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„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
Dziękujemy za kaŜdy głos, sms, list i e-mail.

W numerze:

Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Kawa na ławę
8 września 2013 roku odbędą się
wybory uzupełniające do senatu
w okręgu wyborczym nr 55. Okręg
obejmuje w województwie podkarpackim 5 powiatów: kolbuszowski,
dębicki, mielecki, strzyŜow ski
i ropczycko-sędziszowski. Naszym
Kandydatem jest szanowany działacz
Podkarpackiego PSL, Mariusz Kawa.
To merytoryczny kandydat zgody i porozumienia. Wszyscy, którzy znają
Mariusza Kawę twierdzą, Ŝe będzie
świetnym Senatorem ziemi podkarpackiej. Wspierajmy Mariusza w rywalizacji o mandat senatorski.
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Z wywiadu dla Rzeczpospolitej
Nie
dopowiedział
pan, Ŝe PO i PSL zdecydowały, iŜ wystawią na Podkarpaciu
wspólnego kandydata.
Najlepszego kandydata
i do tego jeszcze Ludowca , który uzyskał
znaczący wynik w 2011. Pamiętajmy w końcu o tym, Ŝe sytuacja
s p o ł e c z n o gospodarcza jest bardzo złoŜona, co przekłada się na fakt, Ŝe
Platforma miała niedawno 40 proc. poparcia społecznego, a teraz ma niewiele ponad
20 proc. My dalej mamy swoje. Z bardzo
licznych moich spotkań
w
terenie
wynika
zwiększone zainteresowanie ofertą nowej polityki i oferty PSL.
Walkę o ubój rytualny
PSL przegrało, nawet
z koalicjantem z PO…
I Herkules wszystkim
nie poradzi. To pokazuje, Ŝe w sprawach rolniczych i wiejskich wyborcy mogą liczyć tylko
na PSL.
I jak ludowcy będą
mogli teraz spojrzeć

rolnikom
w
twarz? odwrócili się tyłem do rolDlaczego akurat do nas ników i przedsiębiorców.
Pan kieruje to pytanie?
Dzisiaj w polityce emocje
zwycięŜają nad zdrowym
Dlatego, Ŝe PSL jest rozsądkiem.
częścią koalicji, która
przegrała głosowanie Czy dopuszcza Pan do
rządowe w sprawie siebie myśl koalicji
uboju rytualnego.
PO - PSL - SLD?
To pytanie do części Nie, choć na stabilność
PO, całego PIS czy par- do wyborów 2015 roku
lamentarnej Lewicy. PSL trzeba będzie popracobył jedynym ugrupowa- wać bardziej niŜ w poniem, w którym nie było przedniej kadencji. Koalidyscypliny
podczas cje złoŜone z trzech podgłosowania, a cały klub miotów mają krótki Ŝywot.
głosował jednomyślnie i Dobranie koalicjanta z leracjonalnie. Rolnicy, wicy lub Solidarnej Polproducenci, przetwór- ski wywołałoby bunt w
stwo rolne niech z głoso- samej PO. Wynika to po
wania w sprawie uboju prostu z niejednorodnowyciągną wnioski w trak- ści programowej i rywalicie nadchodzącej serii zacji wewnętrznej w tej
wyborów. Powtarzam, formacji.
tylko PSL broniło intereA czy jest pan otwarty
sów rolników.
na rząd PSL - PiS?
Po przyszłych wyborach
Proszę o przykłady. parlamentarnych to PSL
PSL proponuje, Ŝeby będzie wybierało koalipartie zdefiniowały się na cjanta, a nie PSL będzie
nowej osi wobec wy- wybierane do koalicji.
zwań globalnych. Niech Mocne PSL to gwarancja
parlamentarne partie wy- na stabilną,
przewidyartykułują, co moŜemy walną i skuteczną politywspólnie dla Polski i Po- kę.
laków zrobić. W sprawie
utrzymania konkurencyjności polskiego sektora
rolno- spoŜywczego PO, Rzeczpospolita.
SLD, Ruch Palikota i PiS 23.07.2013 r.
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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 takŜe 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 uciąŜliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarŜenie;
- zmniejszenie kosztów pracy poprzez wprowadzenie ulg dla pracodawców zatrudniających młodych ludzi.
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Co dalej? Parlamentarne priorytety na drugą połowę 2013 r.
Mimo, Ŝe posłowie
nie będą uczestniczyć w oficjalnych
spotkaniach
przez
najbliŜsze kilka tygodni, w parlamencie
praca
w re,
by
wszystko było przygotowane na jesień.
Wtedy deputowani będą musieli podjąć kilka
trudnych decyzji, mających
wpływ
na
kształt Europy i jej polityki w nadchodzących latach. Wśród
najwaŜniejszych kwestii, które wypełniają
jesienno-zimową
agendę, znajdzie się
m.in.: głosowanie nad
wieloletnim budŜetem
UE, reformą banków i
nowymi
regulacjami
chroniącymi nasze dane.
Jesienią Parlament
przegłosuje ostateczny projekt wieloletnich
ram
f i n a ns o w yc h

(MFF), na lata 20142020. Od decyzji ws.
budŜetu zaleŜeć będzie
takŜe przyszłość reformy Wspólnej Polityki
Rolnej.
Podczas wrześniowej
sesji plenarnej, posłowie
zagłosują nad zaostrzeniem przepisów obejmujących produkty tytoniowe, mającym zniechęcić
młodych do palenia.
Parlamentarzyści wyraŜą takŜe swoją opinię w
kwestii promowania nowych, bardziej ekologicznych biopaliw.
Druga połowa roku to
przede wszystkim okres
intensywnych prac nad
reformą przepisów chroniących nasze dane prywatne, zwłaszcza te,
które gromadzone są w
sieci. Członkowie komisji ds. wolności obywatelskich (LIBE), przeprowadzą takŜe śledztwo w
sprawie amerykańskie-

go programu inwigilacji
PRISM.
W październiku Parlament przegłosuje propozycję objęcia lepszą
ochroną miliona pracowników delegowanych.
Deputowani będą chcieli
takŜe osiągnąć porozumienie z Radą, w sprawie nadzoru europejskich banków.

http://www.andrzejgrzyb.eu
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Mariusz Kawa na Podkarpackim Święcie Malin w Połomii

W Połomii w czasie
Podkarpackiego
Święta Malin kampanię polityczną rozpoczął Mariusz Kawa.
Wspólny
kandydat
PSL i PO na senatora
wspólnie spotkał się z
rolnikami, plantatorami i mieszkańcami

powiat
strzyŜowski
miał swoją szerszą reprezentację - powiedział do uczestników
Święta.
Podkarpackie Malinowe DoŜynki w Połomii
odbyły się juŜ szósty
raz. 12 Kół Gospodyń
Wiejskich oraz emerytów i rencistów w trakcie
uroczystości przygotowało ciasta i desery z
tych owoców, zaś najlepsze wybrała konkursowa komisja.
W zeszłym roku w
Polsce zebrano 127 tysięcy ton malin. To najlepszy wynik na świecie.

gminy Niebylec na Podkarpackich DoŜynkach
Malinowych.
W Połomii rozpoczął
swoją kampanię przed
wyborami uzupełniającymi do senatu. Z determinacją do tych
wyborów podejdę, ale
teŜ z taką ideą, Ŝeby http://www.psl.org.pl
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Spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnych
parlamentów państw członkowskich UE, dot. reformy
WPR i przyszłości drobnych gospodarstw rolnych
w Wilnie.
W Wilnie, 22 lipca 202013 r., odbyło się
spotkanie przewodniczących komisji do
spraw rolnych parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej i przyszłości
drobnych
gospodarstw rolnych. Spotkanie odbyło się w
Sejmie Republiki Litewskiej, w ramach
sprawowanej obecnie
przez Litwę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Waga tego spotkania
wynika z faktu, Ŝe jest to
pierwsza reforma WPR
kształtowana razem z
Parlamentem Europejskim, działającym jako
pełnoprawny
partner
Rady Ministrów Rolnictwa.
Moim zadaniem było
zapoznanie uczestników
spotkania z najwaŜniejszymi
zmianami
w
WPR. Mianowicie: płatności bezpośrednie będą trafiać do aktywnych
rolników, rzeczywiście
pracujących w gospodarstwie. RóŜnice w wysokości dopłat w po-

szczególnych
krajach,
oparte na tzw. kryteriach
historycznych, będą stopniowo znoszone. Uproszczony system uprawnień
do płatności (SAPS), będzie obowiązywał w krajach, które obecnie go
stosują, do 2020 roku. We
wszystkich krajach członkowskich powstanie obowiązkowy system wsparcia młodych rolników. Kluczowy element reformy tzw. zazielenienie WPR ma być bardziej elastyczny, powiązany z wielkością gospodarstwa oraz
uwzględniający warunki
geograficzne.
Wspólna Organizacja
Rynku ma wzmocnić po-

zycję rolników na rynku, a
jednym z zasadniczych
celów reformy jest zniesienie niepotrzebnej biurokracji.
Pewne kwestie zapisane w uzgodnieniach Wieloletnich Ram Finansowych na szczycie UE wymagają dalszych uzgodnień w ramach tzw. trialogu, tj. pomiędzy Radą UE,
Parlamentem
Europejskim a Komisją Europejską.
Dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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2013 rokiem rodziny
Roczne urlopy macierzyńskie,
dofinasowanie zabiegów in vitro, tańsze przedszkola - to tylko niektóre z wprowadzonych ułatwień dla
polskich rodzin w
tym roku. 2013 został
ogłoszony rokiem rodziny. Efekty tegorocznych zmian będą
widoczne przez długie lata.
Mówi się, Ŝe liczą się
czyny nie słowa. Tym
razem za słowami poszły czyny. W roku
ogłoszonym
„rokiem
rodziny" wsparcie dostali rodzice noworodków, dzieci w wieku
przedszkolnym i Ŝłobkowym oraz pary dopiero starające się o
potomstwo.
Trwają teŜ prace
nad programem

„Mieszkanie dla młodych", polegającym na
dofinansowaniu wkładu
własnego
na
zakup
mieszkania.

1 lipca - rusza rządowy
program wprowadzający dofinasowanie zabiegów in vitro:
„Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016"
obejmie ok. 15 tys. par
starających się o potomstwo. KaŜda z nich będzie mogła skorzystać z
dofinansowania 3 cykli
leczniczych.

17 czerwca - podpisanie ustawy o rocznych
urlopach
macierzyńskich: Polscy rodzice dostali jedne z najdłuŜszych
w Europie urlopów macierzyńskich. Dzięki nowej ustawie mogą spędzić z dzieckiem nawet
12 miesięcy po jego uro- 1 września - nowe zadzeniu.
sady opłat za przedszkola: Rodzice dzieci w
25 czerwca - noweliza- wieku
przedszkolnym
cja ustawy Ŝłobkowej:
zapłacą mniej za pobyt
Zmiana zasady finasowa- maluchów w przedszkonia Ŝłobków. Do tej pory lach. Pierwsze 5 godzin
dotacje z budŜetu pań- dziecka w placówce bęstwa na Ŝłobki wynosiły dzie bezpłatne, kolejne
50%. Od 13 lipca wyno- godziny będą kosztować
szą nawet 80%. W 2013 mniej niŜ złotówkę.
r. resort pracy przeznacza na ten cel 90 mln zł. http://www.psl.org.pl
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III Debata Emerytalna
22 lipca w siedzibie
Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej
odbyła się III debata
emerytalna z cyklu
"Bezpieczeństwo
dzięki zrównowaŜeniu". Udział w niej
wzięli
przedstawiciele powszechnych
towarzystw emerytalnych oraz Bogusław Grabowski z
Rady Gospodarczej
i wiceprezes ZUS
Mirosława Boryczka.
Czas, który Rada
Ministrów przezna-

czyła na dyskusję na
temat zmian w systemie emerytalnym rozpoczęliśmy od dyskusji z ekspertami, później gościliśmy partnerów społecznych,
dziś jest czas na rozmowę z przedstawicielami
towarzystw
emerytalnych - powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz,
rozpoczynając debatę.
- Nie wyobraŜam sobie tej dyskusji bez
wysłuchania państwa
zdania.
Minister przypominał

podstawowe załoŜenia,
przyświecające raportowi na temat systemu,
dotyczące wysokości
emerytur, bezpieczeństwa ich wypłacalności,
dostępności, obniŜenia
kosztów i wpływu systemu na gospodarkę państwa. - Odrzuciliśmy
zachowanie status quo
i całkowitą likwidację
OFE. Zaproponowaliśmy trzy warianty, które poddajemy dyskusji
- powiedział minister Kosiniak-Kamysz, zapraszając do debaty.
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c.d.
Prezes Izby Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych
Małgorzata
Rusewicz, w imieniu powszechnych
towarzystw emerytalnych
odrzuciła wszystkie
zaproponowane warianty. - Nie zgadzamy się na demontaŜ
systemu i likwidację
OFE - powiedziała.
- Raport powstał z
tezą o szkodliwości
OFE z punktu widzenia finansów publicznych i zawiera
liczne błędy. Wierzymy w moŜliwość
pogodzenia oczekiwań
ubezpieczonych z zabezpieczeniem finansów publicznych, ale Ŝadne
z zaproponowanych
w raporcie rozwiązań tego nie gwarantuje.
Minister Władysław
Kosiniak-Kamysz nie
zgodził się z tezą, Ŝe
autorom raportu przyświecały złe intencje.
- Rządom musi zaleŜeć na bezpieczeń-

III Debata Emerytalna
stwie
ubezpieczonych. Jest to wartość
nadrzędna - powiedział. - Oczekuję od
państwa konkretnych
propozycji
naprawy
systemu, a takich wypowiedzi w pierwszej
części spotkania zabrakło. Pojawiły się w
drugiej i cieszę się, Ŝe
czują państwo współodpowiedzialność za
całość funkcjonowania sytemu emerytalnego. Jednak w niektórych
wypowiedziach
dostrzegam
wolę
dyskutowania
nad zaproponowanymi wariantami. Szkoda tylko, Ŝe nie padły
propozycje obniŜenia
składek.
Minister
zapewnił
teŜ, Ŝe nie ma zgody
rządu na to, Ŝeby emerytury nie były doŜywotnie,
waloryzowane,
bezpieczne ani obciąŜane
dodatkowymi
opłatami.
Minister
Izabela
Leszczyna z Ministerstwa Finansów zapewniła, ze dziedziczenie

odbywa się na takich
samych zasadach w
ZUS, jak i w OFE. Nikt
teŜ nie straci. - W ZUS
mamy
zapisane
składki, w OFE jednostki rozrachunkowe - powiedziała minister Leszczyna. Obiecała teŜ publikację suplementu do raportu,
wyjaśniającego niektóre, pojawiające się w
dyskusji wątpliwości.
Członek Rady Gospodarczej Bogusław
Grabowski stwierdził,
Ŝe dywersyfikacja ryzyka przez rynek kapitałowy, jako niezaleŜny
od finansów publicznych, jest nieprawdą.
Widać to w państwach
z południa Europy, dotkniętych
kryzysem.
Dodał teŜ, Ŝe potrzebne są oszczędności na
przyszłe emerytury, ale
nie takie, które zwiększają dług publiczny.

http://www.psl.org.pl
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, Ŝe z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, Ŝe zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a takŜe 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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Biuletyn Informacyjny
Redakcja:
Robert Orzechowski
tel.: 508 462 945
e-mail: orzechowski.r@gmail.com

Radosław Konieczny
tel.: 783 920 728
e-mail: radekkonieczny@gmail.com

Przemysław Cichocki
tel.: 607 491 695
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com

We wtorek na posiedzeniu Rządu zapadła decyzja, Ŝe Specjalne Strefy Ekonomiczne będą funkcjonować w Polsce do
minimum 2026 roku. To był mój pierwszy
postulat po objęciu funkcji Ministra
Gospodarki. Bardzo dziękuję posłom,
samorządowcom i przedsiębiorcom, Ŝe
publiczne wsparli moją propozycję. Na
dziś w Ministerstwie Gospodarki jest
kilkanaście gotowych
wniosków tworzących
w SSE 34 tys. nowych,
tak
potrzebnych
miejsc pracy.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

