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Dziękujemy za kaŜdy głos, sms, list i e-mail.

W numerze:

Piszcie do nas...

•

Nowy most w Toruniu

•

Młode kadry

•

Eksport polskiej Ŝywności

•

Przedsiębiorczość a
rynek pracy

•

FML w Drzewicy

•

Kiermasz podarunkowy

•

Instrumenty polityki
zagranicznej

•

Kredyty na zakup

•

Znalezione na Facebook’u

•

Platforma Przedsiębiorców

Janusz Piechociński

Gospodarka
Polska gospodarka wchodzi w fazę
wyraźnego oŜywienia. Rośnie eksport, notujemy wzrost gospodarczy.
Bezrobocie powoli, ale systematycznie spada. Wszystko to powoduje, Ŝe
Polska staje się atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Jeden z najbardziej znanych koncernów motoryzacyjnych na świecie bardzo powaŜnie rozwaŜa budowę nowej fabryki
samochodów w Polsce. Przez ostatni
rok Ministerstwo Gospodarki dwoi
się i troi Ŝeby zachęcać, pomagać
i jak najlepiej współpracować nie tylko z polskimi przedsiębiorcami.

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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Otwarcie mostu im. gen. ElŜbiety Zawackiej w Toruniu

Numer 96

Str. 3

Dzięki współpracy nauki i biznesu kształcimy młode kadry
w przemyśle
- Zacieśnienie współpracy pomiędzy przemysłem a uczelniami
wyŜszymi i jednostkami
naukowobadawczymi to jeden
z celów naszej polityki
gospodarczej.
Dzięki temu chcemy
kształcić młodych i
zdolnych korzystając
ze zdobytych juŜ doświadczeń w biznesie - powiedział wicepremier, minister gospodarki
Janusz
Piechociński
podczas konferencji
„MotoryzacjaPrzem ysł-Nauka”,
która odbyła się 10
grudnia 2013 r. w Ministerstwie
Gospodarki.
Wicepremier
Piechociński podkreślił
znaczenie intensywnej
współpracy sfery badawczo-rozwojowej
i gospodarki.
-Przedsiębiorstwa,
aby skutecznie ją realizować potrzebują
informacji o moŜliwościach w tym zakresie. Dlatego w MG

przygotowaliśmy rozwiązania zwiększające
efektywność i innowacyjność w biznesie,
które zachęcą biznes i
naukę do działania –
dodał. Jedną z propozycji MG jest Program Rozwoju Przedsiębiorstw,
który
zawiera
kompleksowy system
wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem
aspektu innowacyjności.
- Jego integralną część
stanowi
dokument
pt. Krajowa Inteligentna
Specjalizacja, wskazujący dziedziny działalności badawczo-rozwojowej
i
innowacji, w których
Polska moŜe dysponować duŜym potencjałem rozwojowym i wypracować
przewagą
konkurencyjną w Europie i na świecie –
wyjaśnił wicepremier.
Wicepremier Piechociński przypomniał ponadto
o spotkaniach z przedstawicielami branŜy motoryzacyjnej, które odbyły się u ubiegłym roku. –

Wspólnie opracowaliśmy „Katalog działań
pobudzających przemysł i rynek motoryzacyjny
w
Polsce”. Część z nich zostało juŜ zrealizowanych, jak np. wydłuŜenie do 2026 r. działalności
Specjalnych
Stref Ekonomicznych,
zmiana
„Programu
wspomagania inwestycji o istotnym znaczeniu dla Gospodarki
polskiej na lata 20112020” oraz prace nad
upowszechnianiem paliw – podkreślił.
W opinii wicepremiera
Janusza Piechocińskiego potrzebny jest sektorowy program dla motoryzacji, na wzór istniejących juŜ dla lotnictwa
(INNOLOT) i sprzętu
m e d y c z n e g o
(INNOMED). – Mam nadzieję, Ŝe dzisiejsze
spotkanie pozwoli na
pogłębioną dyskusję w
tym zakresie – dodał.

http://www.mg.gov.pl
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Eksport polskiej Ŝywności i realizacja płatności
O tym, Ŝe polska Ŝywność
cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem konsumentów w
kraju i poza jego granicami mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej
minister Stanisław Kalemba.
– W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.
za 10 miesięcy bieŜącego
roku odnotowujemy znaczący wzrost wartości
eksportu, do poziomu
16,4 mld euro – podkreślił
szef resortu rolnictwa i
zwrócił uwagę na dwukrotnie wyŜszą dynamikę eksportu artykułów rolnospoŜywczych w stosunku
do innych działów gospodarki. Produktami, których
sprzedaŜ do zagranicznych
odbiorców wzrosła najbardziej są: nasiona rzepaku i
Ŝyta, olej rzepakowy, pszenica, jabłka, mroŜone mięso
wołowe oraz sery.
Na pierwszym miejscu
wśród największych naszych parterów handlowych
niezmiennie pozostaje Republika Federalna Niemiec. – W październiku
wartość sprzedaŜy polskich produktów do tego
kraju wyniosła 3,7 mld euro, czyli o około 16% więcej niŜ w roku ubiegłym.
Daje to największe dodatnie saldo, na poziomie 1,1
mld euro – powiedział mi-

nister i przypomniał, Ŝe Niemcy najchętniej kupują polskie
soki owocowe, drób i ryby. Kolejnymi największymi odbiorcami naszej Ŝywności są: Rosja i Wielka Brytania. Mimo
zastrzeŜeń do polskiej Ŝywności, jakie miały Czechy i Słowacja, rośnie eksport równieŜ
do tych państw.
W odniesieniu do wartości salda najlepsze wyniki osiągamy
w wymianie handlowej z
Niemcami (+1,1 mld euro),
Rosją (+976 mln euro), Wielką
Brytanią (+918 mln euro), Republiką Czeską (597 mln euro)
i Francją (+531 mln euro).
– W październiku tego roku
dodatnie saldo w handlu
produktami
rolnospoŜywczymi
osiągnęło
wartość 4,8 mld euro, a prognozy wskazują na to, Ŝe
rok zamkniemy na poziomie
5,5 mld euro – poinformował
Stanisław Kalemba
Dzisiejsza konferencja była
równieŜ okazją, aby poinformować o realizacji płatności
obszarowych. Prezes Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa Andrzej Gross przypomniał, Ŝe w roku 2013 o
płatności bezpośrednie ubiega
się 1 356 110 rolników, a koperta finansowa wynosi 14 909 443 140 zł. Natomiast na
realizację płatności bezpośrednich na grudzień b.r.
Agencja otrzymała kwotę ok.
2, 3 mld zł. Do 10 grudnia płatności zostały przekazane na

rachunki bankowe 181 932
rolników, co stanowi 13,4 %
beneficjentów, na kwotę 995
191 279,57 zł – 6,7 % koperty
finansowej.
– Płatności bezpośrednie
wypłacane są od 2 grudnia.
Od 16 października wypłacane są takŜe płatności
ONW, a w tym roku po raz
pierwszy w historii Agencji
wraz z nimi płatności rolnośrodowiskowe. Sumując
wszystkie te płatności obszarowe do końca roku wypłacimy rolnikom około 4
mld zł – podał prezes ARiMR.
W pierwszej kolejności płatności otrzymują rolnicy, których
gospodarstwa ucierpiały w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Minister Kalemba zapewnił, Ŝe
ARiMR jest dobrze przygotowana do realizacji tych zadań
i podziękował nowemu ministrowi finansów Mateuszowi
Szczurkowi za zapewnienie
środków na realizację tych
wypłat.
Korzystając z okazji, na zakończenie spotkania, minister
Stanisław Kalemba przekazał
wszystkim producentom i konsumentom Ŝywności serdeczne Ŝyczenia z okazji zbliŜających się Świąt BoŜego Narodzenia. – Niech światło z Betlejem wspomaga nas
wszystkich w tej pracy na
rzecz polskiego sektora rolno-spoŜywczego.

http://www.minrol.gov.pl
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Przedsiębiorczość a rynek pracy
Minister
Władysław
Kosiniak-Kamysz
i podsekretarz stanu
Małgorzata Marcińska
wzięli
udział
w
k o n f e r e n c j i
„Przedsiębiorczość a
rynek pracy”, zorganizowanej 13 grudnia
2013 r. przez MPiPS i
PARP w Krakowie.
Celem konferencji było
podsumowanie działań
zrealizowanych w ramach obecnej perspektywy oraz wypracowanie
rozwiązań
dla
przedsiębiorstw, ułatwiających ich dopasowanie do zmieniających
się wymogów rynku
pracy.
Na konferencji spotkali się i dyskutowali
m.in. przedstawiciele
administracji rządowej,
przedsiębiorcy, przedstawiciele małopolskiego samorządu gospodarczego, przedstawiciele środowisk naukowych wyspecjalizowanych w badaniach i
analizach dotyczących
rynku pracy. Minister
Kosiniak-Kamysz
uczestniczył w dyskusji

panelowej "Wyzwania dla
rynku pracy", zaś wiceminister Marcińska w debacie "Wyzwania lokalne rozwiązania globalne".
- MPiPS dostrzega znaczenie przedsiębiorstw i
osób w nich zatrudnionych dla dalszych losów rynku pracy - powiedział minister Kosiniak-Kamysz w wystąpieniu
otwierającym
konferencję. - Resort
nadzoruje szereg projektów, w tym projektów
realizowanych
przy
wsparciu Europejskiego
Funduszu Społecznego,
które ukierunkowane są
na
rozwój
zasobów
ludzkich
i
wsparcie
przedsiębiorstw. W wyniku realizowanych projektów, do tej pory, w ramach Priorytetu II PO
KL objętych wsparciem
zostało ponad 108 tys.
przedsiębiorstw, a ponad 460 tys. pracowników przedsiębiorstw zakończyło udział w projektach szkoleniowych,
w tym ponad 71 tys.
pracowników w wieku
powyŜej 50. roku Ŝycia.
Na realizację Priorytetu

II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
przeznaczono ok. 3,15
mld zł. - przypominał minister.
-Dzięki środkom Europejskiego
Funduszu
Społecznego wdroŜono
w małych i średnich
przedsiębiorstwach ponad 70 systemów zarządzania zasobami ludzkimi,
przygotowano,
przetestowano i upowszechniono wśród ok.
2 000 instytucji metodologię wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach, powstały standardy zarządzania wiekiem, które funkcjonują
w ponad 200 przedsiębiorstwach
- wyliczył
minister
KosiniakKamysz.
Uczestnicy konferencji
wysłuchali m.in. wystąpienia prof. J.Hausnera
„Koniunktura gospodarcza a strategie przedsiębiorstw, prognozy na
przyszłość”
i
prof.
J.Górniaka „Przyszłość
polskiego rynku pracy
oczami przedsiębiorcy”.
http://www.mpips.gov.pl
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Kolejna zbiórka krwi w Drzewicy z udziałem Forum
Młodych Ludowców
W niedzielę, 8 grudnia
odbyła się kolejna,
ostatnia w tym roku,
zbiórka krwi zorganizowana przez Regionalne
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
Polski Czerwony KrzyŜ
oraz Forum Młodych
Ludowców
powiatu
opoczyńskiego.
JuŜ tradycyjnie, honorowi dawcy skorzystali z
gościnności drzewickiej
jednostki OSP, która na

potrzeby akcji udostępniła
remizę. W ciągu trzech godzin straŜnicę odwiedziło
dwadzieścia osiem osób
gotowych pomóc potrzebującym. Ze względów zdrowotnych czworo
chętnych nie mogło oddać
drogocennego płynu.
Po 0,45 litra krwi pobrano od dwudziestu czterech
dawców. W tej grupie były
trzy kobiety. Warto dodać,
Ŝe dwie osoby zadebiutowały w akcji krwiodawczej

na terenie województwa
łódzkiego. Bank krwi
wzbogacił się ostatecznie
o 10,8 litra.
Radosław Rzeźnik Prezes Forum Młodych Ludowców pow. opoczyńskiego dziękuje oraz chwali mieszkańców, którzy poprzez czynny udział w
zbiórce dowiedli, Ŝe los
chorych i czekających na
krew nie jest im obojętny.
Radosław Rzeźnik
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Kiermasz Podarunkowy - „CBR dla Was”
Dnia 7 grudnia br. odbył się Kiermasz Podarunkowy - „CBR dla
Was”, którego celem była promocja Biblioteki.
Wszyscy zainteresowani mieli moŜliwość zapoznania się z publikacjami znajdującymi się w
zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz
otrzymania egzemplarzy poselekcyjnych i dubletów w formie podarunku. W ofercie znaj-

dowały się ksiąŜki i czasopisma z
zakresu
rolnictwa i nauk pokrewnych, pozycje beletrystyczne oraz popularne
tygodniki ogólnopolskie.
Kiermasz był dobrą okazją do zakupu unikatowej
publikacji „Cztery pory roku w kuchni dworskiej”,
zawierającej zbiór przepisów oryginalnej XIXwiecznej kuchni polskiej
oraz
elektronicznego
wydania
katalogu

poświęconego sztuce
medalierskiej autorstwa
Hieronima Czerwieńca.
Ze względu na duŜe zainteresowanie naszym
przedsięwzięciem mamy
nadzieję, Ŝe przybierze
ono formę cykliczną i juŜ
na wiosnę spotkamy się
po raz kolejny. Tymczasem zachęcamy do codziennego korzystania
z usług naszej Biblioteki.
http://www.cbr.edu.pl

LUDOWIEC MÓWI...

Str. 8

Ponad 66 mld euro dla instrumentów polityki zagranicznej
Unii Europejskiej
Parlament Europejski przyjął dziś 10
rozporządzeń dotyczących instrumentów
finansowania
działań
zewnętrznych UE, dla których
zabezpieczono 66,3
mld euro na lata 2014-2020. Stanowi to
3% więcej w porównaniu do poprzednich ram finansowych.
Polityka zagraniczna
będzie równieŜ skuteczniejsza - instrumenty będą bardziej
elastyczne, a procedury i przepisy uproszczone. UE zwiększy
równieŜ
wsparcie
finansowe dla działań
nakierowanych
na
ochroną praw człowieka, promocją demo-

kracji
i
dobrych
rządów
na
świecie.
Pakiet
legislacyjny
składa się z dziewięciu
instrumentów
geograficznych i tematycznych,
m.in. Instrumentu Finansowania Współpracy na
rzecz Rozwoju (DCI) obejmującego wszystkie
kraje rozwijające się, Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa (ENI) - dotyczącego 16 krajów z europejskiej polityki sąsiedztwa, Instrumentu na
rzecz Stabilności (IfS) w celu zapobiegania i
szybkiego
reagowania
na kryzys, Instrumentu
Partnerstwa (IP) - przewidzianego dla współpracy z krajami o średnim i wysokim dochodzie
(Chiny, Indie), Instrumentu Pomocy Przedak-

cesyjnej (IPA II) oraz Europejskiego Instrumentu
na rzecz Demokracji i
Praw
Człowieka
(EIDHR).
Wspólne
rozporządzenie horyzontalne po
raz pierwszy określa
uproszczone zasady i
procedury
dotyczące
tych instrumentów. Zasady te, uzgodnione
przez Parlament i Radę
podczas trwających 18
miesięcy negocjacji mają bardzo szeroki zakres
i pozwolą Unii np. pomagać obrońcom praw
człowieka na Białorusi,
wspierać społeczeństwo
obywatelskie na Ukrainie czy teŜ ułatwiać europejskim firmom wejście na rynek w Brazylii.
http://www.andrzejgrzyb.eu
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Kończą się kredyty na zakup ziemi
Zainteresowanie kredytami na zakup ziemi
jest tak duŜe, Ŝe Spółdzielczej Grupie Bankowej juŜ się wyczerpał limit.
- Mamy niedobór środków, niemniej jednak
nadal udzielamy preferencyjnych kredytów z
dopłatą. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma
nam zwiększyć limit mówi Monika Sokołowska z SGB-Banku.
SGB jest liderem w
udzielaniu kredytów preferencyjnych dla rolników. Jak wynika z zestawienia ARiMR do końca
października SGB-Bank
udzielił 3687 kredytów
na łączną sumę 828 mln
zł. Drugi na liście bank
BPS udzielił 3870 kredytów na kwotę ponad 694
mln zł.
Największym powodzeniem cieszą się linie kredytowe na zakup ziemi
oraz dla młodych rolników a takŜe kredyty na
inwestycje.
- Zgodnie z wyrokiem
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

tylko do końca tego roku
moŜna korzystać z kredytów z dopłatą na zakup
ziemi. Stąd tak duŜe zainteresowanie rolników tą
linią - dodaje Monika Sokołowska.
Do końca października
sześć banków udzielających kredyty z dopłatą ARiMR wypłaciło prawie 4,5
tys. kredytów na zakup ziemi o wartości ponad 652
mln zł.
Rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku Ŝycia, mogą
teŜ
finansować
zakup
gruntów, gospodarstw i ich
wyposaŜenia z kredytu dla
młodego rolnika. Do końca
października
udzielono
2667 takich kredytów o
łącznej wartości 917,5 mln
zł. Średnia wartość kredytu
z linii nMR wyniosła 34,4
tys.zł.
Do końca października
udzielono 1148 kredytów
inwestycyjnych o wartości
prawie 207 mln zł oraz prawie 700 kredytów na zakup
nowych technologii o łącznej wartości 343 mln zł.
Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się linie
kredytowe
w
ramach
"BranŜowego
programu

rozwoju wspólnego uŜytkowania maszyn i urządzeń rolniczych", których
przeznaczeniem jest finansowanie
inwestycji
zmierzających do rozwoju
zespołowych form uŜytkowania maszyn i urządzeń
rolniczych w gospodarstwach rolnych do 300 ha
uŜytków rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej.
- Barierę stanowi tu wymóg, by maszyny uŜytkowały co najmniej dwa
gospodarstwa, a w naszych warunkach rolnicy wolą rozwijać gospodarstwa indywidualnie wyjaśnia Monika Sokołowska.
W ciągu dziesięciu miesięcy udzielono tylko jednego takiego kredytu. Podobnie tylko jeden kredyt
został udzielony z linii kredytów dla grup producentów rolnych i w ramach
"Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego,
chłodnictwa składowego
i przetwórstwa jaj.
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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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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 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.

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.: 660 541 788
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com

11 grudnia 2013 r. do klubu parlamentarnego PSL dołączyło czworo posłów,
którzy dotychczas stanowili koło Inicjatywa Dialogu. Są to: Halina SzymiecRaczyńska, Bartłomiej Bodio, Artur
Bramora i Dariusz Cezar Dziadzio.
Do PSL warto przyjść. Polskie Stronnictwo Ludowe to racjonalna siła polityczna. Dzięki tej decyzji PSL i koalicja
jest silniejsza, a to
jest dobre dla Polski, bo stabilizuje
scenę polityczną.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

