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LUDOWIEC MÓWI...
„A Polska winna trwać wiecznie"”
Wincenty Witos
Dziękujemy za każdy głos, sms, list i e-mail.

W numerze:

Piszcie do nas...
Janusz Piechociński
Projekty Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych
Obecnie PAIiIZ prowadzi 170 projektów o wartości 3240,3
mln euro, które w przyszłości mogą utworzyć 36 722
miejsc pracy. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych kieruje 53 projektami pochodzącymi ze Stanów
Zjednoczonych. Suma wszystkich projektów z amerykańskiego rynku wynosi 960,9 mln euro. Dzięki tym projektom
w przyszłości może powstać 8240 nowych miejsc pracy.
Na drugim miejscu znajdują się inwestorzy niemieccy. Z
Niemiec prowadzonych jest obecnie 25 projektów o wartości 374,55 mln euro, dzięki którym powstanie 6525 nowych
miejsc pracy. PAIiIZ obsługuje po 11 projektów pochodzących z Wielkiej Brytanii oraz Francji. Na kolejnych miejscach znajdują się inwestorzy z Indii i Chin (odpowiednio
8 i 7 projektów) oraz Korei Południowej i Szwecji (po 6 projektów). Najpopularniejszym sektorem wśród obsługiwanych przez PAIiIZ inwestorów jest BPO (39 projektów, o
łącznej wartości 31,4 mln euro, 11755 miejsc pracy), motoryzacja (30 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości
954,25 mln euro, 7692 miejsc pracy) oraz badawczorozwojowy (16 projektów, o wartości 60,3 mln euro, 1676
planowanych miejsc pracy). Na kolejnych miejscach znalazły się sektory: lotniczy (12 projektów) oraz elektroniczny i
przemysł drzewny (po 7 projektów). Od początku roku
PAIiLZ doprowadziła do zakończenia 32 inwestycji, których łączna wartość wynosi 1718,24 mln euro. Dzięki projektom w przyszłości mogą powstać 6180 miejsca pracy.
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Podsumowanie działań na rzecz przemysłu lekkiego - przyjęte
przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki
Kierownictwo
Ministerstwa Gospodarki 9
września 2014 r. przyjęło Sprawozdanie
z realizacji zadań wynikających
z
„Harmonogramu działań na rzecz sektorów
przemysłu
lekkiego
2008-2013” za okres
2008-2013. Dokument
ujmuje działania na
rzecz rozwoju sektora
tekstylnego, odzieżowego
i
skórzanoobuwniczego, podjęte
przez izby branżowe,
związki pracodawców
i pracowników
oraz
administrację rządową.
W sprawozdaniu omówiono działania zwiększające aktywność innowacyjną firm, w tym
wykorzystanie klastrów
i platform technologicznych. Położono również
nacisk na potrzebę
stworzenia efektywnego
systemu kształcenia zawodowego, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku, oraz aktywizację zawodową osób
na rzecz przemysłu lek-

kiego.
W dokumencie wskazano ponadto na zmianę
struktury produkcji przemysłu lekkiego. Wyraźnie
zauważalne są dążenia
do unowocześnienia produkcji i dostosowania do
nowych potrzeb rynku.
Jednym z najistotniejszych elementów tego
procesu jest też przekształcenie sektora tekstylno-odzieżowego
w
oparty na wiedzy, oferujący nowoczesne wzornictwo oraz wykorzystujący
innowacyjne technologie
przemysł mody.
Zaakceptowane przez
Kierownictwo
MG Sprawozdanie zost
anie skierowane na najbliższe posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.
Przemysłu Lekkiego.
Harmonogram działań na
rzecz sektorów przemysłu
lekkiego
20082013 został opracowany
przez podzespół roboczy
ds. przygotowania harmonogramu działań w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego i przyjęty przez Kie-

rownictwo
Ministerstwa
Gospodarki 19 listopada
2008 r. Następnie Komitet
Stały Rady Ministrów na
posiedzeniu w dniu 22
grudnia 2008 r. przyjął Harmonogram6
do
wiadomości i zlecił realizację Ministrowi Gospodarki. Dokument zawiera
22 zadania, których realizacja powinna przyczynić
się do rozwiązania specyficznych,
sektorowych
problemów przemysłu lekkiego w następujących
obszarach: Badania i rozwój,
Kapitał
ludzki,
Uproszczenie i poprawa
systemu regulacji prawnych, Ochrona środowiska – zrównoważony rozwój,
Rynki
zbytu − polityka handlowa,
Ochrona własności przemysłowej.
Do pobrania:
Sprawozdanie z realizacji
zadań wynikających z
„Harmonogramu działań
na rzecz sektorów przemysłu lekkiego 20082013"
www.mg.gov.pl
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Komunikat dotyczący wprowadzania na rynek produktów
mięsnych i produktów rybołówstwa wędzonych tradycyjnie
po 1 września 2014 r.

Normy dla wielopierścieniow ych
węglow odorów
aromatycznych w
środkach spożywczych określone
są w przepisach
rozporządzenia
Komisji (WE) nr
1881/2006 z dnia
19 grudnia 2006 r.
ustalającego najwyższe
dopuszczalne
poziomy
niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
(Dz. Urz. UE L 364
z 20.12.2006, str. 5,
z późn. zm.).
Przepisy tego rozporządzenia wprowadzają obniżenie
norm związanych z
najwyższymi
dopuszczalnymi
poziomami
zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami
aro-

matycznymi (WWA)
dla niektórych środków spożywczych, w
tym dla wędzonych
produktów mięsnych
(mięso i przetwory
mięsne) i produktów
rybołówstwa (ryby i
przetwory rybne, z
wyłączeniem szprot).
Od dnia 1 września
2014 r. dla tego rodzaju produktów limit
dla
benzo(a)pirenu
wynosi 2 µg/kg, a dla
sumy WWA 12 µg/kg
(suma
benzo(a)
pirenu,
benz(a)
antracenu, benzo(b)
fluorantenu i chryzenu).
Komisja Europejska
opracowała przepisy
upoważniające Polskę do stosowania
odstępstwa od ww.
obniżonych
limitów
dla WWA. Z tego odstępstwa będą mogli
korzystać producenci,

Wprowadzający na
rynek produkty mięsne wędzone w sposób tradycyjny. Zgodnie z tymi przepisami,
polscy
producenci
mogą od dnia 1 września 2014 r. przez
trzy lata wytwarzać i
wprowadzać do obrotu na rynku krajowym
produkty mięsne tradycyjnie
wędzone
spełniające limity 5
µg/kg dla benzo(α)
pirenu i 30 µg dla sumy czterech WWA.
Mając na uwadze
powyższe, w celu
wskazania szczegółowych zasad stosowania tego odstępstwa
na terytorium RP, w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
opracowano projekt
rozporządzenia.

www.minrol.gov.pl
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Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu
W sierpniu liczba osób
bezrobotnych
zmniejszyła się o 24 tys. - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. To już siódmy z rzędu miesiąc
spadku
bezrobocia.
Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała w tym czasie
o 405 tys.
W urzędach pracy na koniec sierpnia zarejestrowanych było 1 855 tys.
osób. To o 24 tys. mniej
niż w lipcu.
- Tak duży spadek bezrobocia w sierpniu po
raz ostatni miał miejsce
7 lat temu, w 2007 roku,
jeszcze przed wybuchem kryzysu - mówi
Władysław
KosiniakKamysz, minister pracy i
polityki społecznej. Dla porównania w:

VIII 2013 r. - liczba
osób
bezrobotnych
zmniejszyła się o 10 tys.;

VIII 2012 r. - liczba
osób bezrobotnych zwiększyła się o 12 tys.;

VIII 2011 r. - liczba
osób
bezrobotnych
zmniejszyła się o 8 tys.;

VIII 2010 r. - liczba
osób
bezrobotnych
zmniejszyła się o 13 tys.;

VIII 2009 r. - liczba

osób bezrobotnych zwiększyła się o 13 tys.;

VIII 2008 r. - liczba
osób bezrobotnych zmniejszyła się o 19 tys.;
- Sierpień nie jest naturalnym miesiącem spadku
bezrobocia. Zdarzały się
lata, tak było w 2009 i 2012
roku, kiedy bezrobocie w
końcówce wakacji rosło.
To pokazuje, że tegoroczny spadek nie jest wyłącznie sezonowy. Ożywienie
na rynku pracy jest faktem - powiedział minister
Kosiniak-Kamysz.
W sierpniu poprawę sytuacji na rynku pracy odnotowano we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Śląsku - o
3,1 tys. W województwie
łódzkim spadek wyniósł 2,6
tys, a w małopolskim - 2,4
tys.
- W tym roku bezrobocie
spada nieprzerwanie od 7
miesięcy. Liczba osób
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
zmniejszyła się w tym czasie o 405 tys. - powiedział
minister Kosiniak-Kamysz.
Firmy chcą zatrudniać nowych pracowników. Pracodawcy zgłosili w sierpniu do
urzędów 93 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej,

o blisko jedną piątą więcej
niż w sierpniu 2013 r.
(wzrost o blisko 16 tys.).
- To najlepszy sierpniowy
wynik od 6 lat. Po raz
ostatni więcej wolnych
miejsc pracy pracodawcy
zgłosili w 2008 roku - powiedział minister KosiniakKamysz. Dla porównania:

VIII 2013 - pracodawcy zgłosili 77 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej;

VIII 2012 - pracodawcy zgłosili 74 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej;

VIII 2010 - pracodawcy zgłosili 88 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej;

VIII 2009 - pracodawcy zgłosili 79 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej;

VIII 2008 - pracodawcy zgłosili 99 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej;
Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec sierpnia
wyniosła 11,7 proc. i w porównaniu do lipca br. zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc.
Spadek nastąpił we wszystkich województwach. Najmocniejszy - o 0,3 pkt. proc.
- odnotowano w województwie
lubuskim.
Najniższa stopa bezrobocia jest w
Wielkopolsce, gdzie wynosi
8,1 proc.
www.minrol.gov.pl
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Rzepa w terenie
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Kalendarium wyborów samorządowych 2014
Podmiot wykonujący: Wójt
Podstawa prawna: art. 422 Kodeksu wyborczego
Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych
komisji wyborczych
Data: 2014-09-17
Termin: 60 dni przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Pełnomocnik wyborczy
Podstawa prawna: art. 178 § 1 Kodeksu wyborczego

Zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej / koalicyjnego komitetu wyborczego
Data: 2014-09-06
Termin: od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70 dnia przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Pełnomocnik wyborczy
Podstawa prawna: art. 400 § 1 / art. 401 § 1 Kodeksu wyborczego
Zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu
komitetu wyborczego organizacji
Data: 2014-09-06
Termin: od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70 dnia przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Komitet wyborczy
Podstawa prawna: art. 402 § 1 Kodeksu wyborczego
Zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji (jeżeli komitet zamierza zgłosić
kandydatów w więcej niż jednym województwie)
Data: 2014-09-06
Termin: od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70 dnia przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Komitet wyborczy
Podstawa prawna: art. 402 § 2 Kodeksu wyborczego
Zawiadomienie PKW bądź komisarza wyborczego o
utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.
Data: 2014-09-06
Termin: do 70 dnia przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Pełnomocnik wyborczy
Podstawa prawna: art. 403 § 2-3 Kodeksu wyborczego
Podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej
Data: 2014-09-08
Termin: 70 dni przed dniem wyborów

Przedkładanie wójtowi propozycji zmian siedzib obwodowych komisjach wyborczych
Data: 2014-09-22
Termin: 55 dni przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Osoby zainteresowanie
Podstawa prawna: art. 13a § 4 Kodeksu wyborczego
Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
Data: 2014-09-22
Termin: 55 dni przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Komisarz wyborczy
Podstawa prawna: art. 178 § 1 Kodeksu wyborczego
Uzupełnienie składu terytorialnej komisji wyborczej
Data: 2014-09-25
Termin: 52 dni przed dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Komisarz wyborczy
Podstawa prawna: art. 178 § 5 Kodeksu wyborczego
Powołanie okręgowych komisji wyborczych
Data: 2014-09-29
Termin: 48 dni przed dniem wyborów.
Podmiot wykonujący: Państwowa Komisja Wyborcza
Podstawa prawna: art. 170 § 3 Kodeksu wyborczego
Data: 2014-10-07 do godziny 24.00. zgłoszenie list
kandydatów na radnych (pełnomocnik wyborczy lub
osoba upoważniona),
Data: 2014-10-17 do godziny 24.00. zgłoszenie kandydatów na wójtów/burmistrzów/ prezydentów
(pełnomocnik wyborczy lub osoba upoważniona) oraz
zgłoszenie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (pełnomocnik wyborczy lub osoba upoważniona),
Data: 2014-11-14 zakończenie kampanii wyborczej
godzina 24.00.
Data: 2014-11-16 głosowanie od 7.00.- 21.00.
Data: 2014-11-30 ponowne głosowanie na wójta/burmistrza/prezydenta godz.7.00. - 21.00.
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Rolnictwo energią regionu łódzkiego
Przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników brali
udział w wydarzeniu
kulturalno–edukacyjnowystawienniczym, promującym rolnictwo w
ramach promocji marki
„Rolnictwo energią regionu łódzkiego”, połączonym z dożynkami w
Szadku. Naszym reprezentantem był Przewodniczący
Zarządu
Województwa Łódzkiego Adam Michaś, natomiast Zarząd Krajowy
reprezentowała Kierownik biura Maria Kubiak.
Nasi
przedstawiciele
wspólnie zorganizowali
stoisko promocyjno informacyjne, na którym rolnicy z regionu
łódzkiego mogli dowiedzieć się o działalności
naszej organizacji, a
także otrzymać broszury promocyjne.
Imprezę promocyjną
otworzył były Przewodniczący ZZCNMR, Prezes
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego - Andrzej Górczyński, prezentując założenia projektu, który miał swoją

pierwszą odsłonę w Nowych Zdunach pod Łowiczem. Jego druga edycja w
Szadku przybrała
różne
barwy lokalnego folkloru i
formę prezentacji sołectw,
firm
i
przedsiębiorstw. Podczas imprezy
starostowie dożynek przekazali chleb wypieczony z
mąki z tegorocznych plonów gospodarzom gminy:
Burmistrzowi Arturowi Ławniczakowi i Przewodniczącej Rady Genowefie Galewskiej.
Podczas imprezy można
było degustować regionalne produkty ziemi łódzkiej,
podziwiać rękodzieła i sztukę ludową, a także zapoznać się z zastosowaniem
innowacyjnych technologii
w sektorze rolnictwa. Nie
zabrakło
oczywiście pięknych wieńców dożynkowych oraz atrakcji towarzyszących. Na scenie
można było oglądać występy różnych kapel i zespołów, natomiast gwiazdami
wieczoru byli Halina Frąckowiak i zespół Kombi.
Na przygotowanym stoisku Kierownik biura Zarządu Maria Kubiak udzielała
informacji na temat działalności naszego Związku.

Odwiedzający otrzymywali
ulotki informacyjne oraz
materiały promocyjne naszej organizacji. Stoisko
zostało zorganizowane w
taki sposób, aby łącznie zaprezentować pracę naszego Związku oraz działalność naszego przedstawiciela w łódzkim regionie.
Przewodniczący Zarządu
Województwa
Łódzkiego
Adam Michaś zaprezentował swoje gospodarstwo
rybackie o powierzchni 150
ha stawów, gdzie prowadzi
ekologiczną hodowlę ryb
takich gatunków jak: amury, karpie, jesiotry, szczupaki i inne. Ryby można było podziwiać w wystawionym 600-litrowym akwarium, które przyciągało
uwagę zwiedzających. Co
więcej, na przygotowanym
stoisku można było skosztować smażonych ryb z jego hodowli.
Impreza w Szadku była
doskonałą okazją do wspólnej zabawy, wymiany doświadczeń oraz degustacji
produktów regionalnych, a
także bliższemu zapoznaniu z działalnością Związku.
www.zzcnmr.pl
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Nowy adres siedziby PSL
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 3 czerwca 2013 r. zmieniliśmy adres siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres - wszystkie pozostałe dane tj. nazwa, NIP, numery telefonów, a także 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 także 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 uciążliwości kontroli urzędniczych u przedsiębiorców i
podatników;
- zmiana kodeksu postępowania karnego, polegająca na wprowadzeniu instytucji odszkodowania, za oczywiście bezpodstawne oskarżenie;
- 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.: 882 094 872
e-mail: dabrowskimateusz@interia.pl
Polskie Stronnictwo Ludowe nadal jest odpowiedzialnym, a także racjonalnym koalicjantem. Nigdy nie wywoływaliśmy "wojen na górze"
i nadal nie będziemy. Chcemy aby zmiana premiera przebiegła w sposób stabilny, tak, aby nie wywoływać żadnych politycznych kryzysów,
które są niepotrzebne, zwłaszcza w chwili obecnej. Przedstawiciele
PSL w rządzie to fachowcy w swoich dziedzinach, nawet przez chwilę
nie pojawiły się sugestie na temat odwołania Naszych ministrów.
Cieszy fakt, że Polskie Stronnictwo Ludowe poprzez pracę swoich
przedstawicieli jest doceniane zarówno przez decydentów jak i społeczeństwo. Nowy Rząd RP powołany zostanie zgodnie z wszystkimi zasadami konstytucyjnymi. Wszyscy wojewodowie, wiceministrowie
oraz ministrowie z PSL, gotowi są na ciężką pracę w strukturach Rządu Rzeczypospolitej. Ostateczny skład rządu zostanie zaprezentowany najpóźniej 25 września.
Janusz Piechociński, Prezes PSL
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

