Biuletyn
Informacyjny

Numer 126

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

W numerze:

Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Polityka Nowej Szansy
Wsparcie przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowoekonomicznej oraz pomoc tym, którzy ponownie rozpoczynają działalność gospodarczą po porażce w biznesie,
to najważniejsze założenia opracowanej w Ministerstwie
Gospodarki - Polityki Nowej Szansy. To dokument programowy, który ujmuje problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej i rozpoczynania nowej działalności po upadku firmy. W jego ramach wyodrębniono cztery główne obszary działań: zapobieganie
sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, zapobieganie ryzyku przedwczesnej likwidacji, sprawne przeprowadzenie likwidacji przedsiębiorstw i wsparcie dla ponownego podejmowania działalności gospodarczej. Polityka Nowej Szansy (PNS) jest programem rozwoju w
rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju. Rada Ministrów przyjęła
dokument 22 lipca 2014 r. Na posiedzeniu przyjęto również nowe zasady wspierania inwestycji. Na liście branż
o największej możliwości wsparcia, po raz pierwszy od
25 lat znalazł się przemysł rolno-przetwórczy.
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Rada Ministrów za dalszym wsparciem dla inwestycji
wysokich technologii
Rada Ministrów 22
lipca 2014 r. przyjęła
uchwałę w sprawie
zmiany
Programu
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej
gospodarki na lata
2011-2020. – Główny
cel Programu to
wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie bezpośrednich
inwestycji w sektorach wysokich technologii – podkreśla
wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.
Podjęta przez Radę
Ministrów uchwała aktualizuje
przede
wszystkich
zapisy
Programu,
który
umożliwia
wsparcie
finansowe z budżetu
państwa dla projektów
inwestycyjnych
realizowanych w Polsce. Zgodnie z nim o
pomoc mogą się ubie-

gać przedsiębiorcy planujący inwestycje w
sektorach
priorytetowych, czyli motoryzacyjnym, elektronicznym i
produkcji sprzętu AGD,
lotniczym, biotechnologii oraz inwestorzy w
sektorze
badawczorozwojowym i nowoczesnych usług. Nowym
elementem jest możliwość wsparcia projektów z sektora rolnospożywczego.
Wsparciem objęte są
również inwestycje we
wszystkich sektorach o
minimalnych kosztach
kwalifikowanych
750
mln zł, które tworzą co
najmniej 200 nowych
miejsc pracy lub o minimalnych kosztach 500
mln zł i dających co najmniej
500
nowych
miejsc pracy. Zgodnie z
Programem na utworzenie jednego nowego
miejsca pracy można
otrzymać pomoc w wysokości od 3200 do 15600 zł. Natomiast w

przypadku
kosztów
kwalifikowanych do 7,5
proc. wartości nakładów. Wysokość wsparcia uzależniona jest od
oceny projektu.
Łączny budżet Programu wynosi ponad
670 mln zł. Środki na
finansowanie umów zawieranych przez Ministra
Gospodarki
z
przedsiębiorcami w jego ramach są corocznie planowane w ustawie budżetowej. Warunkiem uzyskania pomocy z Programu jest
pozytywna rekomendacja Międzyresortowego
Zespołu ds. Inwestycji
o Istotnym Znaczeniu
dla Gospodarki Polskiej.
Zmiany
Programu związane są m.in. z
nowymi regulacjami UE
w zakresie pomocy regionalnej, które weszły
w życie 1 lipca 2014 r.
www.mg.gov.pl
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Zwiększenie budżetu działania „Modernizacja
gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013
Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(PROW 2007-2013) w
celu zwiększenia budżet u
d z i a ł a n i a
„Modernizacja gospodarstw rolnych” o 200
mln euro.
Zmiana ta umożliwi przyznanie pomocy dodatkowo kilku tysiącom wnioskodawców spośród tych,
którzy złożyli wnioski o
przyznanie pomocy w naborach przeprowadzonych w latach 2011-2013.
W przypadku braku zgody
KE na zwiększenie budżetu działania, nie można byłoby tym wnioskodawcom przyznać pomocy z powodu wyczerpania
wojewódzkich limitów
środków.
Zmiana PROW 20072013 poprzedzona była
negocjacjami z Komisją
Europejską. Ustalono, że
dodatkowe środki w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” będą
przeznaczone na finansowanie inwestycji, które
zostaną wybrane na podstawie zmienionych kryteriów wyboru operacji. W
związku z tym zostaną
określone dodatkowe kryteria wyboru operacji, które będą preferowały projekty:

a) przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,
b) zawierające inwestycje
związane z utrzymaniem
trwałych użytków zielonych,
jeśli w gospodarstwie jest
określona powierzchnia
trwałych użytków zielonych,
c) realizowane w gospodarstwach, w których głównym
kierunkiem produkcji jest
produkcja trzody chlewnej.
Ponadto, określona zostanie
minimalna liczba punktów
przyznanych na podstawie
kryteriów wyboru operacji,
od uzyskania której uzależnione będzie przyjęcie wniosku do finansowania.
Propozycje zmiany kryteriów wyboru, szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy, w tym postępowania z wnioskami złożonymi w latach 2011-2013,
które nie mogą być przyjęte
do finansowania z powodu
wyczerpania wojewódzkich
limitów środków, określa
projekt
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego
PROW na lata 2007–
2013. Projekt rozporządzenia jest w trakcie konsultacji
społecznych.
W związku ze zmianą kryteriów wyboru operacji oraz

potrzebą porównywania
wniosków złożonych w różnych latach, konieczna jest
aktualizacja danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy. Wnioskodawcy zostaną
poinformowani o terminie
wyznaczonym na dokonanie aktualizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Po aktualizacji danych,
wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ponownej ocenie pod względem spełniania zmienionych kryteriów wyboru i
uszeregowane w kolejności
wynikającej z liczby punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Powstanie jedna lista
kolejności przysługiwania
pomocy. Wnioski złożone w
2011 r. w naborze dotyczącym restrukturyzacji sektora
mleczarskiego będą ocenione według tych samych kryteriów wyboru operacji co
wnioski złożone w innych
naborach.
Szczegółowe informacje
na temat sposobu postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w
ramach
działania
„Modernizacja gospodarstw
rolnych” PROW 2007 –
2013, których dotyczą te
zmiany, będą publikowane
na stronie internetowej
Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
www.minrol.gov.pl
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„Zwiedzaj i Pracuj”- teraz także w Australii
Chcesz połączyć
wypoczynek, naukę i pracę za
granicą? To proste! Dzięki podpisanemu porozumieniu
między
Polską a Australią
młodzi
Polacy,
którzy chcieliby
wybrać się do tego kraju będą
mogli łatwiej podróżować, uczyć
się i legalnie pracować.
Ministrowie spraw
zagranicznych Polski i Australii 28
marca
podpisali
dwustronne porozumienie dotyczące
programu
„Zwiedzaj i pracuj”.
Ta idea skierowana
jest do młodych ludzi (w wieku od 18
do
maksymalnie
30
lat),
którzy

chcieliby
podczas
pobytu poznać kulturę i styl życia mieszkańców
Australii.
Jednak odpoczynek i
możliwość nauki języka to nie jedyne
korzyści. Dzięki programowi młodzi Polacy będą mogli legalnie zarobić na
swój pobyt. Udział w
„Zwiedzaj i pracuj” to
szansa na łączenie
pracy, turystyki i edukacji
maksymalnie
przez rok. Porozumienie ma charakter
dwustronny,
co
oznacza, że będą
mogli korzystać z
niego nie tylko Polacy, ale też chcący
poznać nasz kraj Australijczycy.
Julie Bishop, minister spraw zagranicznych
Australii,
która podpisała do-

kument w imieniu
rządu Związku Australijskiego podkreśliła, że nie ma lepszego sposobu na
umacnianie
dwustronnych relacji, niż
inwestowanie w młodych ludzi.
Od 1 sierpnia br.
można
składać
wnioski o udział w
programie. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej
w zakładce Rynek
Pracy: http://www.mpip
s.gov.pl/praca/progr
am-zwiedzaj-ipracuj/ znajdują się
najważniejsze informacje dotyczące tego programu oraz
wzory wniosków i
oświadczeń do pobrania.
www.mpips.gov.pl

Numer 126

Str. 5

Dwie strony medalu
W Polsce rośnie armia milionerów – doniosła ostatnio na
pierwszej
stronie
„Rzeczpospolita”. W 2013
roku prawie 15 tysięcy Polaków zadeklarowało ponad
milion złotych dochodów. To
o 9 proc., a więc o około 1200 osób więcej, niż rok
wcześniej. Dane te powinny
cieszyć, wszak wśród rodzimych milionerów dominująca
grupa to przedsiębiorcy – a
więc ludzie, którzy bogacąc
się, rozwijają także swoje
firmy, czyli dają pracę, możliwość zarabiania i utrzymania
rodzin kolejnym osobom. I
dobrze, i na zdrowie, bogaćcie się, byle uczciwie. Ale
jest też niestety druga strona
medalu tej „bogacącej się
Polski” – rosnący obszar biedy, wykluczenia społecznego, spychania na margines
„normalnego” życia. W liczbach bezwzględnych – o
wiele liczniejszy od zamożnych enklaw.
Coraz wyraźniej widać, że
Polsce może grozić bardzo
niebezpieczny, dwubiegunowy model rozwoju: nieliczne
grono osób bardzo zamożnych, słaba „klasa średnia” i
spauperyzowana większość.
To scenariusz przerabiany
przez państwa Ameryki Południowej i Łacińskiej. Polska, jako państwo europejskie, ma prawo aspirować
do modelu niemieckiego,
francuskiego, czy też brytyjskiego. W tych krajach ist-

nieje, rzecz jasna, spora grupa
bardzo bogatych osób, są też
ludzie biedni, ale o jakości życia, o jego poziomie, o ogólnej
kondycji społeczeństwa, decyduje stan szeroko pojętej klasy
średniej – licznej i dobrze sytuowanej.
Minie wiele czasu, zanim
zdołamy osiągnąć tamte standardy. Ale zanim to nastąpi,
musimy sobie postawić pytanie
o rolę państwa, o zakres jego
ingerencji wobec rozwierających się nożyc dochodowych
Polaków. Czy rzeczywiście
wszystko jest w stanie załatwić
„magiczna ręka rynku”? Czy nie
czas przyjąć do wiadomości, że
istniała, istnieje i będzie istnieć
sfera wykluczenia, wymagająca
pomocy ze strony państwa? W
Polsce jest wiele osób, które –
dzięki własnej przedsiębiorczości, pomysłowości, zaradności
itd. - zyskały na transformacji
społeczno
–
gospodarczej
ostatnich 25 lat. Mają firmy, są
wysokiej klasy specjalistami,
dobrze sobie radzą. Wielu osobom się jednak nie wiedzie; nie
każdy zdążył, albo miał za co
skończyć dobre studia, nie każdy „załapał się” na zmiany
choćby ze względu na zbyt zaawansowany wiek, nie każdy
miał szczęście pracować w firmie, która się rozwinęła, a nie
zbankrutowała. Czy wszystkich
tych ludzi mamy odprawić krótkim „radźcie sobie sami”?
Otóż uważam, że obowiązkiem państwa jest o tych najsłabszych pamiętać. To dlatego

Polskie Stronnictwo Ludowe
wystąpiło z propozycją kwotowej, a nie procentowej waloryzacji najniższych emerytur i
rent. Aby to wprowadzić, należy zmienić zapisy Konstytucji.
Przy bardzo niskiej inflacji, jaką
mamy teraz w Polsce (mówi
się nawet o przejściowej deflacji), obowiązująca procentowa
waloryzacja najniższych rent i
emerytur sprowadzi się do tego, że emeryt dostanie 5-6 zł
„podwyżki”. Same koszty administracyjnej obsługi tej operacji
mogą się okazać znacznie
wyższe
od
wartości
tej
„waloryzacji”. Gdzie tu sens?
Nie przekonują mnie głosy
ekspertów, którzy – powołując
się tylko na rachunek ekonomiczny – twierdzą: tyle emerytury, ile zgromadzonych składek. A co z tymi, którym zgromadzonej emerytury nie starcza na przeżycie? Czy mamy
zmierzać w kierunku przywoływanego już pozaeuropejskiego
modelu rozwoju, który przymyka oczy na umierających w nędzy, czasem wręcz z głodu,
obywateli? Na to nie ma zgody. Uważam, że wszyscy powinniśmy się poczuwać do
stosowanego w rozsądnym
wymiarze solidaryzmu społecznego. Tym, którzy sobie nie
radzą, trzeba pomóc. A nie
umywać ręce, wrzucając ich
wszystkich do worka z napisem „koszty transformacji”.

www.jarubas.pl
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Wystąpienie posła siekierskiego na sesji plenarnej w
strasburgu w sprawie umowy o handlu i inwestycjach z
USA (TTIP)
Mija rok od kiedy przedstawiciele UE i USA rozpoczęli negocjacje w
sprawie zawarcia Transatlantyckiego Porozumienia o Handlu i Inwestycjach (TTIP). Obecnie jest
entuzjazm związany z
tą umową jest znaczenie
mniejszy niż miało to miejsce jeszcze rok temu. Po
obu stronach Atlantyku
rośnie bowiem opór części grup społecznych,
który
stawia
całe
porozumienie pod znakiem
zapytania.
Stosunki UE-USA w
obszarze handlu i inwestycji są kluczowe dla
światowej gospodarki.
Łączne PKB obu stron
stanowi ponad 50% produkcji globalnej, wzajemny handel to 30% całej
światowej wymiany. Jeszcze bardziej imponująco
wyglądają inwestycje każda z gospodarek zainwestowała u drugiej ok.
3,2 biliona euro. Wzajemne relacje gospodarcze
odpowiadają również za
15 milionów miejsc pracy
po obu stronach Atlantyku. Celem negocjowanej
umowy jest wykorzystanie
dodatkowego potencjału
relacji
europejsko-

amerykańskich poprzez likwidację i tak niskich ceł,
ograniczenie barier pozataryfowych oraz znaczącą liberalizację usług oraz zamówień publicznych. Z szacunków Komisji Europejskiej
wynika, że pełne wdrożenie
porozumienia powinno przynieść dodatkowego 0,5%
wzrostu PKB dla UE oraz
0,4%
dla
USA.
Narastający opór wobec
TTIP zarówno w Europie jak
i w USA wynika w dużej mierze z rozczarowania części
społeczeństwa procesem
globalizacji, którego korzyści
odczuły głównie wielkie korporacje, a obie gospodarki
doświadczyły deindustrializacji. W Europie dodatkowo
obawy budzą różnice w
kosztach pracy na korzyść
Amerykanów wykorzystujących tanią siły roboczej z
Ameryki Łacińskiej oraz ponad dwukrotnie tańsza energia w USA. Obawy te są dodatkowo potęgowane w
związku
z
r o s n ą c ym
wydobyciem niekonwencjonalnego gazu i ropy w USA,
podczas gdy Europa jest
nadal uzależniona energetycznie
od
Rosji.
W UE mamy również poważne obawy o utrzymanie
naszych najwyższych na

świecie standardów w zakresie produkcji żywności i
dobrostanu zwierząt. Stanowcze "nie" mówimy importowi naszpikowanego
hormonami mięsa, drobiu
płukanego chlorem czy inwazji żywności modyfikowanej genetycznie. Od lat walczyliśmy o to w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zamierzamy być konsekwentni. Ponadto w obszarze
praw własności intelektualnej opowiadamy się za
utrzymaniem europejskich
oznaczeń geograficznych,
które gwarantują, że interesy naszych producentów
s ą
c h r o n i o n e .
Bez wątpienia umowa o
handlu i inwestycjach jest
potrzebna obu stronom
zmagającym się z coraz
większą presją gospodarczą
ze strony nowych potęg, tj.
Chin, Indii czy Brazylii.
Utworzenie transatlantyckiej
strefy wolnego handlu może
przynieść dalszy rozwój
handlu i inwestycji po obu
stronach Atlantyku oraz wypracować wspólne podejście do zasad handlu światowego, które można by następnie upowszechniać na
forum WTO jak wzorcowe.
www.siekierski.pl
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Odznaczeni za działania na rzecz współpracy polskofrancuskiej
W dn. 22 lipca 2014 r. w
rezydencji Ambasadora
odbyła się uroczystość,
podczas której Ambasador Francji w Polsce
Pierre Buhler wręczył
wysokie francuskie odznaczenia trzem wybitnym polskim osobistościom.
Pan
Andrzej
Grzyb, absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej i
Wyższej Szkoły Bankowej,
również w Poznaniu, były
poseł PSL do Sejmu RP
przez kilka kolejnych mandatów, między innymi były
przewodniczący
komisji
sejmowej do spraw Integracji Europejskiej, a potem spraw Unii Europejskiej, a także członek sejmowej komisji Spraw Zagranicznych, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, powtórnie wy-

brany w maju 2014 roku, od
zawsze zaangażowany w
obronę
praw
człowieka, został przez Ambasadora
odznaczony orderem Legii
Honorowej w randze kawalera.
- Pełniąc wiele różnych
funkcji dał Pan dowody
niezawodnego zaangażowania na rzecz Polski, ale i
Europy. Interesuje się Pan
różnorodnymi tematami, a
Pańska rzetelność każe
Panu zgłębiać te różne tematy. Jest Pan z przekonania rzecznikiem praw człowieka na poszczególnych
piastowanych
stanowiskach. Jest Pan odznaczony w Polsce zarówno Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, jak i
Złotym Krzyżem Zasługi.
Francja nie mogła pozostawać w tyle. Za Pańskie za-

angażowanie na rzecz demokracji, za Pana ciągłe
poszukiwanie porozumienia oraz za Wolę utrzymywania dobrych relacji z innymi państwami, w szczególności z Francją, Prezydent Republiki Francuskiej
postanowił Pana wyróżnić
narodowym orderem Legii
Honorowej w randze kawalera – mówił podczas uroczystości Ambasador Francji
w Polsce Pan Pierre Buhler.
Odznaczenia z rąk Ambasadora otrzymali również Pan
Sebastian
FilipekKaźmierczak (order za Zasługi dla Rolnictwa w randze
kawalera) oraz Pan Marek
Ziółkowski (order Legii Honorowej w randze oficera).

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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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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W najbliższą sobotę 26 lipca w Warszawie obradować będzie
Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematem
przewodnim będzie kształt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Będzie to kontynuacja dyskusji rozpoczętej na czerwcowym posiedzeniu, kiedy kolega Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, zaprezentował różne warianty dopłat bezpośrednich. Mam nadzieję, że członkowie Rady Naczelnej przyjadą i zaprezentują najlepsze rozwiązanie,
które będzie rekomendowane dla Rady Ministrów. Cieszę się,
że pomysły, które są przedstawiane na obradach naszych gremiów partyjnych, stanowią
impuls dla działań koalicji
rządowej i samorządów. Polityka rozumiana jako rozwiązywanie problemów powoduje, że jesteśmy poważną siłą
modernizacyjną w tym kraju.
Nie zaprzepaśćmy tej tradycji
nieodpowiedzialnymi działaniami destbilizacyjnymi.
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