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„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
Dziękujemy za kaŜdy głos, sms, list i e-mail.
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Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Instrumenty ochrony handlu skutecznie bronią
interesów polskiego przemysłu
Polska aktywnie uczestniczy w pracach Komisji Europejskiej prowadzących do nakładania środków ochronnych.
Najczęściej mają one postać ceł antydumpingowych lub/i
ceł antysubsydyjnych. UŜycie instrumentów ochrony handlu w postaci środków ochronnych na celu ochronę polskich producentów przed negatywnymi skutkami nieuczciwego, tj. dumpingowanego i/lub subsydiowanego importu z
krajów spoza Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu środków ochronnych przywrócone zostają zasady uczciwej konkurencji, pomiędzy działającymi w warunkach rynkowych
przedsiębiorstwami w UE, a korzystającymi z niedozwolonej
w świetle prawa międzynarodowego pomocy państwa producentami eksportującymi z krajów trzecich. Środki ochronne (stosowane niezaleŜnie od regularnych ceł wynikających
z taryfy celnej UE) mogą być nałoŜone wyłącznie w wyniku
postępowania ochronnego, które przeprowadza Komisja
Europejska. Jest ono wszczynane na wniosek zainteresowanych unijnych przedsiębiorstw lub ich stowarzyszeń
branŜowych. W procedurze waŜną rolę odgrywa Komitet ds.
Instrumentów Ochrony Handlu (TDC), który opiniuje kaŜdy
przedłoŜony wniosek. Zasiadają w nim eksperci wszystkich
28 państw członkowskich Unii Europejskiej.
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Wicepremier Piechociński na Polsko-Algierskim
Forum Biznesu
– W 2014 r. obroty
towarowe pomiędzy Polską i Algierią wzrosły prawie
dwukrotnie i przekroczyły 736 mln
dol. Dzięki tak imponującym
wynikom Algieria stała
się naszym trzecim
największym partnerem handlowym
w gronie krajów
arabskich, a zarazem drugim w Afryce – powiedział wicepremier, minister
gospodarki Janusz
Piechociński podczas Forum Gospodarczego PolskaAlgieria. Spotkanie
odbyło się 4 marca
2015 r. w Algierze.
W opinii wicepremiera Piechocińskiego
dobre wyniki wymiany towarowej były
moŜliwe dzięki aktywności polskich i
algierskich firm.
– Jest to efekt har-

monijnie
rozwijających się gospodarek
Polski i Algierii w
okresie ostatnich kilku lat, które oparły
się następstwom kryzysu finansowego z
2008 roku – powiedział.
Wicepremier
Piechociński podkreślił, Ŝe
umiędzynarodowienie
polskiej gospodarki, w
szczególności poprzez
eksport i inwestycje
zagraniczne, jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki. –
Algieria była i jest dla
polskich przedsiębiorców rynkiem perspektywicznym, o czym
świadczy objęcie jej
projektem
systemowym „Promocja polskiej gospodarki na
rynkach międzynarodowych”,
realizowanym w latach 20132014 –poinformował.
– Cieszę się z ogromnego zainteresowa-

nia wsparciem udzielonym przez MG,
obejmującym organizację misji gospodarczych do Polski i
do Algierii, udział w
przedsięwzięciach
wystawienniczych
czy
konferencjach
branŜowych. Działania te przełoŜyły się
z pewnością na tak
znaczący
wzrost
wzajemnej wymiany
handlowej – dodał.
Wicepremier
Piechociński przypomniał
takŜe o realizowanym
projekcie „Go Africa”.
– Widzę tu moŜliwość wykorzystania
doświadczeń przedsiębiorców
algierskich, którzy mogliby – z udziałem polskich partnerów –
przyczynić się do
zwiększenia obecności Polski na kontynencie afrykańskim –
powiedział.
www.mg.gov.pl
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Prace zespołów roboczych - podsumowanie 100 spotkań
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki
podsumował dziś kolejne efekty prac zespołów roboczych powołanych 11 lutego br. podczas spotkania przedstawicieli organizacji i
związków zawodowych
działających w rolnictwie.
- Miniony rok był rokiem dialogu i konsultacji, w którym większość
organizacji i związków
zawodowych funkcjonujących w rolnictwie
brało aktywny udział –
zwrócił uwagę minister
Sawicki dodając, Ŝe – w
ostatnim miesiącu odbyło
się ponad 100 spotkań.
- Utworzone przez ministerstwo oraz przedstawicieli 17 organizacji i
związków zawodowych
zespoły robocze są dobrym ciałem doradczym
i uwaŜam, Ŝe powinny
pracować równieŜ w
przyszłości – podkreślił
szef resortu rolnictwa.
Podsumowując kolejne
efekty prac minister poinformował, Ŝe dano sobie
jeszcze tydzień czasu na
dopracowanie propozycji
rozwiązań systemowych
w sprawie komisji trój-

stronnej. Chodzi przede
wszystkim o uściślenie reprezentatywności poszczególnych stron oraz o rozwiązania dotyczące sposobu finansowania.
Zespół zajmujący się rynkiem trzody chlewnej zaproponował powrót do wsparcia w zakresie modernizacji
gospodarstw z tego sektora, których Ŝywotność ekonomiczna wynosi do 300
tys. euro, a nie jak jest w
obecnej propozycji PROW
2014 – 2020 do 200 tys. euro.
Zespół ds. Bioasekuracji i
Łowiectwa zwrócił uwagę
na konieczność przyspieszenia prac parlamentarnych w zakresie odszkodowań za szkody łowieckie
oraz w sferze odpowiedzialności za utrzymanie odpowiedniego stanu populacji
dzikich zwierząt.
W odniesieniu do rynku
mleka będą kolejne wnioski
do Komisji Europejskiej o
uruchomienie wobec Polski
podobnej pomocy, jaka
otrzymały kraje bałtyckie
oraz o refundacje wywozowe.
Zespół Opłacalności Produkcji Rolniczej, Grup Producentów, Dumpingu i
Współpracy z Sieciami

przygotowuje prawne regulacje w zakresie wzajemnych relacji pomiędzy przetwórcami a sieciami wielkopowierzchniowymi. Zwraca
takŜe uwagę moŜliwości
zespołowych inwestycji w
ramach nowego PROW na
lata 2014-2020.
Z kolei Zespół Obrotu
Ziemią pracuje nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby
na to, aby ziemia rolna
sprzedawana była według
jej wartości produkcyjnej, a
nie ceny spekulacyjnej.
Rolnicy mieliby teŜ uniemoŜliwiony wielokrotny zakup ziemi.
- Chodzi o to, aby ci co
nabyli ziemię rolniczą nie
traktowali jej jako przedmiot spekulacji – podkreślił minister Marek Sawicki.
- Zaproszenie do prac w
zespołach jest cały czas
dla wszystkich otwarte i
to tu, a nie na trawnikach
w miastach, czy na blokadach na drogach, szuka
się pieniędzy na poprawę
sytuacji – po raz kolejny
przypomniał szef resortu
rolnictwa.

www.minrol.gov.pl
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Wybieramy najlepszych pracodawców: konkurs "Kreator
miejsc pracy"
Zatrudniłaś/eś
nowych pracowników?
Weź udział w konkursie Ministra Pracy i
Polityki
Społecznej
"Kreator miejsc pracy". Na zgłoszenia
czekamy do 29 maja.
- Po raz drugi chcemy nagrodzić pracodawców, którzy udowadniają, Ŝe inwestycja w ludzi to rozwój
firmy. W naszym konkursie nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa ani branŜa - kierujemy go do
wszystkich.
"Kreatorzy
miejsc
pracy" to firmy, które
na pierwszym miejscu stawiają pracowników i dbają o jak
najlepsze
warunki
pracy powiedział
Władysław KosiniakKamysz, minister pracy
i polityki społecznej.
Celem konkursu jest
wyróŜnienie tych pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowni-

ków w 2014 r. Nagrody,
m.in.
tytuł
„Kreatora
miejsc pracy 2015“,
przyznane będą w pięciu
kategoriach: mała, średnia, duŜa firma oraz duŜa
firma
przemysłowoprodukcyjna, a takŜe duŜa
firma
handlowousługowa.
Jakie będą kryteria
oceny? Kluczowy jest
wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty
moŜna zdobyć za przyjęcie do pracy młodych
pracowników do 30. roku
Ŝycia, z grupy 50+ oraz
osób niepełnosprawnych.
Oceniana będzie takŜe
rzetelność pracodawców
- m.in. to, czy zatrudniają
pracowników na umowach o pracę.
Zgłoszenia do konkursu moŜna przesyłać drogą
elektroniczną
(konkurs@mpips.gov.pl),
pocztą lub składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka
1/3/5, 00-513 Warszawa
z dopiskiem KONKURS
KREATOR) w okresie od

2 marca do 29 maja.
Formularz konkursowy
moŜna pobrać ze strony
ministerstwa
(mpips.gov.pl/konkurs).
Nagrody
pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej
Władysław KosiniakKamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają m.in. prawo posługiwania
się
tytułem
„Kreator miejsc pracy” i
logiem konkursu przez
rok.
W skład Kapituły konkursowej
wchodzą
przedstawiciele
związków zawodowych i organizacji pracodawców.
Patronat nad konkursem objęła Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta
Prawna, Radio TOK FM,
BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl oraz Personel i Zarządzanie.

www.mpips.gov.pl
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Rzepa w terenie
Łódzkiego w dwóch kadencjach.
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Informacje Państwowej
Jarubas pisze
Komisji Wyborczej
Wiceminister Beata Oczkowicz z wizytą w jednostkach
Włoskich Sił Zbrojnych oraz NATO Defence College
Nieprawda powtarzana wielokrotnie
staje
się
w powszechnej opinii prawdą. CzyŜ nie tak dzieje się
w kraju, do którego próbuje
się mnie przypisać, jako rzekomo – prorosyjskiego polityka? Dlaczego więc Ci, którzy słusznie potępiają Moskwę za uprawianą propagandę, posługują się takimi
samymi
metodami
w naszym kraju w stosunku
do mojej osoby? Celowo
przekręcają wypowiedzi lub
p r z yp i s u j ą
mi
sł ow a
i poglądy nigdy przeze
mnie nie wypowiedziane?
Moja krytyczna ocena ostatnich kilkunastu lat polskiej dyplomacji nie powinna być powodem do takich despektów.
Powtórzę więc raz jeszcze,
Ŝe dla mnie nie do przyjęcia
jest stanowisko, Ŝe polityka
zagraniczna nie powinna być
przedmiotem
dyskusji
w kampanii. A co za tym idzie
nikt, w tym tzw. „salon”, nie ma
monopolu na rację. Weźmy
choćby przykład Stanów Zjednoczonych. Czy stopień zaangaŜowania USA na świecie nie
jest główną osią sporu pomiędzy
Republikanami,
a Demokratami? Czy nie o to
toczą słowny pojedynek
za oceanem kandydaci
na
najwyŜszy
urząd
w państwie?
Polityka zagraniczna
to realizowanie na arenie międzynarodowej celów i interesów własnego państwa. Wielokrotnie mówiłem, Ŝe polska
polityka zagraniczna ma nie

być pro czy antyrosyjska, pro czy
antyniemiecka, pro czy antyukraińska. Ona po prostu musi być
propolska. Niezrozumiałe jest dla
mnie, Ŝe upominanie się o polski
interes narodowy, w tym
o bezpieczeństwo i ekonomiczne
aspekty prowadzonej polityki moŜe kogokolwiek narazić na zarzut
prorosyjskości. Zatrzymajmy się
chwilę nad tym.W interesie Polski
jest niepodległa, demokratyczna,
dostatnia Ukraina. Polska przez
ostatnie lata była największym
adwokatem Ukrainy w Europie.
NaleŜy więc zadać sobie pytanie, czy skutecznym? Bo jeśli tak,
to dlaczego nie jesteśmy wśród
krajów, które siedzą przy stole
negocjacyjnym ws. przyszłości
U k r a i n y i za p r o w a d ze n i a
na wschodzie tego kraju pokoju?
Dlaczego ten stół jest w Mińsku,
a nie w Warszawie? Jak wygląda
status Polski po latach prowadzenia polityki – która wg. niektórych
w ogóle nie powinna podlegać
ocenie? Z Rosją i Białorusią mamy niemalŜe wrogie stosunki.
Ukraina traktuje nas niechętnie,
nie upominając się nawet o nasz
udział w negocjacjach pokojowych.
Grupa Wyszehradzka praktycznie przesłała istnieć – Czechy
i Słowacja wyraźnie obrały kierunek południowy, ciąŜąc ku Austrii
zawiązały z nią ponad miesiąc
temu tzw. Trójkąt Sławkowski.
A moŜna było przecieŜ inaczej.
Jak odmienna byłaby dziś sytuacja, gdyby podjęta została inicjatywa Orbana, by Polska stała się
liderem krajów połoŜonych pomiędzy Rosją i Niemcami. Od
krajów bałtyckich, przez Polskę,

Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię oraz Bałkany. By promować to rozwiązanie Orban jako
pierwszy cel wizyt po wygranych
przez siebie wyborach w 2010
i 2014 r. obrał właśnie Warszawę. Gdyby zrealizowany został
scenariusz idei Międzymorza
dziś wspólny głos krajów, które
po 1989 roku wybiły się
na niepodległość, byłby o wiele
bardziej znaczący. Zwiększał
szansę na jednolity głos Unii Europejskiej ws. konfliktu
na wschodzie. Polska zaś nie
byłaby osamotniona i traktowana
przez niektóre Państwa jako
strona w konflikcie na Ukrainie.
Polska dyplomacja wolała jednak ułudę większej wartości,
w ramach tzw. Trójkąta Weimarskiego, co okazało się być jedynie pr ęŜeniem musk ułów
i przydawaniem sobie splendoru.
Niemcy i Francja realizowały bowiem w tym samym czasie swoje
partykularne interesy, często
sprzeczne z polskimi i innych
państw naszego regionu. Niemcy
wspólnie z Rosją, wbrew solidarności europejskiej zbudowały
Nord Stream. A Francja, mimo
pogłębiających się zapędów imperialnych Rosji, wyraŜonych
wprost przez Putina słowami
„Rozpad Związku Radzieckiego
to największa geopolityczna katastrofa XX wieku”, podpisała
z Moskwą kontrakt na dostawę
nowoczesnych okrętów desantowych typu Mistral.

www.jarubas.pl

LUDOWIEC MÓWI...

Str. 8

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

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

Jesteśmy w trakcie gorącej kampanii wyborczej
w wyborach. Nasz kandydat, Marszałek Adam Jarubas zdobywa serca Polaków. Ma bardzo dobry
odbiór, otrzymuje zaproszenia z całej Polski.
W gminach, powiatach, województwach powstają
sztaby wyborcze i inne formy wsparcia. Idziemy
po drugą turę. Prosimy zmobilizować nasze środowiska i uwierzyć w sukces, podobnie jak w wyborach
samorządowych. Zachęcam do
większej mobilizacji w
zbiórce podpisów pod
listą poparcia naszego
kandydata i przekazywaniu ich do ZG, ZP
i ZW PSL. PokaŜmy jaką
siłą są ludzie Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

