Biuletyn
Informacyjny

Numer 148

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

Ocena sytuacji gospodarczej
w przemyśle w 2014 r.
W 2014 r. sytuacja gospodarcza Polski poprawiła
się. PKB wzrósł o 3,3 proc. wobec 1,7 proc. odnotowanego 12 miesięcy wcześniej. Mimo spowolnienia tempa wzrostu wartości dodanej wytworzonej w przemyśle (z 4,9 proc. do 3,6 proc.),
jej dynamika w dalszym ciągu pozostawała większa od dynamiki PKB. Po relatywnie wysokim
wzroście produkcji w I kw. 2014 r. (o 4,9 proc.) w
dwóch kolejnych kwartałach notowano sukcesywne zmniejszenie tempa wzrostu (do 1,8 proc.
w III kw.). Odwrócenie tej tendencji nastąpiło w IV
kw., kiedy to produkcja wzrosła o 3,1 proc.
Zatrudnienie w przemyśle zwiększyło się o 1,1
proc. wobec spadku o 1 proc. w 2013 r. Wzrost
zatrudnienia w przemyśle był szybszy niŜ w całej
gospodarce. Jego tempo zwiększało się z kwartału na kwartał (z 0,5 proc. w I kw. do 1,3 proc.
w IV kw.).
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Wicepremier Piechociński otworzył nową linię
produkcyjną w fabryce AGD
Ministerstwo
Gospodarki wspiera inwestorów, którzy rozwijają
swoją działalność i
tworzą nowe miejsca
pracy - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński
podczas
otwarcia nowej linii
produkcyjnej w fabryce
Samsung we Wronkach. Uroczystość odbyła się 12 lutego 2015
r.
Zakład we Wronkach
rozpoczął swoją działalność 6 kwietnia 2010 r. i
zatrudnia obecnie ponad
4 tys. pracowników. -

Dzięki takim projektom
nasz kraj stał się europejskim liderem w produkcji
sprzętu AGD, a nowoczesne pralki i lodówki wyprodukowane przez polskich specjalistów z Wronek trafiają na zagraniczne
rynki
–
dodał. Wyprodukowany
sprzęt trafia do 34 krajów
świata, w tym wszystkich
państw europejskich oraz
Rosji, Australii i Korei, a
takŜe do Afryki północnej.
Lokalizacja fabryki w Polsce ma znaczenie strategiczne. Pozwala szybko reagować na potrzeby rynku i
konsumentów, dzięki krót-

kiemu czasowi dostawy
produktów.
Ponadto firma nawiązała
współpracę w zakresie
prac badawczo – rozwojowych z Politechniką Poznańską. Dotyczy ona
działań nad rozwojem produktów, jakie powstają w
ramach realizowanych projektów. W ramach współpracy opracowano m.in.
metodę bezpośredniego
pomiaru wagi wsadu pralki
oraz sposób detekcji nieszczelności pralki bez uŜycia wody.
www.mg.gov.pl
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Adam Jarubas - Kandydat PSL na urząd Prezydenta RP
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Informacja o pomocy dla przedsiębiorców, w tym takŜe przedsiębiorców
sektora rolno-spoŜywczego, z jakiej mogą skorzystać poszkodowani przez
rosyjskie embargo
Zasadniczym celem nowelizacji ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z
ochroną miejsc pracy jest
umoŜliwienie zastosowania
instrumentów pomocowych
skierowanych na wspieranie
zatrudnienia przez dopłaty
do wynagrodzeń dla pracowników zagroŜonych
zwolnieniami, zatrudnionych
przez przedsiębiorców, u
których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków
prowadzenia działalności
gospodarczej w związku z
czasowym ograniczeniem
wwozu produktów na terytoria innych krajów.
Ustawa przewiduje, Ŝe
przedsiębiorca, u którego
ograniczenia w obrocie handlowym spowodowały spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako
sprzedaŜ towarów lub usług,
liczony w ujęciu ilościowym
lub wartościowym, łącznie
nie mniej niŜ o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w
okresie po dniu 6 sierpnia
2014 r., w porównaniu do
łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
będzie mógł wystąpić z

wnioskiem o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych z tytułu wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniŜonego wymiaru czasu pracy.
Przedsiębiorca spełniający
warunki uzyskania pomocy będzie mógł wnioskować o:
1) wypłatę świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowników za czas
przestoju ekonomicznego;
2) wypłatę świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń pracowników z tytułu obniŜenia wymiaru czasu
pracy;
3) wypłatę środków na opłacenie składek na ubezpieczenie
społeczne pracowników naleŜnych od wypłaconych świadczeń;
4) dofinansowanie kosztów
szkoleń pracowników zatrudnionych u przedsiębiorcy w
okresie przestoju lub obniŜonego wymiaru czasu pracy.

2015–2017. Minister właściwy
do spraw pracy – dysponent
Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
przeznaczy na ten cel środki w
wysokości 500 mln zł, z tego
250 mln zł w 2015 r. oraz 250
mln zł w 2016 r.
W celu umoŜliwienia zastosowania rozwiązań przewidzianych dla przedsiębiorców
spełniających warunki uzyskania pomocy minister właściwy
do spraw pracy – dysponent
Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych dokona zmiany w projekcie planu
finansowego Funduszu lub w
planie finansowym Funduszu
na 2015 r. przez zwiększenie
kosztów Funduszu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy i dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników,
do wysokości kwoty określonej
ustawą, w cięŜar pozostałości
środków Funduszu z okresów
poprzednich zapisanych w
projekcie planu finansowego
Funduszu lub w planie finansowym Funduszu jako stan na
początek 2015 r. oraz ujmie
planowane koszty Funduszu w
2016 r. w projekcie planu finansowego Funduszu, stanowiącego załącznik do projektu
ustawy budŜetowej na 2016 r.,
do wysokości maksymalnych
limitów wydatków wskazanych
w ustawie.

Świadczenia przysługujące
pracownikowi zatrudnionemu u
przedsiębiorcy spełniającego
warunki uzyskania pomocy będą mogły być wypłacane przez
okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od
dnia podpisania umowy o wypłatę tych świadczeń.
Przewidziana ustawą pomoc
dla przedsiębiorców będzie realizowana wyłącznie w latach www.minrol.gov.pl

Numer 148

Str. 5

Jedno świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Wszyscy opiekunowie osób
niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają
świadczenie pielęgnacyjne –
zakłada propozycja przygotowana przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.
Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom
niepełnosprawnych dzieci.
Propozycje ministerstwa
przedstawiła w poniedziałek
wiceminister ElŜbieta Seredyn na spotkaniu z przedstawicielami środowisk osób
niepełnosprawnych i ich
opiekunów.
– Przygotowane przez nas
rozwiązania są odpowiedzią na najwaŜniejszy postulat opiekunów osób
niepełnosprawnych – po-

wiedziała wiceminister Serdyn.
Proponowane zmiany zakładają, Ŝe świadczenie pielęgnacyjne otrzymają wszystkie osoby, które zrezygnują z pracy
(lub jej nie podejmą) z powodu
opieki nad niepełnosprawnym
członkiem rodziny. Ich dochód
na osobę w rodzinie nie będzie
mógł jednak przekroczyć 1 tys.
zł.
Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie
opiekunom niepełnosprawnych
dzieci. Opiekunowie dorosłych
otrzymują zasiłek dla opiekuna
lub specjalny zasiłek opiekuńczy. – Opiekunowie pobierający dzisiaj świadczenia zachowają prawa nabyte. KaŜdy będzie mógł wybrać, czy
woli otrzymywać wsparcie na

nowych czy na dotychczas
obowiązujących zasadach –
tłumaczy wiceminister Seredyn.
Wysokość świadczenia będzie zaleŜała od wieku osoby,
którą zajmuje się opiekun.
Opiekunowie osób, które nie
ukończyły 18 lat (lub 25 lat,
gdy się uczą) otrzymają na rękę 1200 zł (brutto 1638 zł) w
2015 r. oraz 1300 zł (brutto
1774 zł) od 2016 r. Po przekroczeniu tego wieku świadczenie opiekuńcze wyniesie
800 zł (brutto 1092 zł). Dla porównania: zasiłek dla opiekuna
i specjalny zasiłek opiekuńczy
wynoszą obecnie 520 zł
(brutto 710 zł).
www.mpips.gov.pl
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10 lat „Rosomaka” w Siłach Zbrojnych RP
W ubiegłym tygodniu
minęło 10 lat od pozyskania przez Wojsko
Polskie
pierwszych
pojazdów
KTO
„Rosomak”. Choć o
tym, Ŝe zakup transporterów opancerzonych dla Sił Zbrojnych
moŜna zaliczyć do
udanych inwestycji nie
trzeba dziś juŜ nikogo
przekonywać, warto
przypomnieć o znaczeniu kontraktu dla
polskiego przemysłu
zbrojeniowego. Kontrakt na dostawę 690
transporterów w kilku
wersjach podpisano
15 kwietnia 2003 roku.
Za dostarczenie wozów budowanych na
licencji fińskiej firmy
Patria
odpowiadać
miały Wojskowe Zakłady Mechaniczne w
Siemianowicach Śląskich, które stopniowo
zwiększały swoją samodzielność w procesie produkcyjnym. To
właśnie
przeprowadzona z powodzeniem

„polonizacja” wozu stała
się głównym motorem
napędowym dla rozwoju
spółki i związanych z nią
przedsiębiorstw, która w
momencie rozstrzygnięcia przetargu funkcjonowała głównie jako zakład remontowy. Dziś liczy 450 pracowników i
współpracuje z ok. 100
firmami z całej Polski,
zapewniając zatrudnienie dla blisko 3 tysięcy
osób. Korzystając z sukcesu transportera na rodzimym gruncie, a takŜe
pozytywnej opinii za granicą
wypracowanej
przede wszystkim w
Afganistanie, w 2014 r.
zmieniono nazwę spółki
na „Rosomak S.A.” Na
bazie pozyskanych doświadczeń do pierwotnego projektu wprowadzono liczne modernizacje, trwają równieŜ prace nad kolejną, juŜ całkowicie „polską” wersją
pojazdu, którego dalsze
300 egzemplarzy zostało zamówione przez
MON w 2013 r. i ma

wejść na wyposaŜenie
do roku 2019 r. W ramach nowego kontraktu
ze stroną fińską, podpisanego w tym samym
roku Polska zyskała
prawa nie tylko do modyfikacji i dalszego udoskonalania pojazdu, a
takŜe moŜliwości eksportowe, stwarzające
dalsze perspektywy rozwoju nie tylko przedsiębiorstwa z Siemianowic,
ale równieŜ dla całej
Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zgodnie z treś c ią
p o ro z u m ie n i a
„Rosomaki” będą mogły
być produkowane w
Polsce jeszcze przez
kolejnych 10 lat, spółka
intensywnie zabiega o
pozyskanie kontrahentów za granicą. Mam
nadzieję, Ŝe przedstawiciele rodzimych mediów
wspomogą promocję tego sprawdzonego projektu, którego zalet z
czasem pozazdrościli
nam nawet nasi amerykańscy sojusznicy.
www.beataoczkowicz.com
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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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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.
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Redakcja:
Robert Orzechowski
tel.: 508 462 945
e-mail: orzechowski.r@gmail.com

Przemysław Cichocki
tel.: 660 541 788
e-mail: cichockiprzemyslaw@gmail.com
Mateusz Dąbrowski
tel.: 607 491 695

Niedzielny apel Adama Jarubasa Kandydata PSL na
urząd Prezydenta RP, skierowany do Andrzeja Dudy, ponowiony podczas poniedziałkowej konferencji prasowej
w Kielcach, został zlekcewaŜony przez Andrzeja Dudę.
Kandydaci na najwyŜszy urząd w państwie powinni
uszanować wyborców, przekazać podczas debaty jak
chcą rozwiązywać najwaŜniejsze problemy rodaków.
Zgłoszony przez Adama Jarubasa apel o rozmowę
z kandydatem PiS jest próbą wprowadzenia do kampanii
racjonalnych,
odpowiedzialnych argumentów, poniewaŜ co pokazała szczególnie sobotnia konwencja
Andrzej Duda, jest dzisiaj
gotów zaproponować Polakom wszystko, co tylko pomoŜe mu poprawić swoje
notowania w sondaŜach.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

