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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
•

Hiszpańscy przedsiębiorcy

•

Rozmowy polskoamerykańskie

Polska gospodarka najszybciej rosnącą w Europie
Na szczycie rankingu najdynamiczniej rozwijających się gospodarek świata w najbliŜszych latach dominować będą kraje azja- •
tyckie i afrykańskie. W pierwszej dwudziestce znalazła się teŜ
Polska. Polska uplasowała się na 17. miejscu w zestawieniu 20
najszybciej rozwijających się państw świata. Według prognoz •
ekonomistów, nasze PKB wzrośnie w tym roku o 3,3 proc. Będziemy tym samym najszybciej rosnącą gospodarką Europy.
Oprócz nas w pierwszej dwudziestce znajduje się jeszcze tylko •
Irlandia (19. pozycja) – jej PKB ma wzrosnąć w 2015 roku o ok.
3,2 proc. GUS szacuje, Ŝe Produkt Krajowy Brutto (PKB) w
czwartym kwartale 2014 r. był wyŜszy o 3,1 proc. w porównaniu
z analogicznym okresem 2013 r. (w cenach średniorocznych
roku poprzedniego). Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali zbliŜonego tempa wzrostu gospodarczego. W czwartym
kwartale 2014 r. przyspieszyło roczne tempo wzrostu większości agregatów popytowych. Odnotowaliśmy zarówno przyspieszenie importu, jak i eksportu. Warto podkreślić zrównowaŜony
charakter wzrostu PKB, który oparty jest na stabilnie rosnącej
konsumpcji, wysokiej dynamice inwestycji (9,5 proc.) oraz na
eksporcie. W IV kwartale 2014 r. wartość dodana rosła we
wszystkich sektorach. Potwierdza to analiza danych uwzględniających zjawiska o charakterze sezonowym - tu spowolnienie
odnotowano jedynie w przypadku sektora transportu. W ocenie
ekspertów MG takŜe w kolejnych kwartałach wzrost powinien
pozostać zrównowaŜony i przekroczyć 3 proc.
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Wicepremier Piechociński na spotkaniu z polskimi i
hiszpańskimi przedsiębiorcami
Perspektywy współpracy
gospodarczej pomiędzy
Polską i Hiszpanią to
główny temat spotkania
wicepremiera,
ministra
gospodarki Janusza Piechocińskiego z firmami
członkowskimi
PolskoHiszpańskiej Izby Gospodarczej. Wydarzenie odbyło się 26 lutego 2015 r.
w Warszawie.
Wicepremier Piechociński
zwrócił uwagę na bardzo
dobre relacje gospodarcze i
polityczne Polski i Hiszpanii. – Hiszpania jest naszym 11. partnerem handlowym z obrotami towarowymi przekraczającymi
7,2 mld euro w 2014 r. –
powiedział. – To wzrost o
7 proc. w porównaniu z

rokiem 2013 – dodał.
Wicepremier Piechociński podkreślił, Ŝe inwestorzy potwierdzają wysoką jakość polskiego
rynku dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. – W ciągu najbliŜszych trzech lat
Polska będzie, po Niemczech, drugim najbardziej
atrakcyjnym w Europie krajem do lokowania inwestycji.
Zagraniczni inwestorzy, równieŜ hiszpańscy, doceniają
sprzyjającą lokalizację naszego kraju, jego stabilność ekonomiczną i polityczną, wielkość i chłonność rynku wewnętrznego oraz wykwalifikowaną siłą roboczą – powiedział. – Wiele spółek hiszpańskich działa w Polsce
m.in. w sektorze budownictwa i inwestycji infrastruktu-

ralnych – dodał.
Szef resortu gospodarki
przypomniał równieŜ, Ŝe MG
wraz z specjalnymi strefami
ekonomicznymi wspiera i realizuje zadania rozwijające
współprace nauki i biznesu. –
Wzrost innowacyjności i
konkurencyjności oraz przyciąganie nowych inwestycji
zaleŜy takŜe od kwalifikacji
kadr, ich wiedzy i doświadczenia – powiedział. –
Chcemy, aby uczniowie
zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywistych
stanowiskach pracy w firmach, dlatego wspieramy szkolnictwo zawodowe –
dodał.

www.mg.gov.pl
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Adam Jarubas - Kandydat PSL na urząd Prezydenta RP
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Rozmowy polsko-amerykańskie
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
przyjął dzisiaj ambasadora nadzwyczajnego i
pełnomocnego USA Stephena Mull’a.
Spotkanie było poświęcone przede wszystkim bieŜącej sytuacji w polskim
rolnictwie i współpracy polsko-amerykańskiej.
Obie strony wyraziły opinię, Ŝe relacje polskoamerykańskie w dziedzinie
rolnictwa nie odpowiadają
potencjałowi i zainteresowaniu obu krajów. Minister
Marek Sawicki zapytał o
moŜliwości szerszego dostępu polskich produktów
rolno-spoŜywczych do rynku USA, szczególnie w
związku z embargiem nałoŜonym przez Federację

Rosyjską. Podziękował stronie amerykańskiej za bardzo
dobrą współpracę weterynaryjną, szczególnie w zakresie
wieprzowiny. Poprosił teŜ o
informacje dotyczące postępów w toczących się procedurach w zakresie dostępu
polskich jabłek i gruszek do
rynku USA. Ponadto wyraził
zainteresowanie strony polskiej rozwiązaniem problemu
nierównych warunków dostępu do rynku USA w przypadku tytoniu. W kontekście prowadzonych uzgodnień minister zaproponował stronie
amerykańskiej organizację
spotkania szefów resortów
rolnictwa Polski i USA jeszcze w pierwszym półroczu
2015 roku.
Ambasador Stephen Mull z
duŜym zadowoleniem przyjął

polską propozycję organizacji spotkania, zarówno z
uwagi na prowadzone prace
dotyczące dostępu do rynków, jak i na negocjacje
Umowy o Transatlantyckim
Partnerstwie Handlowym i
Inwestycyjnym UE–USA,
TTIP. W kwestiach dotyczących dostępu polskich owoców do rynku USA ambasador wyraził zadowolenie, Ŝe
Polska została włączona do
wspólnego wniosku pozostałych krajów UE, co zdecydowanie przyspieszyło prace.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z USDA, prace nad
stosownymi dokumentami są
prowadzone szybko i sprawnie.

www.minrol.gov.pl
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Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do spraw WdraŜania Programu
Operacyjnego Pomoc śywnościowa 2014-2020
Pierwsze spotkanie Zespołu Doradczego do
spraw WdraŜania Programu
Operacyjnego
Pomoc
śywnościowa
2014-2020 odbyło się 25
lutego 2015 r. w MPiPS.
W spotkaniu w charakterze
obserwatorów
uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i
Włączenia Społecznego,
która zarządza Europejskim Funduszem Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Podczas posiedzenia Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosi-

niak-Kamysz wręczył nominacje członkom Zespołu.
Przewodniczącą zespołu doradczego została ElŜbieta
Seredyn – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej. W skład
zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji centralnych,
przedstawiciele organizacji
partnerskich, samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.
Zespół Doradczy do
spraw WdraŜania Programu
Operacyjnego Pomoc śywnościowa 2014-2020 jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Program Operacyjny Po-

moc śywnościowa 20142020 (PO Pś) stanowi krajową implementację Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Program przewiduje finansowanie zakupu i dystrybucji
Ŝywności wśród osób najbardziej potrzebujących
oraz działań towarzyszących oferowanych odbiorcom pomocy Ŝywnościowej.
W systemie instytucjonalnym wdraŜania PO Pś minister właściwy ds. zabezpieczenia
społecznego
(MPiPS)
pełni
funkcję instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym.
www.mpips.gov.pl
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Nowa posłanka KP PSL
Łódzkiego w dwóch kadencjach.
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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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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Mateusz Dąbrowski
tel.: 607 491 695

Sąd NajwyŜszy uznał skargę PSL na decyzję Państwowej
Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2013 rok. Decyzja Sądu NajwyŜszego oznacza, Ŝe
PKW musi przyjąć sprawozdanie finansowe naszego Stronnictwa za 2013 rok. Z satysfakcją przyjmujemy tę decyzję
SN. Oznacza to jedno, Ŝe Polskie Stronnictwo Ludowe stanęło na wysokości zadania, profesjonalnie rozliczyło kampanię, a błąd spowodowany przez jednego człowieka nie
moŜe wywracać Polskiej demokracji w tak waŜnym momencie. Państwowa Komisja Wyborcza jest teraz zobowiązana
przyjąć Nasze sprawozdanie
finansowe oraz wypłacić
subwencje. PKW przyjęła
równieŜ bez zastrzeŜeń sprawozdanie finansowe Polskiego Stronnictwa Ludowego za
kampanię wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

