Biuletyn
Informacyjny

Numer 144

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

W numerze:

Piszcie do nas...

•

Janusz Piechociński

Handel zagraniczny Polski
po 11 miesiącach 2014 r.
Według wstępnych danych GUS, po 11 miesiącach 2014 r.
eksport towarów osiągnął wartość prawie 150,5 mld euro i był
wyŜszy o 4,8 proc. w porównaniu z poziomem sprzed roku.
Nieznacznie szybciej wzrósł w tym czasie import do Polski, tj.
o 5 proc., do 152,2 mld euro. Po 11 miesiącach 2014 r. zdecydowanie lepsze wyniki odnotowano w wymianie z krajami
rozwiniętymi, gdzie eksport wzrósł o 7,2 proc. (do 126,2 mld
euro), a import o 4,1 proc. (do 99,5 mld euro). W rezultacie
nadwyŜka obrotów z tą grupą państw zwiększyła się o prawie
4,6 mld euro, do ok. 26,7 mld euro. Wywóz do UE zwiększył
się o 7,5 proc., do 116 mld euro. Wśród waŜniejszych krajów
unijnych, najszybciej wzrosła sprzedaŜ do: Łotwy (o 25,2
proc.), Hiszpanii (o ok. 21,3 proc.), Finlandii (o 16,6 proc.), Niderlandów (o 9,9 proc.) oraz Włoch, Rumunii i Szwecji (po 9,4
proc.). Relatywnie szybko wzrósł takŜe wywóz do naszego
głównego partnera handlowego, Niemiec (o 8,7 proc.). W
przypadku pozostałych rynków rozwiniętych (gdzie eksport
zwiększył się o 3,5 proc., do 10,2 mld euro) dynamicznie
wzrosła sprzedaŜ do Australii (32,9 proc.), Kanady (o 26
proc.) oraz RPA (o 10,7 proc.). Eksport towarów na pozostałe
rynki rozwijające się (poza WNP) wzrósł natomiast o 6,7 proc.
(do prawie 12,4 mld euro). Na uwagę zasługuje dynamiczny
wzrost wywozu do Algierii (blisko 2-krotny), Zjednoczonych
Emiratów Arabskich (o 44,6 proc.), Arabii Saudyjskiej (o 39,3
proc.), Indii (o 8,5 proc.) oraz Chin (o 8,4 proc.).
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Wicepremier Piechociński spotkał się z przedstawicielami
rządu Indii
- Indie są członkiem
G-20
z
ogromnym potencjałem ekonomicznym, z pozytywnym tempem wzrostu gospodarczego, dlatego jesteśmy zainteresowani
zacieśnianiem
współpracy miedzy
naszymi krajami –
powiedział wicepremier, minister gospodarki
Janusz
Piechociński
podczas
spotkań
z
przedstawicielami
rządu Indii, które odbyły się w 11 stycznia 2015 r. w Ahmedabadzie.
Podczas pobytu w
Indiach wicepremier
spotkał się m.in. z
minister
przetwórstwa Ŝywności Indii
Harsimrat Kaur Badal, ministrem stanu
Gujarat ds. rolnictwa
Shri Mohanbhai Ka-

lyanjibhai Kundariya,
ministrem stali i kopalń
Indii Narendra Singh
Tomarem oraz ministrem węgla, energetyki, nowych i odnawialnych źródel energii
Indii Piyushem Goyalem. - Imponująca dynamika rozwoju gospodarczego
oraz
osiągnięcia w rozwoju branŜ nowoczesnych
technologii,
stawiają Indie w gronie
najpowaŜniejszych europejskich
partnerów gospodarczych w ujęciu globalnym – podkreślał.
Wicepremier
Piechociński
zwracał
uwagę, Ŝe rynek indyjski jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów
zagranicznych, a Indie
są drugim, po Singapurze, miejscem lokalizacji polskich inwestycji bezpośrednich w
Azji. Wspomniał
o

dwóch największych
polskich inwestycjach
w Indiach: zakładzie
produkcji puszek Can
Pack oraz fabryce
materiałów opatrunkowych naleŜącą do Toruńskich
Zakładów
Materiałów Opatrunkowych.
Wicepremier Piechociński spotkał się
równieŜ z przedsiębiorcami działającymi
na rynku indyjskim.
Ponadto wziął udział
w konferencji z cyklu
Vibrant Gujarat Summit, które są organizowane od 2003 r. Stanowią one najwaŜniejszy instrument promocji moŜliwości inwestycyjnych stanu Gujarat. Są teŜ platformą
nawiązywania kontaktów biznesowych między przedsiębiorcami
z róŜnych krajów.
www.mg.gov.pl
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Wicepremier Piechociński spotkał się z przedstawicielami
rządu Indii cd.
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Ustawa o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

W dniu 1 stycznia
2015 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 23
października 2014 r.
o zmianie ustawy o
krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności (Dz. U.
2014 poz. 1872).
Celem ustawy jest dostosowanie przepisów
do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego
z
dnia 3 grudnia 2013 r.
(sygn. akt P 40/12).
Ustawa wprowadza
następujące regulacje:
1)
nowe przepisy,
zgodnie z którymi w
przypadku, gdy małŜonek prowadzi samodzielnie odrębne
gospodarstwo rolne
stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą nadany mu
zostanie odrębny numer identyfikacyjny;

2) włączenie kodeksu
postępowania adminis t r a c yj n e g o ,
który
umoŜliwi prowadzenie
postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w drodze decyzji administracyjnej.
Jednoczenie, z dniem 1
stycznia 2015 r. weszło
w Ŝycie rozporządzenie
wykonawcze do ww.
ustawy tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 24
grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien
spełniać wniosek o wpis
do ewidencji producentów (Dz. U. 2014 poz.
1964).
Rozporządzenie przewiduje, Ŝe w przypadku,
gdy małŜonek wystąpi o
nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego,
wniosek jego będzie zawierał m.in. informację o
tym, Ŝe samodzielnie
prowadzi odrębne gospodarstwo rolnego sta-

nowiące zorganizowaną całość gospodarczą
oraz wskaŜe dowody
potwierdzające tę okoliczność.
NaleŜy podkreślić, iŜ
zgodnie z art. 75 § 1
Kodeksu postępowania
administracyjnego, jako
dowód naleŜy dopuścić
wszystko, co moŜe
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie
jest sprzeczne z prawem. W szczególności
dowodem mogą być
dokumenty, zeznania
świadków, opinie biegłych. JeŜeli przepis
prawa nie wymaga
urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
w drodze zaświadczenia właściwego organu
administracji, organ administracji publicznej
odbiera od strony, na jej
wniosek, oświadczenie
złoŜone pod rygorem
odpowiedzialności za
fałszywe zeznania.
www.minrol.gov.pl
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WyŜsze wsparcie dla zatrudniających osoby
niepełnosprawne
Od początku roku obowiązują znowelizowane przepisy wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dzięki nim pracodawcy mogą liczyć na wyŜsze dofinansowanie przy
zatrudnianiu
niepełnosprawnych.
Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy mogą otrzymać zwrot
kosztów za przystosowanie
stanowiska pracy dla zatrudnianej osoby niepełnosprawnej, pomieszczenia biurowego, adaptacji lub zakupu specjalnego sprzętu. Wsparcie
finansowe przysługuje bez
względu na to, czy pracownik został zatrudniony juŜ
jako osoba niepełnosprawna
czy teŜ nabył niepełnosprawność w czasie pracy.
Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy mogą otrzymać
zwrot kosztów za przystosowanie stanowiska pracy dla
zatrudnianej osoby niepełnosprawnej,
pomieszczenia
biurowego, adaptacji lub zakupu specjalnego sprzętu.
Wsparcie finansowe przysługuje bez względu na to, czy
pracownik został zatrudniony juŜ jako osoba niepełnosprawna czy teŜ nabył niepełnosprawność w czasie
pracy.
Nowe przepisy wprowadzają równieŜ ułatwienia przy
dofinansowaniu do wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych.
Aby
je

otrzymać pracodawca będzie
musiał wykazać wzrost zatrudnienia netto ogółem w przedsiębiorstwie (w ciągu ostatnich 12
miesięcy), a nie jak do tej pory
wzrost zatrudnienia netto ogółem oraz wzrost zatrudnienia
osób niepełnosprawnych.
Dzięki nowelizacji ustawy
pracodawca, który prowadzi zakład pracy chronionej, będzie
mógł otrzymać równieŜ zwrot
kosztów budowy lub przebudowy związanych z modernizacją
obiektów i pomieszczeń zakładu
pracy.
WaŜnym ułatwieniem dla pracodawców jest nowy zapis, który umoŜliwia im otrzymanie
zwrotu 100 % kosztów szkolenia pracownika pomagającego
pracownikowi niepełnosprawnemu w komunikowaniu się z otoczeniem
czy
wykonywaniu
czynności trudnych lub niemoŜliwych do samodzielnego wykonania. Zwrot nie moŜe jednak
przekroczyć kwoty najniŜszego
wynagrodzenia, czyli 1750 zł.
Od stycznia 2015 r. zmieniają
się równieŜ kwota zwrotu kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, jaką moŜe otrzymać
pracodawca. PFRON zwróci do
70% tych kosztów, nie więcej
jednak niŜ do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na osobę.
Do maksymalnie 95% wzrosło teŜ dofinansowanie do kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
lub barier technicznych. Wspar-

cie nie moŜe jednak przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli
56 715 zł.
Dla kogo dopłaty?
Dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
moŜe otrzymać pracodawca,
który:
- zatrudnia do 25 osób na pełny
wymiar czasu pracy;
- zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy,
gdzie wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6
%,
- prowadzi zakład pracy chronionej.
Gdzie ubiegać się o pomoc?
Pracodawca chcący otrzymać
dofinansowanie z PFRON powinien złoŜyć wniosek i informację w terminie do 25 dnia
miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczą.
Wniosek naleŜy wysłać do siedziby Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych przy
AL. Jana Pawła II 13 w Warszawie.
Szczegółowe informacje oraz
odpowiednie formularze znajdują
się
na
stronie: www.pfron.org.pl
W okresie od stycznia do października 2014 r. dofinansowanie z PFRON otrzymało średnio
245,1 tys. osób niepełnosprawnych miesięcznie.

www.mpips.gov.pl
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Za kilka dni Indie otworzą się na polskie jabłka
W ciągu kilku dni spodziewamy się pozytywnej decyzji urzędu fitosanitarnego Indii ws.
moŜliwości sprowadzenia do tego kraju polskich jabłek - poinformował wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk
po rozmowach z przedstawicielami
ministerstwa rolnictwa Indii.
Chodzi o zgodę na stosowanie do likwidacji drobnoustrojów metody chłodzenia zamiast fumigacji,
czyli działania bromkiem
metylu - powiedział Nalewajk dziennikarzom w
Ahmedabadzie. Podkreślił,
Ŝe Indie zgodziły się juŜ
na sprowadzanie owoców
konserwowanych metodą
chłodniczą z Francji,
Włoch i Belgii, a Polska
oczekuje teraz tego samego w stosunku do polskich
j a b ł e k .
"Zostawiliśmy u ministra
rolnictwa Indii projekt odpowiedniego porozumienia. Myślę, Ŝe pozytywną
odpowiedź będziemy mieli
w ciągu kilku dni" - powiedział Nalewajk. Polska delegacja z wicepremierem
Januszem Piechocińskim,
przy okazji politycznobiznesowego szczytu Vibrant Gujarat w Ahmeda-

badzie spotkała się m.in. z
minister przetwórstwa Ŝywności Indii Harsimrat Kaur
B
a
d
a
l
.
Piechociński temat polskich jabłek poruszył teŜ w
rozmowie z premierem Indii
Narendrą Modim. "Modi polecił rozwiązać tę kwestię na
poziomie ministrów rolnictwa. Stąd projekt porozumienia, na mocy którego moglibyśmy eksportować jabłka
do Indii" - wyjaśnił Nalewajk.
Jak podkreślił wiceminister,
Indie są dla polskich producentów potencjalnie wielkim
rynkiem. Kraj ten importuje
ok. 200 tys. ton jabłek rocznie, głównie z USA, Nowej
Zelandii i Australii i jabłka te
są w Indiach bardzo drogie,
z kolei duŜa część własnej
produkcji jabłek Indii się psuje, bo w kraju nie ma środków ich przechowywania tłumaczył
Nalewajk.
200 tys. ton to pokaźna
kwota i moŜna o ten rynek
zawalczyć - mówił Nalewajk,
dodając, Ŝe są polscy producenci, którzy czekają "w blokach startowych" i kiedy tylko
władze Indii zgodzą się na
stosowanie metody chłodniczej, mogą od razu wysyłać
o
w
o
c
e
.
"Hindusi byli u nas w firmie,
jabłka im bardzo smakowały
i są bardzo zainteresowani

nimi" - powiedział w Ahmedabadzie dziennikarzom
Krzysztof Sułek z firmy Janfruit, duŜego producenta jabłek z "zagłębia" pod Grójcem. UwaŜamy, Ŝe to jest
rynek bez dna i w bardzo
krótkim czasie moŜemy wysłać tam bardzo duŜą ilość
jabłek - dodał Sułek, zaznaczając, Ŝe logistyka nie jest
dziś problemem, a główną
przeszkodą są właśnie indyjskie przepisy fitosanitarne.
Sułek podkreślił, Ŝe jego
firma moŜe sprzedać do Indii
wszystkie zapasy, które ma,
choć część polskich producentów nie zna tego rynku i
nie kaŜdy ma odwagę wysyłać tam swoją produkcję. Zaznaczył, Ŝe o ile jabłka z zeszłorocznych zbiorów mogą
być jeszcze przechowywane
mniej więcej do kwietnia, to
jednak jego firma ponosi
straty, bo nie ma bieŜących
przychodów ze sprzedaŜy.
Główną przyczyną kłopotów polskich producentów
Ŝywności, w tym i jabłek jest
rosyjskie embargo na Ŝywność z UE. Ministerstwo gospodarki zaczęło pomagać
w szukaniu nowych rynków
zbytu dla polskiej Ŝywności,
przede wszystkim w Azji.

www.zzcnmr.pl
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InformacjeCzas
Państwowej
podsumowań…
Komisji Wyborczej
Wiceminister Beata Oczkowicz z wizytą w jednostkach
Włoskich Sił Zbrojnych oraz NATO Defence College
Koniec roku to zawsze czas
podsumowań i refleksji: jaki
był ten, co odchodzi i co
czeka nas w kolejnych dwunastu miesiącach.
Ten
roczny bilans zazwyczaj zostawia pewien niedosyt –
chcielibyśmy zrobić więcej,
lepiej, mądrzej… Czy to wynik naszego narodowego,
ponoć, malkontenctwa? A
moŜe po prostu taka juŜ nasza ludzka natura, Ŝe zawsze zostawia jakieś „ale”,
które kaŜe nam iść do przodu, próbować nowych rozwiązań, stawiać sobie nowe
zadania, ambitniejsze cele?
Gdy spojrzę na to, co za
nami, muszę powiedzieć, Ŝe
2014 był dobrym rokiem (i
pomijam tu kwestię wygranych wyborów i zaufania
społecznego jakim obdarzone zostało Polskie Stronnictwo Ludowe i ja osobiście –
co przecieŜ równieŜ wpływa
na pozytywną ocenę mijającego roku). Patrząc z perspektywy Województwa –
zdecydowanie poprawiła się
jakość świętokrzyskich
dróg: inaczej juŜ jeździ się
z Kielc do Włoszczowy, ze
Staszowa do Połańca i
Osieka, Końskie i Osiek zyskały w tym roku obwodnice, oddaliśmy most na Wiśle w Połańcu, skracając
drogę z Kielc do Rzeszowa… Budowane jest 1400
kilometrów sieci światłowodowej. Dzięki funduszom

unijnym uzbrojone i uruchomione zostały tereny inwestycyjne w Połańcu i ruszyła budowa Staszowskiego Obszaru
Gospodarczego… RównieŜ w
2014 r. kupiliśmy kolejne nowoczesne pociągi dla Świętokrzyskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, otworzyliśmy Centrum Nauki Leonardo
da Vinci w Podzamczu Chęcińskim i – co moŜe najwaŜniejsze – Klinikę Hematologii i
Transplantacji Szpiku przy
Świętokrzyskim Centrum Onkologii.
W październiku okazało się,
Ŝe Świętokrzyskie zajęło
pierwsze miejsca w Rankingu
Inwestycyjnym Województw
oraz Rankingu Wykorzystania
Funduszy Unijnych, które przygotował Tygodnik Samorządowy „Wspólnota”. Mieliśmy największe w kraju zaangaŜowanie i wydatki inwestycyjne na
rzecz infrastruktury technicznej, a to przecieŜ przekłada
się na podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców. Tak obiektywnie patrząc, są powody do
zadowolenia. Ale pisząc te słowa, juŜ słyszę głosy oburzenia
– z czego się tu cieszyć, skoro
wysokie bezrobocie, brak
miejsc pracy, niepewne perspektywy dla młodych… śycie
nie jest czarno – białe. Sukcesy inwestycyjne są faktem i
faktem są problemy, z którymi
się borykamy. Te dotyczące
rynku pracy, te demograficzne
i wiele innych – to sprawy z

którymi musimy się mierzyć i
pewnie jeszcze długo będziemy musieli. To nasze wyzwania na 2015 i kolejne lata. Od
razu powiem – naprawdę niełatwe. Sprowadzają się do
jednego – jako region musimy
zacząć konkurować nie tylko
tańszą siłą roboczą, ale patentami, nowymi rozwiązaniami technologicznymi i wykwalifikowanymi, świetnie przygotowanymi specjalistami. A pomóc nam w tym mają nowe
fundusze unijne – w tym ponad 5,6 miliarda złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Dobre wykorzystanie tych naprawdę duŜych pieniędzy,
zwłaszcza w zakresie wsparcia gospodarki i przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy – to dla samorządu
województwa najwaŜniejsze
wyzwanie.
Na ten nowy, 2015 rok, Ŝyczę Państwu i sobie, Ŝeby
nam się ten wspólny projekt
pod nazwą „Rozwój Świętokrzyskiego” udał. śyczę poczucia dobrze wykonanej pracy i satysfakcji z jej efektów.
śyczliwych ludzi wokół i duŜo
zdrowia – bo jak ktoś mądrze
powiedział, jak jest zdrowie, to
o całą resztę moŜna samemu
zadbać.

www.jarubas.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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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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KoleŜanki i Koledzy,
rozpoczynający się 2015 rok to podwójna elekcja zarówno
w wyborach na Prezydenta RP oraz w wyborach do Sejmu
i Senatu. Rok 2015 to równieŜ początek obchodów 120lecia istnienia Ruchu Ludowego w Polsce. Polskie Stronnictwo Ludowe jest najdłuŜej działającą partią polityczną w
Polsce, wyrosłą z tradycji Ruchu Ludowego. Obecnie skupia 140 tysięcy członków. Swoimi strukturami obejmuje 90
procent gmin w Polsce. W historii Ruchu Ludowego w momentach próby przywódcy
PSL zawsze bronili interesu
narodowego. Tegoroczne obchody to Święto całej Naszej
rodziny ludowej. Potrzeba
Nam wiernych i twórczych
kontynuatorów działań Wincentego Witosa, Stanisława
Mikołajczyka oraz Macieja Rataja.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

