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

W numerze:

Piszcie do nas...
Janusz Piechociński

Współpraca gospodarcza między
Polską a Australią
Obroty handlowe między Polską i Australią w 2014 r.

•

•

Święta Ludowe

•

Polska Ŝywność

•

rosły bardzo dynamicznie i osiągnęły wysokość 1,04
mld dolarów, wykazując wzrost o 22 proc. w stosunku
do 2013 r. Eksport powiększył się o ponad 26 proc.

•
•

osiągając wartość blisko 650 mln dolarów. Import, zaś
wzrósł o prawie 17 proc. i wyniósł blisko 390 mln dolarów. Dodatnie saldo obrotów wyniosło ponad 260,0

Wsparcie przedsiębiorczości

•

„Złotówka za złotówkę”
Adam Jarubas
Znalezione na
Facebook’u
Platforma Przedsiębiorców

mln dolarów. Towary eksportowe z Polski to głównie
wyroby przemysłu elektromaszynowego, których wartość wyniosła prawie 270 mln dolarów. Drugie miejsce
zajmują towary z grupy wyrobów ceramicznych, których wartość osiągnęła blisko 134 mln dolarów. Kolejne pozycje eksportowe to produkty przemysłu chemicznego (101 mln dolarów) oraz artykuły rolnospoŜywcze (48,1 mln dolarów).

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
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Wicepremier Piechociński: Wsparcie przedsiębiorczości
wymaga kompleksowych działań
- Prace nad nowymi
przepisami prawa gospodarczego (PDG) czy
działania na rzecz upowszechniania mediacji i
arbitraŜu, to istotne elementy
realizowanej
przez MG kompleksowej
strategii poprawy warunków
prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce – powiedział wicepremier, minister Janusz Piechociński podczas spotkania z
dziennikarzami 13 maja
2015 r. Projekt załoŜeń
nowego Prawa działalności gospodarczej i
projekt ustawy o wspieraniu polubownych me-

tod rozwiązywania sporów
12 maja 2015 r. przyjęła
Rada Ministrów.
Wicepremier
Piechociński
przypomniał, Ŝe działania
MG w zakresie usprawnienia
prawa dla przedsiębiorców
prowadzone są w oparciu
analizę wpływu obowiązujących przepisów na warunki
prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dodał,
Ŝe są one równieŜ wynikiem
zarówno
współpracy
z
przedsiębiorcami i organizacjami ich reprezentującymi,
jak i z innymi ministerstwami
i organami administracji.
- Chcemy,
Ŝeby
nasze
działania były odpowiedzią
na realne problemy osób

prowadzących działalność
gospodarczą w Polsce i
wyznaczały standardy relacji pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej a przedsiębiorcami – podkreślił wicepremier.
- Inicjatywy takie jak PDG
czy upowszechnianie mediacji i arbitraŜu realizują
ten cel. Są jednocześnie
komplementarne
wobec
innych naszych działań
takich jak np. ustawy deregulacyjne czy rozwijanie
roli konsultacji publicznych w stanowieniu prawa – dodał.

www.mg.gov.pl
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Adam Jarubas w Zakopanem, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju, Jędrzejowie
i Włoszczowie
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O eksporcie polskiej Ŝywności
- Wyczerpują się proste rezerwy wzrostu eksportu polskiej Ŝywności, ale jeszcze
nie w pełni wykorzystujemy
nasze największe atuty –
wysoką jakość i wspaniałe
walory smakowe – zwrócił
uwagę minister Marek Sawicki podczas „Polish Food
Export Forum”.
Rolnictwo stanowi 13 % w całym polskim eksporcie i jest
trzecią gałęzią gospodarki,
która kreuje największy eksport. Podjęte z początkiem
2008 roku działania na rzecz
poszukiwań nowych rynków
zbytu i promocji produktów
rolno-spoŜywczych dziś przynoszą pierwsze efekty.
Pomimo rosyjskiego embarga ubiegły rok zamknął się
kwotą 21,4 mld euro jeśli chodzi o wartość eksportu tych
produktów.
- Według wstępnych da-

nych za I kwartał bieŜącego roku dynamika eksportu wyniosła 5,5 % - poinformował minister
Sawicki dodając jednocześnie, Ŝe
– moŜliwe jest osiągnięcie poziomu 23 mld euro wartości
eksportu w roku 2015, a nawet
25 mld euro.
Szef resortu rolnictwa podkreślił,
Ŝe aby to osiągnąć niezbędne
jest ponowne odczytanie oczekiwań i potrzeb konsumentów.
- UwaŜam, Ŝe bardzo dobra i
potrzebna jest silna konkurencja na rynku krajowym, bo to
pobudza innowacyjność i przyczynia się do wzrostu krajowego spoŜycia, ale nie powinna
mieć miejsca taka walka na
arenie międzynarodowej – powiedział minister Sawicki zwracając tym samym uwagę na konieczność budowy wspólnej, nowej oferty podaŜowej na rynkach
zewnętrznych.
Minister podkreślił znaczenie roz-

wiązań zawartych w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tworzeniu grup, organizacji i zrzeszeń producentów.
- Dzięki przyspieszeniu procesów konsolidacyjnych moŜemy stać się bardziej konkurencyjni, a warto zdawać sobie
sprawę z tego, Ŝe przy obecnym poziomie technicznym i
technologicznym wykorzystujemy tylko 60% zdolności produkcyjnych – podkreślił minister
i dodał, Ŝe nie boi się nadprodukcji, gdyŜ zapotrzebowanie na
Ŝywność stale na świecie wzrasta.
Szef resortu rolnictwa zwrócił
teŜ uwagę na znaczący wzrost
eksportu na kierunkach trzecich,
co oznacza, Ŝe eksporterzy znaleźli nowe rynki zbytu dla swoich
produktów po rosyjskim embargu.
www.minrol.gov.pl
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Sejm przyjął projekt „złotówka za złotówkę”
Rodziny,
które
przekroczą
próg
dochodowy
nie
stracą wsparcia finansowego
państwa. Dzięki wprowadzeniu
zasady
“złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo
obniŜane
wraz ze wzrostem
dochodów. Ustawę
poparli dziś w Sejmie wszyscy posłowie.
Teraz, gdy rodzina
przekroczy próg dochodowy (574 zł na
osobę w rodzinie lub
664 zł dla rodzin z
niepełnosprawnym
dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych.
Dzięki
wprowadzeniu zmian
świadczenia nie będą juŜ odbierane po
przekroczeniu progu,
ale stopniowo obniŜane wraz ze wzrostem dochodu. Za

kaŜde przekroczenie
progu o 1 zł, łączna
kwota świadczeń przysługujących
rodzinie
będzie pomniejszana o
1 zł.
Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego
i dodatków do niego z
tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z
urlopu wychowawczego,
wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i
rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego,
rozpoczęcia
roku
szkolnego,
podjęcia
przez dziecko nauki
poza miejscem zamieszkania.
Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota
zasiłków rodzinnych i
dodatków do zasiłku
rodzinnego przysługujących danej rodzinie
będzie stopniowo obni-

Ŝana o 1 zł wraz z
przekroczeniem o 1 zł
kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto
wszystkich członków
rodziny. Świadczenia
zostaną
wypłacone,
gdy kwota do wypłaty
po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za
złotówkę” będzie nie
niŜsza niŜ 20 zł.
Zmiany obejmą teŜ
rodziny, które nie mają
prawa do świadczeń z
powodu przekroczenia
progu dochodowego.
Wystarczy, Ŝe ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.
Szacuje się, Ŝe dzięki
wprowadzeniu zasady
„złotówka za złotówkę”
ze wsparcia państwa
skorzysta dodatkowe
160 tys. rodzin w 2016
roku. Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 stycznia
2016 r.
www.mpips.gov.pl
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Adam Jarubas: Pozyskana wiedza przez te trzy miesiące
będzie drogowskazem w działalności publicznej
Start w kampanii prezydenckiej był najwaŜniejszym
i jednocześnie
najtrudniejszym wyzwaniem w mojej dotychczasowej działalności
publicznej. I choć finał kampanii jeszcze
przed nami – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyłonimy
24 maja, dla mnie ten
swoisty
wyścig
do Pałacu Prezydenckiego juŜ się zakończył. Nie ukrywam,
Ŝe wynik nie spełnił
moich oczekiwań. Ale,
choć pewnie niektórzy by tego oczekiwali, nie ma we mnie goryczy przegranej. Takie są prawa demokracji; taka jest logika
wyborów, w których
są zwycięzcy i są pokonani.
Te trzy miesiące
kampanii prezydenckiej
były dla mnie niezwykle
waŜnym czasem. Trudnym, ale teŜ ogromnie
rozwijającym. Pozyskana w czasie licznych
spotkań z Wyborcami

wiedza
o troskach
i problemach
Polaków
stanowić będzie dla mnie
drogowskaz
w dalszej
działalności publicznej.
Dlatego dziś, gdy opadł
juŜ „bitewny kurz”, chciałbym wszystkim bardzo
gorąco
podziękować
za udział
w wyborach
i oddane na moją kandydaturę głosy. Dziękuję
wszystkim,
których spotkałem na swojej
drodze w czasie kampanijnych podróŜy po kraju.
Państwa obecność, moŜliwość rozmowy, udzielane
rady, były i są dla mnie
ogromnych
wsparciem,
dodawały i dodają energii
i wiary w to, Ŝe było warto. Bardzo gorąco dziękuję za wszystkie dobre słowa, które usłyszałem podczas
tych
wizyt,
za Ŝyczliwość, zachętę i
potwierdzenie, Ŝe ten wysiłek i cała działalność
na rzecz rozwoju kraju,
mają sens.
Szczególnie
gorąco
dziękuję moim najbliŜszym – Ŝonie, synom, rodzicom…Wiem,
Ŝe ten
czas był dla Was szcze-

gólnie trudny. A ja mam
pełną świadomość tego,
Ŝe bez Waszej pomocy,
serdeczności
i okazywanego zrozumienia, ta kampania byłaby
dla mnie znacznie trudniejsza, a właściwie –
niemoŜliwa
do zrealizowania.
Słowa podziękowania
kieruję teŜ do moich najbliŜszych współpracowników – członków sztabu
wyborczego i do wszystkich Ŝyczliwych ludzi, którzy wspierali
mnie
w czasie
tej kampanii
prezydenckiej. Dziękuję,
Ŝe byliście
i jesteście
ze mną.
Z tego miejsca chciałbym teŜ złoŜyć gratulacje
zwycięzcom I tury wyborów
prezydenckich
i podziękować pozostałym kandydatom. Wierzę,
Ŝe wszystkim nam chodziło o jedno: o dobro
Polski. I Ŝe ten cel nadal
będzie
nam
w działalności publicznej
przyświecał.
Adam Jarubas
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Numer 160

Str. 7

Adam Jarubas: Pozyskana wiedza przez te trzy miesiące
będzie drogowskazem w działalności publicznej

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
Szanowne KoleŜanki i Koledzy,
podczas ostatniego spotkania Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa Ludowego, została podjęta decyzja o poparciu
w drugiej turze wyborów prezydenckich, kandydatury obecnego Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. Pragnę zaapelować o poparcie
Prezydenta, który wnosi wiele łagodności i spokoju do debaty. To równieŜ udzielenie poparcia reprezentantowi tej samej rodziny ludowochrześcijańskiej w Parlamencie Europejskim i jest to dobry wybór.
Do sztabu wyborczego Prezydenta Komorowskiego dołączył Minister
Władysław Kosiniak Kamysz. Poparcie PSL dla Prezydenta Komorowskiego, nie oznacza jednak poparcia pomysłu wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni
wprowadzeniu JOW-ów. Jednomandatowe okręgi wyborcze są przeszkodą w budowaniu stabilnej reprezentacji parlamentarnej i mogłyby
doprowadzić do zaostrzenia emocji społecznych. Polskie Stronnictwo
Ludowe proponuje przekształcenie Senatu w izbę samorządową oraz
uchwalenie ustawy dotyczącej ochrony ziemi przed wykupem przez cudzoziemców.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

