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

Handel zagraniczny Polski
po 5 miesiącach 2014 r.
Według wstępnych danych GUS, po 5 miesiącach
2014 r. eksport towarów z Polski osiągnął poziom
prawie 66,8 mld euro, czyli w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego był wyższy
o 7 proc. W tym czasie import do Polski wyniósł blisko 66,7 mld euro i odnotował wzrost o 4,8 proc.
W rezultacie, notowany przed rokiem deficyt na poziomie 1,2 mld euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 65 mln euro. W miesiącach styczeń-maj br. zdecydowanie lepsze wyniki osiągnięto w wymianie z rynkami rozwiniętymi gospodarczo, gdzie eksport wzrósł o 9,5 proc., do 56 mld euro, a import o 3,4 proc., do 43,3 mld euro. Dzięki temu nadwyżka obrotów z tą grupą krajów zwiększyła
się o 3,4 mld euro, do prawie 12,8 mld euro. Eksport
na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw spadł
o 10,5 proc. (do 5,2 mld euro), co było rezultatem
jego zmniejszenia do Rosji o 9,4 proc. i na Ukrainę
aż o 25,1 proc.
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Rada Ministrów podjęła decyzję o złożeniu skargi w
sprawie dyrektywy tytoniowej
Rada Ministrów, 15
lipca 2014 r. podjęła
decyzję o złożeniu
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi na
tzw. dyrektywę tytoniową. Skarga dotyczyć będzie przepisów wprowadzających całkowity zakaz wprowadzania
do obrotu wyrobów
tytoniowych o charakterystycznym
aromacie, w tym papierosów mentolowych.
Rada
Ministrów
uznała, że podstawa
prawna dyrektywy nie
jest prawidłowa. Zakaz wprowadzania do
obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie, w tym papierosów
mentolowych,
nie usprawni funkcjonowania rynku wewnętrznego UE. Ponadto cel dyrektywy
może być osiągnięty

bez wprowadzania regulacji unijnych.
Projekt założeń do
skargi
przygotowany
został przez MSZ we
współpracy z ekspertami z MG oraz z innych
resortów, na wniosek
Ministra Gospodarki. W
dniu 4 lipca 2014 r. dokument ten został przyjęty przez Komitet do
Spraw Europejskich.
Skargę w imieniu Polski
złoży
Pełnomocnik
Rzeczpospolitej
Polskiej przed Trybunałem
Sprawiedliwości
UE
(MSZ).
Według danych za
2010 r. Polska jest
czwartym największym
producentem tytoniu w
UE (10 proc. całej produkcji UE), po Włochach (35 proc., Hiszpanii (15,4 proc.) i Bułgarii (13,17 proc.);
wśród producentów papierosów aromatyzowanych (w tym przede
wszystkich
mentolowych) Polska zajmuje

pozycje drugą
- za
Niemcami i przed Holandią.
Największy
udział
papierosów
mentolowych w ogólnej
konsumpcji wyrobów
tytoniowych mają papierosy mentolowe w
Finlandii (25 proc.),
Polsce (20 proc.) i na
Węgrzech (10 proc.).
W pozostałych państwach członkowskich
udział
papierosów
mentolowych jest marginalny; średnio rocznie ok. 50% produkcji
papierosów w Polsce
trafia na rynek innych
państw członkowskich,
w tym 6-8 proc. stanowią papierosy mentolowe. W 2013 r. na rynek
krajowy wyprodukowano 6,31 mld sztuk papierosów mentolowych.
W Polsce działa 6 zakładów produkujących
papierosy.

www.mg.gov.pl
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Spotkanie z Ambasadorem Singapuru
Minister Marek Sawicki,
spotkał się dziś z ambasadorem
Singapuru
Kwee Liong Keng. W
spotkaniu uczestniczył
główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk.
Minister podkreślił, że
liczy na rozwój polskosingapurskich kontaktów w dziedzinie rolnictwa. Ambasador poinformował o zainteresowaniu strony singapurskiej możliwością importowania produktów spożywczych, w szczególności mięsa drobiowego
oraz jabłek. Zaznaczył
także konieczność zin-

tensyfikowania relacji między Polską i Singapurem,
w celu wymiany informacji
o ofercie handlowej w zakresie produktów rolnospożywczych.
Szef polskiego resortu
rolnictwa stwierdził, że istnieje konieczność zakończenia procedur, m.in. w
zakresie ustalenia świadectwa zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego.
Na spotkaniu omówiono także wdrożone w Polsce procedury związane z
przypadkami wykrycia ASF
u dzików. Główny lekarz
weterynarii poinformował

o przekazaniu singapurskim władzom weterynaryjnym (AVA) pisma wraz
z opisem procedury wznowienia polskiego eksportu
mięsa wieprzowego z zatwierdzonych zakładów.
Pismo zostało wysłane w
ramach ustaleń po rozmowach GIW oraz AVA podczas 82 Sesji Generalnej
Światowej Organizacji
Zdrowia Zwierząt (OIE).
Obie strony wyraziły nadzieję, że eksport polskiego mięsa wieprzowego do
Singapuru zostanie wznowiony.

www.minrol.gov.pl
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Ministrowie pracy spotkali się w Mediolanie
Zielone miejsca pracy,
ubóstwo czy rozwój
ekonomii społecznej
– to tylko niektóre z
tematów poruszonych
podczas nieformalnego spotkania ministrów pracy państw
Unii
Europejskiej.
Rozmowy odbyły się
w Mediolanie, we Włoszech, które 1 lipca
przejęły prezydencję
w Radzie Unii Europejskiej.
W spotkaniu, które odbyło się 17 lipca udział
wziął minister pracy i
polityki społecznej Władysław
KosiniakKamysz.
- Rozwój
„zielonego”
zatrudnienia będzie w dużej

mierze zależeć od zdolności nabywczych społeczeństw i od popytu
na dobra i usługi ekologiczne – od zdrowej
żywności po wysokie
technologie – powiedział
minister Kosiniak Kamysz. – Jeśli chodzi o
cel dotyczący wychodzenia z ubóstwa, Polska wyznaczyła go na
ambitnym
poziomie,
czyli ograniczenie liczby
osób ubogich lub wykluczonych społecznie
o 1,5 mln osób. Intensywnie dążymy do jego
realizacji.
Przyjęliśmy
Krajowy Program zakładający
ograniczenie
ubóstwa i wykluczenia
społecznego
poprzez

zwiększenie aktywności
społecznej oraz zwiększenie gotowości do
podejmowania
pracy.
Walka z ubóstwem i wykluczeniem musi opierać się na wzroście gospodarczym i zatrudnieniu oraz na nowoczesnej i skutecznej
ochronie socjalnej – dodał minister.
Podczas
spotkania
rozmawiano także o ekonomii społecznej. W Polsce trwają obecnie prace
nad projektem Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Zawiera on ramy prawnoinstytucjonalne w obszarze ekonomii społecznej,
rozwiązania
finansowe
oraz działania z zakresu
edukacji i szkoleń.
W spotkaniu, oprócz
ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, udział
wzięli m.in. László Andor,
komisarz Unii Europejskiej ds. zatrudnienia,
spraw społecznych i integracji oraz Janez Potočnik, komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska.

www.mpips.gov.pl
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Rzepa w terenie
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Wracają sądy rejonowe
W życie weszła nowelizacja
ustawy,
która
przywraca
znaczną część sądów,
zlikwidowanych półtora roku
temu po wprowadzeniu tak zwanej
"reformy Gowina".
PSL dzięki swojej
aktywności doprowadziło do politycznego kompromisu.
Dziś weszła w życie
nowelizacja,
która
przywraca znaczną
część sądów.
Od początku PSL
zdecydowanie sprzeciwiało się likwidacji
małych sądów rejonowych,
podejmując
szereg ważnych inicjatyw, jak chociażby
wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego czy
złożenie
obywatelskiego projektu ustawy, pod którym podpisało się ponad 150
tys. obywateli.
Nowelizacja umożliwia
przywrócenie

części z 79 sądów rejonowych zniesionych na
początku 2013 r. Dotychczas sądy rejonowe
mógł znosić i tworzyć
minister sprawiedliwości mocą wydanego
przez siebie rozporządzenia. Teraz będzie to
robił na mocy ustawy.
Zgodnie z nowelizacją sąd rejonowy będzie
tworzony dla obszaru
jednej lub kilku gmin, w
których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba
spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5
tys. rocznie. Ponadto, w
myśl ustawy, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych
przez
mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem
spełnienia
kryterium
liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod
uwagę sprawy cywilne,
karne oraz rodzinne i

nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być
zniesiony, jeżeli ogólna
liczba spraw w ciągu
kolejnych 3 lat nie przekroczy 5 tys. w każdym
roku kalendarzowym.
Nowelizacja upoważnia także ministra sprawiedliwości do jednorazowego wydania decyzji o przeniesieniu sędziów wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych do utworzonych w ich miejsce sądów rejonowych bez
zgody tych sędziów. Od
decyzji ministra sędziom będzie przysługiwało odwołanie do Sądu Najwyższego.
Ustawa daje ministrowi sprawiedliwości
6 miesięcy od jej wejścia w życie na dokonanie zmian w organizacji sądownictwa.
Sejm uchwalił nowelizację 14 marca 2014 r.,
a prezydent podpisał ją
31 marca 2014 r.

www.psl.pl
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Przestępstwa agresji w prawie międzynarodowym –
debata
Trzeci dzień sesji plenarnej PE w Strasburgu zakończyła debata
dotycząca rezolucji nt.
Przestępstwa Agresji
w Prawie Międzynarodowym. Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb reprezentował Europejską Partię Ludową,
największą siłę polityczną w PE, w negocjacjach w/w rezolucji.
- Jestem przekonany,
że gdyby poprawki
Kampala weszły w życie kilka lat temu, być
może uniknęlibyśmy
przynajmniej
części
konfliktów, które miały
miejsce od tego czasu, a tym samym co

najważniejsze moglibyśmy uniknąć wielu ludzkich cierpień i tragedii
wielu narodów. Jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Sprawiedliwości, myślę, że przyjęcie tej rezolucji to byłby
bardzo istotny krok – powiedział poseł Grzyb.
Zbrodnia agresji jest
zdefiniowana w Art. 8a w
Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału
Karnego, który został
przyjęty na konferencji
przeglądowej w Kampali w
2010 roku. Należy wyróżnić tutaj trzy jej najważniejsze
elementy:
po
pierwsze: sprawca musi
być liderem politycznym i
wojskowym;

po drugie: Trybunał musi
udowodnić, że sprawca
był zaangażowany w planowanie, przygotowanie,
wszczęcie lub wykonanie
takiego czynu agresji;
po trzecie: taki akt musi
oznaczać akt
agresji
zgodny z definicją zawartą w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 3314 i stanowi wyraźne naruszenie
Karty Narodów Zjednoczonych.
Oznacza to, że tylko
najbardziej poważne formy nielegalnego użycia
siły między państwami
mogą podlegać jurysdykcji Trybunału.

www.andrzejgrzyb.eu
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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.
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Za nami podsumowanie wyborów do Europarlamentu, w
których zdobyliśmy 4 mandaty. W nowej kadencji
PE Czesław Siekierski został szefem jednej z najważniejszych komisji – Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI), a Andrzej Grzyb Współprzewodniczącym Polskiej Delegacji
PO-PSL w EPL. Dzięki temu Polskie Stronnictwo Ludowe
będzie miało istotny wpływ na kształt reformy Wspólnej
Polityki Rolnej na lata 2015-2020. Przed nami krótkie wakacje, a po nich ciężka praca w kampanii przed wyborami samorządowymi, które odbędą się już za 4 miesiące 16 listopada br. Do tych wyborów nie muszę szczególnie nikogo namawiać, bo
Ludowcy
zdają
sobie
sprawę z powagi rozstrzygnięć, które są przed
nami. Proszę tylko by wysiłek, który wszyscy wkładają w wybory gminne
i powiatowe, przełożył
się też na poziom wojewódzki.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

