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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
Dobre wyniki handlu zagranicznego po
11 miesiącach 2014 r.

Po jedenastu miesiącach 2014 r. eksport towarów osiągnął wartość 145 632 mln EUR, czyli
o 5,8% (tj. o 8 016 mln EUR) wyŜszą niŜ w analogicznym okresie roku 2013. Import z kolei wyniósł 145 234 mln EUR i był wyŜszy niŜ przed
rokiem o 6,1%, tj. o 8 402 mln EUR. W rezultacie notowana przed rokiem nadwyŜka obrotów
zmniejszyła się o 386 mln EUR, do 398 mln EUR. Deficyt rachunku obrotów bieŜących wyniósł
4 743 mln EUR, czyli w porównaniu z poziomem
za 11 miesięcy 2013 r. pogłębił się o 143 mln
EUR. Poza pogorszeniem salda w pozycji towarów, zadecydowało o tym zmniejszenie dodatniego bilansu usług (o 878 mln EUR). Nie zdołały tego skompensować korzystne zmiany w
dwóch pozostałych pozycjach rob, a mianowicie: przekształcenie deficytu (477 mln EUR) w
nadwyŜkę (253 mln EUR) w pozycji dochodów
wtórnych oraz redukcja deficytu w pozycji dochodów pierwotnych (o 391 mln EUR).
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Wicepremier Piechociński na światowej premierze
VW Caddy
- Fabryka Volkswagen ma bardzo duŜe znaczenie dla
regionu,
dlatego
cieszę się, Ŝe nowy
Caddy jest budowany wyłącznie w
Poznaniu.
Nasze
wstępne dane za
trzy kwartały 2014
r. pokazują, Ŝe eksport
wyrobów
przemysłu motoryzacyjnego
moŜe
osiągnąć wartość
blisko 19 mld euro - powiedział wicepremier,
minister
gospodarki
Janusz Piechociński podczas światowej
premiery
Volkswagena Caddy.
Uroczystość
odbyła się 4 lutego
2015 r. na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Volkswagen Poznań
to nowoczesna sa-

modzielna fabryka samochodów
uŜytkowych i komponentów.
W tej chwili działalność produkcyjna zlokalizowana jest w
trzech miejscach w
Wielkopolsce. Czwarty
zakład, w którym od
2016 budowana będzie nowa generacja
modelu Crafter, powstaje obecnie we
Wrześni. Volkswagen
Polska zamknął rok
2014 liczbą 175 521
wyprodukowanych samochodów.
Obecnie w firmie
pracuje ponad 6 800
osób. Mając świadomość rosnących potrzeb dotyczących zatrudnienia VW Poznań
podjął działania mające na celu zapewnienie zakładom wykwalifikowanej kadry. W 2005 roku w porozumieniu z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych

nr 1 w Swarzędzu
otwarto klasę o profilu
monter mechatronik.
Dziś uczniowie mogą
podjąć naukę w zawodach mechanik pojazdów samochodowych,
operator maszyn i
urządzeń
odlewniczych oraz mechanik
automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Volkswagen podpisał równieŜ
strategiczne umowy z
poznańskimi uczelniami wyŜszymi, m.in. z
Politechniką Poznańską.
Ministerstwo
Gospodarki wspiera program kształcenia zawodowego we współpracy z przedstawicielami przemysłu. Porozumienie w tym obszarze między MG,
MEN, MSP i MPiPS
zostało podpisane 23
stycznia 2015 r.
www.mg.gov.pl
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Adam Jarubas w Szczecinie
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Przekonujemy Niemców do naszych racji
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
kontynuował 5 lutego
rozmowy z delegacją
Związku Rolników Niemieckich na czele z przewodniczącym Joachimem Rukwiedem. Podczas spotkania minister
Sawicki przedstawił największe bolączki polskiego rolnictwa oraz nasze
pomysły na ich rozwiązanie na unijnym forum.
– Liczę na pogłębienie
współpracy w ramach
Trójkąta Weimerskiego
– podkreślił polski minister.
Zdaniem Polski Komisja
Europejska powinna poczuć rosnący nacisk ze
strony rządów państw
członkowskich oraz organizacji farmerskich. Tylko
w ten sposób jesteśmy w
stanie zmusić Brukselę
do działania, które do tej
pory jest dalece niewystarczające. Najlepszym
tego przykładem jest sytuacja na rynku jabłek. Sama moŜliwość przekazywania
nadwyŜek
owoców dla organizacji
charytatywnych to za
mało. Gdybyśmy mogli
wycofać 300 – 400 tys.

ton jabłek i przeznaczyć
je na biodegradacje to rynek uregulowałby się
trwale. Niestety do dzisiaj
nie mamy na to zgody
Komisji Europejskiej –
tłumaczył Marek Sawicki.
Podczas rozmów Polska
przekonywała niemieckich
partnerów do interwencji na
rynku wieprzowiny oraz do
pomysłu rozłoŜenia na raty
kar na przekroczenie unijnych limitów produkcji. Naszym zdaniem takie
rozwiązanie uchroni od
bankructwa najlepsze gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka,
a budŜet UE w Ŝaden sposób na tym nie straci –
powiedział minister Sawicki. Szef niemieckiej delegacji Joachim Rukwied przypomniał, Ŝe Związek Rolników Niemieckich opowiadał
się za całkowitą likwidacją
kar za nadprodukcję w
ostatnim roku kwotowym ,
aby zapewnić rolnikom tzw.
„miękkie lądowanie”.
Obie strony pochyliły się
równieŜ nad dramatyczną
sytuacją na rynku wieprzowiny. – Presja cenowa w
naszym kraju jest bardzo
duŜa, a opłacalność produkcji trzody chlewnej

zarówno w Polsce jak
i Niemczech bardzo niska – kontynuował przewodniczący Joachim Rukwied, który jednocześnie
zaznaczył, Ŝe jego organizacja bardzo ostroŜnie
podchodzi do pomysłów
uruchomienia mechanizmu
prywatnego przechowalnictwa. Zdaniem niemieckiej
delegacji nie rozwiązuje to
problemu tylko przenosi w
czasie, a najbardziej zyskują na tym ubojnie. –
Dlatego uwaŜamy, Ŝe naleŜy wypracować europejska strategię eksportową oraz intensywnie
szukać nowych rynków
zbytu, aby trwale pozbyć
się nadwyŜek z europejskiego rynku – podsumował Joachim Rukwied.
W spotkaniu wzięli równieŜ udział Marek Borowski
(Krajowa Rada Izb Rolniczych), Marian Sikora
(Federacja BranŜowych
Związków Producentów
Rolnych), Tomasz Łukomski ( Związek Zawodowy
Centrum Narodowe Młodych Rolników), Leszek
Przybytniak oraz Jacek
Pruszkowski (Związek Sadowników RP).
www.minrol.gov.pl
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Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
2 lutego, z udziałem
Władysława KosiniakaKamysza, ministra pracy i polityki społecznej
i Cezarego Grabarczyka, ministra sprawiedliwości, rozpoczął się
Kongres Poradnictwa
Prawnego i Obywatelskiego.
Dwudniowy kongres jest
podsumowaniem kilkuletniej pracy instytucji
publicznych i partnerów
społecznych i zwieńczeniem projektu systemowego
„Opracowanie
kompleksowych i trwałych
mechanizmów
wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Jednak, jak zaznaczyli organizatorzy, kongres jest
takŜe okazją do konsultacji projektu ustawy o
bezpłatnym systemie poradnictwa prawnego.
- Cieszę się, Ŝe po wielu miesiącach pracy
naszej – Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości –
organizacji pozarządowych, organizacji poradniczych i innych
podmiotów, które two-

rzyły projekt systemowy
moŜemy się spotkać i porozmawiać o projekcie
ustawy – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz,
minister pracy i polityki
społecznej.
- Poradnictwo prawne od
lat istnieje dzięki organizacjom pozarządowym i
organizacjom poradnictwa. Jednak projekt ustawy to krok milowy, który
kaŜdemu, kto nie jest w
stanie
opłacić
usług
prawników i adwokatów,
zapewni dostęp do informacji i porady prawnej –
dodał minister KosiniakKamysz.
Podstawą do przedstawionego w konsultacjach
społecznych projektu ustawy o bezpłatnym poradnictwie prawnym był wieloletni
dorobek organizacji oraz
rekomendacje zawarte w
Zielonej Księdze.
- Dzięki
konsultacjom
wiemy, Ŝe moŜemy powierzyć organizacjom pozarządowym nie tylko
działania z zakresu informacji prawnej, ale teŜ te z
zakresu bezpłatnej porady prawnej – powiedział
Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości.

Projekt ustawy zakłada
tworzenie punktów bezpłatnego
poradnictwa
prawnego na poziomie powiatów, w proporcji 1 punkt
na 25 tys. mieszkańców.
Punkty będą mogły być
prowadzone równieŜ przez
wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. W
pierwszym etapie realizacji
ustawy około 20% punktów ma być prowadzone
właśnie przez podmioty
pozarządowe.
Ustawa ma stworzyć
system bezpłatnej porady i
informacji prawnej, która
wyeliminuje wykluczenie
związane z brakiem dostępu do porady prawnej i
zwiększy jej dostępność.
Odbiorcami
bezpłatnych
porad mają być osoby, które nie są w stanie same
pokryć
kosztów
usług
prawniczych i adwokackich.
Organizatorem kongresu jest Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej oraz
Instytut Spraw Publicznych, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Fundacja Uniwersyteckich
Poradni
Prawnych, Związek Biur
Porad Obywatelskich.
www.mpips.gov.pl
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Polityczny duet egzotyczny
W ostatnich dniach znów objawiła nam się w regionie egzotyczna na pierwszy rzut oka
koalicja PiS i SLD. Te, według
deklaracji, tak krańcowo róŜne ideowo partie, wykazują
zadziwiającą jedność, gdy na
horyzoncie pojawia się nadrzędny nad wszelkie programy i ideologie cel – dokopać
PSL-owi. A jeśli przy okazji
uda się dołoŜyć osobiście
marszałkowi województwa,
wówczas szefowie regionalnych struktur obu zaprzyjaźnionych ugrupowań osiągają
juŜ chyba pełnię szczęścia.
Mogłem się spodziewać, Ŝe
duet panów Lipca i Szejny
zgodnym chórem odezwie się
natychmiast po ogłoszeniu
mojej kandydatury na urząd
Prezydenta RP. No i oczywiście nie zawiodłem się. Znów
usłyszeliśmy o gospodarczej
katastrofie, politycznym bankructwie itd. Znów demagogicznie, wybiórczo i pod przygotowaną tezę. A fakty? Oto
one: Dane GUS za 2013 r.
pokazują rzeczywiście niepokojące dane na temat stagnacji, a nawet minimalnie ujemnego tempa wzrostu PKB w
regionie. Ale – o czym panowie krytykanci „zapominają” –
stagnacji po kilku latach wzrostu PKB w tempie… najwyŜszym lub jednym z najwyŜszych w kraju (w okresie 2007
– 2010 Świętokrzyskie miało
największą w kraju dynamikę
wzrostu PKB). Czy tylko złe
wiadomości wymagają nagłośnienia? Z jakich to przyczyn
o tych dobrych panowie wsty-

dliwie milczeli? Bo jakoś nie pamiętam konferencji prasowej PiS
lub SLD na ten temat.
Nie mam zamiaru podwaŜać
danych GUS i dyskutować z kryzysową rzeczywistością. 2013
rok był dla regionalnej gospodarki okresem trudnym, co przełoŜyło się na statystyki. Wiele wskazuje na to, Ŝe był to prawdopodobnie najtrudniejszy dla nas rok
w całym okresie zapoczątkowanego w 2008 r. światowego kryzysu gospodarczego. Nasze województwo, jak pokazują wszystkie analizy ekspertów, jest bardziej od innych podatne na okresowe wahania koniunktury. W
duŜej mierze wynika to z faktu,
Ŝe wciąŜ jedną z dominujących
gałęzi gospodarczych w regionie
jest przemysł materiałów budowlanych, który w pierwszej kolejności i najmocniej odczuwa
ochłodzenie klimatu inwestycyjnego. Ta nasza podatność na
kryzys uwarunkowana jest takŜe
znacznym udziałem rolnictwa w
gospodarce regionalnej. A jak
trudna jest sytuacja w rolnictwie,
nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć. Coraz bardziej niepokojące
i trwalsze niŜ się to na początku
wydawało zjawisko deflacji, bierze się przecieŜ między innymi
ze spadających cen Ŝywności.
Ale to przecieŜ nie jest tak, Ŝe
politycy opozycji tego nie wiedzą.
Ta „wraŜliwość kryzysowa”
Świętokrzyskiego nie jest Ŝadną
tajemnicą, ba – zapisana została
w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, za przyjęciem której zarówno radni Prawa
i Sprawiedliwości, jak i Sojuszu
Lewicy Demokratycznej zgodnie

głosowali w minionej kadencji.
A wracając do meritum –
mam nadzieję, a potwierdzają to
wskaźniki gospodarcze, Ŝe najtrudniejszy czas mamy juŜ za
sobą. WciąŜ jako region mamy
całkiem przyzwoite, 12 miejsce
w kraju jeśli chodzi o Produkt
Krajowy Brutto na głowę mieszkańca. W województwie spada
stopa bezrobocia i to szybciej
niŜ w skali kraju (wskaźnik ten w
okresie od grudnia 2013 r. do
grudnia 2014 r. wynosi dla Świętokrzyskiego -2,4 punktu procentowego, przy czym średnia
krajowa wynosi – 1,9 ). Zaś sami przedsiębiorcy potwierdzają,
Ŝe juŜ w 2014 r. zaznaczyło się
oŜywienie gospodarcze (m.in.
wzrost produkcji sprzedanej
przemysłu oraz budownictwa),
co przełoŜyło się na ich deklaracje dotyczące inwestowania i
zwiększania zatrudnienia w firmach.
Jeśli do tego dołoŜy się szanse związane z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym,
w ramach którego mamy do wykorzystania 5,6 mld złotych, w
tym prawie 1,5
mld zł na
wzmocnienie świętokrzyskiego
biznesu, to te ostatnie wskaźniki
– choć przecieŜ wymagające
monitorowania – moŜna potraktować jako istotną wskazówkę,
ba – nawet istotne ostrzeŜenie,
ale z pewnością nie jako
„początek końca”, co zdaje się
wynikać z tez, na wyścigi prezentowanych przez zjednoczone
siły z lewa i prawa. Albo odwrotnie.

www.jarubas.pl
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Adam Informacje
Jarubas - Kandydat
Państwowej
PSLKomisji
na urząd
Wyborczej
Prezydenta RP
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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AdamJarubas - Kandydat PSL na urząd Prezydenta RP
Edukację na poziomie podstawowym odbył w rodzinnej wsi (1989). Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcące w Busku-Zdroju (1993), następnie w 1998 r., ukończył studia z zakresu historii na Akademii
Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył takŜe studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w WyŜszej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, „Zarządzanie administracją i rozwojem
lokalnym” w WyŜszej Szkole Handlowej oraz studia prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia
MenadŜerów oraz Uniwersytet Gdański na poziomie MBA w WyŜszej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. W roku 1994 wstąpił do Związku MłodzieŜy Wiejskiej i pozostał jego członkiem do roku 2009. W latach 1998-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu Woj. ZMW RP „Wici”w Kielcach, w latach 2002-2006 był
sekretarzem Zarządu Krajowego ZMW. W roku 2006 został odznaczony Złotą Odznaką ZMW oraz KrzyŜem za Zasługi dla ZMW w roku 2008. Jako prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW walczył w obronie województwa świętokrzyskiego podczas próby jego likwidacji w roku 1998. Od 1992 roku jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 2006 roku – prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.
Pracę zawodową rozpoczął jako asystent-doradca sejmowy posła Tadeusza Madzi z Polskiego Stronnictwa Ludowego (b. prezesa Polskiego Zw. Niewidomych). W latach 2002 – 2004 pracował jako wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, a w latach 2004 –
2006 był wicedyrektorem Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. W kadencji samorządowej 1998-2002 był radnym Powiatu Buskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Edukacji w Radzie Powiatu. W kadencji 2006 – 2010 był radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach samorządowych w 2006 roku uzyskał najlepszy wynik wśród osób kandydujących
do Sejmiku Wojewódzkiego, zdobywając w swoim okręgu 8032 głosy. W listopadzie 2006 roku został
wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat – zostając najmłodszym marszałkiem województwa w kraju. W wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w
listopadzie 2010 r., zaufało mu ponad 31 tysięcy mieszkańców Świętokrzyskiego i ponownie został wybrany na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. W wyborach parlamentarnych 2011, startując z listy
PSL w okręgu świętokrzyskim, został wybrany do Sejmu, otrzymując 28 750 głosów. W kolejnych wyborach samorządowych organizacja świętokrzyska PSL pod przywództwem Adama Jarubasa uzyskała 213 982 tys. głosów – 46,24% poparcia. Dzięki takiemu zaufaniu mieszkańców regionu, Polskie Stronnictwo
Ludowe zdobyło 17 z 30 mandatów w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – to najlepszy wynik PSL
w skali kraju. W ostatnich wyborach samorządowych uzyskał zaufanie 37 871 tys. osób i po raz trzeci
pełni funkcję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.
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