 1 września br. polscy
producenci tradycyjnie wędzonych
produktów mięsnych będą mogli
stosować obecnie obowiązujące
limity dla wielopierścieniowych
węglowodorów
aromatycznych
(WWA).
Stały Komitet do
spraw
Łańcucha
Żywnościowego i
Zdrowia Zwierząt
(SCoFCAH) działający przy Komisji
Europejskiej 1 lipca br. zaopiniował
pozytywnie projekt
rozporządzenia
wykonawczego
Komisji
Europejskiej w tej sprawie.
Obecne normy
dla WWA (tj. benzo
(a)piren na poziomie nie wyższym

niż 5 µg/kg oraz suma WWA na poziomie nie wyższym niż
30 µg/kg) będą mogły mieć zastosowanie po 1 września br.
wyłącznie dla tych
tradycyjnie wędzonych produktów mięsnych, które będą
umieszczane na rynku krajowym.
W ciągu trzech lat,
od zastosowania nowych przepisów, Komisja zastrzegła sobie prawo do ponownej oceny sytuacji.
Okres ten powinien
być więc wykorzystany przez producentów na modyfikację
technologii wędzenia
tak, aby skutkowała
ona obniżeniem poziomów WWA tam,
gdzie jest to możliwe, bez utraty typowych cech organoleptycznych danego
produktu. W tym
czasie na terytorium
Polski będzie także
kontynuowane moni-

torowanie poziomów
WWA w tradycyjnie
wędzonych produktach mięsnych.
Z uwagi na unijną
procedurę legislacyjną, publikacji rozporządzenia
Komisji
należy się spodziewać nie wcześniej,
niż w październiku
br. po zaakceptowaniu przez Parlament
Europejski. Niemniej
j ednak
Ko misj a
przewidziała zastosowanie przepisów z
mocą wsteczną, tj.
od dnia 1 września
2014 r.
W celu umożliwienia ich zastosowania
na terytorium Polski
konieczne
będzie
wydanie odpowiednich przepisów krajowych, nad opracowaniem, których rozpoczęto już prace w
resorcie rolnictwa.

www.minrol.gov.pl
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Dialog obywatelski 2.0
Ruszyły konsultacje społeczne pierwszego resortowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
„Synergia”,
przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
- Publiczna debata z organizacjami pozarządowymi, które podejmują
aktywne działania z zakresu rodziny, pomocy
społecznej, czy wspierania miejsc pracy jest dla
nas priorytetem - powiedział Władysław KosiniakKamysz, minister pracy i
polityki
społecznej.
Dlatego też uruchamiamy systemowy program
współpracy z NGO. Będzie on szerszą platformą dialogu i konsultacji
podejmowanych
przez
ministerstwo działań.
Program „Synergia” zostanie uruchomiony w 2015 r., ale organizacje pozarządowe już od maja br.
konsultują
jego
kształt. Dziś w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie obywatelskie poświęcone konsultacjom projektu. Organizacje pozarządowe pozytywnie go oceniają.
- Program Synergia to
bardzo ważny dokument

zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i dla Ministerstwa. Fakt włączenia
strony społecznej w proces
tworzenia go i prowadzenia
szeroko zakrojonych konsultacji społecznych zasługuje na duże uznanie.
Wspólnie opracowany dokument ma większe szanse
na bycie realnym drogowskazem prowadzenia polityki i współpracy administracji publicznej z trzecim
sektorem - powiedziała Julia
Koczanowicz-Chondzyńska z
Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych.
- Program jest dobrym początkiem do rozmów - powiedział Krzysztof Budka z
Fundacji ALUMNO.
Współpraca Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej z
organizacjami
pozarządowych w ramach programu
„Synergia” stworzy otwartą
platformę konsultacji projektów aktów normatywnych, w
tym tych dotyczących zadań
publicznych, tworzenie zespołów doradczych, informowanie o podejmowanych kierunkach strategicznych działań ministerstwa.
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzi do lepszego poznania i
zrozumienia się partnerów.
Zwiększa to szanse na
osiągnięcie wspólnych ce-

lów. Liczę, że Program Synergia będzie wzorem i inspiracją dla innych instytucji publicznych. To nowy
etap budowania i prowadzenia dialogu obywatelskiego oraz włączania sektora NGO w działania rządu - powiedział Władysław
Kosiniak-Kamysz,
minister
pracy i polityki społecznej.
Trzeci sektor rozwija się w
Polsce dynamicznie. W całym kraju rejestruje się rocznie średnio ok. 4 tysięcy nowych stowarzyszeń i niemal
tysiąc fundacji. Dane GUS
pokazują, że między 1997 a
2012 r. liczba działających
stowarzyszeń, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego
i
pracodawców
zwiększyła się 3-krotnie (z
27,4 tys. do 83,5 tys.).
Program współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi na lata 2015 –
2017 realizowany jest w ramach projektu „Synergia –
program współpracy MPiPS
z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017”
współfinansowanego
ze
środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.mpips.gov.pl
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Rzepa w terenie
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Andrzej Grzyb koordynatorem EPL ds. Praw Człowieka w
Parlamencie Europejskim
Andrzej Grzyb (PSL) został
wybrany koordynatorem Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego. Wyboru
na to stanowisko dokonała
wczoraj, w czasie inauguracyjnej sesji plenarnej PE w
Strasburgu, największa w Europie grupa polityczna - Europejska Partia Ludowa.
Podkomisja Praw Człowieka
(DROI) została powołana w 2004 roku. W minionej kadencji PE
mocno zreformowano jej funkcjonowanie, znacznie poszerzając jej prerogatywy i potencjał.
Jej głównymi zadaniami jest
przygotowywanie sprawozdań i
rezolucji, które Parlament Europejski przyjmuje mając tym samym swój wkład w walkę o prawa człowieka i demokrację na
świecie - kwestie takie jak m.in.:
kara śmierci, tortury, prześladowania mniejszości religijnych,
sytuacja uchodźców, społeczna
odpowiedzialność przedsiębiorstw, kontrola reżimów i walka z bezkarnością w przypadku
łamania praw człowieka czy zasad demokracji. To nie tylko dokumenty, umowy międzynarodowe, prawo UE, ale też reakcje
na informacje o krzywdach, które dotykają ludzi oraz udzielanie
głosu i pomocy pokrzywdzonym.
Podkomisja Praw człowieka
przyznaje również najbardziej
prestiżową nagrodę w UE, Nagrodę Sacharowa na rzecz wolności myśli i za obronę praw
człowieka. Każdego roku w
grudniu otrzymują ją osoby lub
organizacje stające w obronie
podstawowych praw jak wolność
polityczna czy religijna.
- DROI zajmuje się przede
wszystkim sprawami dotyczącymi praw człowieka, ochrony

mniejszości i promowania wartości
demokratycznych, w krajach trzecich, a więc poza UE - wyjaśnia
Andrzej Grzyb, poseł do PE z ramienia PSL, który został wybrany
na koordynatora DROI. - Podkomisja DROI wspiera Komisję ds. Zagranicznych PE ws. praw człowieka
i demokracji. Do uczestnictwa w
posiedzeniach podkomisji zapraszani są też posłowie z innych komisji i organów kompetentnych w
tym zakresie oraz co ważne eksperci, przedstawiciele organizacji
pozarządowych i bezpośredni
świadkowie lub pokrzywdzeni - dodaje poseł reprezentujący w PE
Wielkopolskę.
W poprzedniej kadencji Andrzej
Grzyb pełnił funkcje wiceprzewodniczącego w Podkomisji Praw Człowieka. Dzięki m.in. jego pracy powołany został Europejski Fundusz
na rzecz Demokracji (EED). Flagowa inicjatywa Polskiej Prezydencji
od początku była wspierana i promowana przez Andrzeja Grzyba.
Sukcesem posła był też 2 szczyty
Rzeczników Praw Obywatelskich
państw Partnerstwa Wschodniego i
UE. Spotkanie służyło promocji
przestrzegania praw człowieka poprzez prezentację najlepszych
praktyk i doświadczeń oraz zakontraktowanie przez DROI studium na
temat stanu przestrzegania praw
człowieka przez kraje Partnerstwa.
Wczoraj Andrzej Grzyb został mianowany na koordynatora DROI.
- Pełniona przeze mnie dotychczas
funkcja wiceprzewodniczącego
podkomisji praw człowiek, DROI,
miała charakter bardziej reprezentacyjny, a mniej bezpośrednio decyzyjny, choć pozwoliła na realizację wielu z założonych działań. Natomiast koordynatorzy reprezentują
w pracach komisji PE frakcje polityczne i decydują bezpośrednio o

jej pracach m.in.: o podziale sprawozdań miedzy posłami czy tematach sprawozdań z inicjatywy własnej, a więc dokumentach nad którymi pracuje PE, o podejmowanych tematach posiedzeń, zapraszanych prelegentach czy zlecanych badaniach. To duża odpowiedzialność i mandat zaufania ze
strony 221 posłów największej
frakcji w PE, Europejskiej Partii
Ludowej - wyjaśnia Andrzej Grzyb.
Zadaniem koordynatora w PE jest
m.in. przygotowywanie decyzji,
które mają być podjęte przez komisję, w szczególności decyzji dotyczących procedury i mianowania
sprawozdawców m.in. dla dokumentów skierowanych do uchwalenia przez PE przez Komisję Europejską. Koordynatorzy decydują
także o tematach sprawozdań z
inicjatywy własnej PE. Komisja PE
może także przekazać koordynatorom uprawnienia do podejmowania
niektórych decyzji, z wyjątkiem
decyzji dotyczących przyjęcia
sprawozdań, opinii lub poprawek.
Koordynatorzy przygotowują też
wysłuchania kandydatów na komisarzy Komisje Europejskiej.
Obok Andrzeja Grzyba koordynującego prace DROI, koordynatorem w komisji prawnej został Tadeusz Zwiefka (PO) - w efekcie
Polska delegacja działająca w ramach Europejskiej Partii Ludowej
będzie miała dwóch koordynatorów. Andrzej Grzyb został również
wcześniej wybrany Współprzewodniczącym Polskiej Delegacji w Europejskiej Partii Ludowej (EPL PO
PSL) - po Niemcach, drugiej największej delegacji narodowej w
EPL.

www.andrzejgrzyb.eu
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Wizyta Przewodniczącej Komitetu Inwestycyjnego NATO

W dniu dzisiejszym, na
moje zaproszenie, z wizytą w Polsce przebywała Przewodnicząca
Komitetu Inwestycyjnego NATO – pani Erika
Antal. Podczas swojej
wizyty pani Antal odwiedziła 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny, gdzie
została zapoznana ze
zrealizowanymi oraz
będącymi obecnie w realizacji inwestycjami w
ramach Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie
Bezpieczeństwa (NSIP – NATO
Security
Investment
Programme). W Polsce
za realizację Programu

NSIP odpowiada nadzorowany przeze mnie Zakład
Inwestycji Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego. Łącznie program
NSIP w Polsce obejmuje 8
pakietów inwestycyjnych
oraz zakłada realizację
129 różnych zadań. Na
koniec maja br. zakończono realizację i przekazano
do użytkowania 97 z nich.
Od 1999 do połowy 2014
roku ZIOTP zrealizował
ogółem roboty o wartości
2 389 mln zł, z czego 1
419 mln zł pochodzi z funduszy NATO, a 970 mln zł
z naszych narodowych
środków. Zadania zrealizowane w jednostce w
Krzesinach to m.in. ele-

menty drogi startowej,
płaszczyzny postojowe
dla samolotów myśliwskich i transportowych,
urządzenia hamujące, budynek eskadrowy, oświetlenie nawigacyjne oraz
dwa składy materiałów
pędnych i smarów (jeden
w realizacji). W czasie
swojego briefingu Przewodnicząca Komitetu Inwestycyjnego NATO podkreśliła znaczenie programu NSIP oraz to, że
sprawna realizacja zadań
inwestycyjnych jest niezwykle ważna dla działania sił sojuszniczych w
sytuacjach kryzysowych.
www.beataoczkowicz.com
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Czesław Siekierski szefem Komisji Rolnictwa (AGRI)
Negocjacyjny sukces
Andrzeja Grzyba w czasie wybierania przewodniczących poszczególnych komisji zaczynającego obrady Parlamentu Europejskiego.
Dzięki rozmowom wielkopolskiego europosła
komisją rolnictwa pokieruje poseł Czesław
Siekierski z PSL. W
Strasburgu trwa pierwsza sesja plenarna Parlamentu Europejskiego
w nowej kadencji. Polskiej delegacji PO-PSL
przypadnie kierowanie
trzema komisjami.
We wtorek posłowie ponownie stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego powierzyli Martinowi Schultzowi. W czasie obrad wybierani są też przewodniczący poszczególnych
komisji. W sumie jest ich
20. Od osób, które staną
na ich czele, będą zależały decyzje podejmowane przez kolejnych 5 lat.
Polscy euro posłowie
PO-PSL zasiadający w
największej frakcji EPL
mogą mówić o sukcesie.
Przedstawiciele naszej
delegacji w PE będą kierowali komisją przemy-

słu, badań i energii, komisją
rolnictwa i komisją spraw
konstytucyjnych.
- Jak do tej pory to najlepszy
wynik
spośród
wszystkich delegacji zasiadających w Parlamencie Europejskim. Dla posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego sukcesem
jest wynegocjowanie stanowiska szefa Komisji
Rolnictwa (AGRI) dla Czesława Siekierskiego. Dzięki temu łatwiej będzie
dbać w Brukseli o problemy polskich rolników a
tym samym wielu gałęzi
przemysłu - powiedział Andrzej Grzyb, który był głównym negocjatorem przed
wyborami przewodniczącego AGRI.
Pozostałe stanowiska
przypadły posłom Platformy
Obywatelskiej. Na czele
Komisja Przemysłu, Badań
Naukowych i Energii staną
Jerzy Buzek i Janusz Lewandowski a Komisji ds.
Konstytucyjnych Danuta
Huebner (PO). Eurodeputowani PO-PSL otrzymali także kierownictwo delegacji
PE ds. Białorusi i kontaktów
z Iranem. Nie udało się
zdobyć stanowiska przewodnictwo w delegacji do
kontaktów z Ukrainą, o któ-

re również zabiegali Polacy.
Dotychczasowe negocjacje
i ich efekty pokazują, że
Polacy to cenieni posłowie,
którzy potrafią troszczyć
się o interesy naszego kraju w Brukseli. A w najbliższych 5 latach będzie dużo
do zrobienia.
- Programowanie kolejnej
po 2020 perspektywy finansowej,
przeorientowanie polityki energetyczno-klimatycznej
na
taką, która będzie w
większym stopniu odpowiadać realiom gospodarczym i środowiskowym oraz lepsza koordynacja w polityce zagranicznej - to priorytety nowo wybranego Parlamentu Europejskiego, mówi
Andrzej Grzyb, współprzewodniczący polskiej delegacji Europejskiej Partii Ludowej.
O dotychczasowych sukcesach w czasie negocjacji, które formują Parlament
Europejski na całą kadencję 2014 - 2019 polscy deputowani poinformowali na
konferencji prasowej.

www.psl.pl
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CBR zaprasza
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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
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We wtorek 1 lipca zainaugurował obrady Parlament Europejski 8 kadencji. Deputowani Polskiego Stronnictwa Ludowego należą do największej i najważniejszej frakcji
w Europarlamencie – Europejskiej Partii Ludowej. Europoseł Czesław Siekierski został wybrany na przewodniczącego unijnej komisji ds. rolnictwa (AGRI). W planach komisji
jest m.in. przygotowywanie podstaw prawnych związanych z wykorzystaniem środków unijnych w latach 20152020, wdrażanie nowych technologii w procesie produkcji
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