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„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
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Janusz Piechociński

Wzrost PKB w 2014 r. - wstępne
szacunki GUS
Według wstępnych szacunków GUS, Produkt Krajowy Brutto (PKB) w 2014 r. był wyŜszy o 3,3 proc. w porównaniu z
2013 r. (w cenach średniorocznych roku poprzedniego).
Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali zbliŜonego
tempa wzrostu gospodarczego. Zdecydowanie szybciej niŜ
przed rokiem rosła konsumpcja indywidualna, podobnie jak
nakłady brutto na środki trwałe. Szacujemy, iŜ wkład eksportu netto oraz popytu krajowego wyniósł odpowiednio 1,2pp oraz 4,5pp. Uwzględniając podaŜową stronę gospodarki, naleŜy wskazać na zrównowaŜony i szeroki charakter
oŜywienia gospodarczego. Wzrost odnotowały zarówno
sektor przemysłowy, jak i budowlany, a takŜe główne sekcje
usług rynkowych. Dane pozwalają szacować wzrost gospodarczy w czwartym kwartale 2014 roku (w cenach średniorocznych roku poprzedniego) na około 3,2 proc. W tym
okresie wartość dodana w przemyśle rosła w tempie 4
proc., a w budownictwie 2,5 proc. Wartość dodana ogółem
wrosła zaś o około 2,8 proc. Trwały i zrównowaŜony wzrost
polskiej gospodarki pozwala na optymistyczną ocenę jej
najbliŜszych perspektyw. Przy braku znaczących zawirowań
w otoczeniu polskiej gospodarki, powinna ona utrzymać
tempo przekraczające 3 proc. w najbliŜszych kwartałach.

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
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Rynek Indonezji szansą dla polskich przedsiębiorców
Indonezja
to
szesnasta największa gospodarka na
świecie, z rocznym
wzrostem PKB w
granicach
4-6
proc. DuŜy rynek
wewnętrzny to z
kolei szansa na
współpracę
dla
polskich firmy z
branŜy
spoŜywczej, kosmetycznej,
chemicznej
czy turystycznej powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas
spotkania z nowym
ambasadorem Indo-

nezji w Polsce Peterem F. Gonthą. Rozmowy odbyły się 29
stycznia 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.
Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, na fakt, iŜ bogactwo złóŜ mineralnych
oraz zasobów naturalnych, jak równieŜ duŜe potrzeby związane
z rozbudową infrastruktury, powodują Ŝe
współpracą w tym zakresie mogą być zainteresowane
polskie
przedsiębiorstwa
z
branŜy wydobywczej,

energetycznej,
budowlanej czy maszynowej.
- Plan Przyspieszenia i Rozwoju Gospodarczego Republiki Indonezji zaprezentowany przez
rząd na lata 20112025, a takŜe zaplanowane w jego ramach projekty to
równieŜ moŜliwości
dla polskich inwestorów oraz eksporterów
urządzeń,
technologii
czy
usług – dodał.
Ambasador Indonezji w Polsce Peter
F. Gontha podkreślił,
Ŝe jego kraj będzie
dąŜył do zacieśnienie
współpraca z Polską
oraz pozostałymi krajami Unii Europejskiej
zarówno na poziomie
politycznym, jak i gospodarczym.
www.mg.gov.pl
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Spotkanie wicepremiera Piechocińskiego z ministrem
gospodarki Turcji
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Embargo rosyjskie dominującym tematem obrad Rady
Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa
Na wniosek ministra
Marka Sawickiego na
poniedziałkowej unijnej
Radzie Ministrów ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa odbyła się dyskusja na temat zasad zniesienia rosyjskiego embarga na produkty rolno-spoŜywcze. Polska
delegacja ostro zaprotestowała przeciwko bilateralnym negocjacjom
kilku państw członkowskich w tej sprawie.
- Do tej pory solidaryzm
europejski wobec rosyjskiego embarga był faktem. Niestety w ostatnim czasie dochodzą
nas informacje, Ŝe coś
się zmieniło. Dlatego
chcę zapytać Komisję
Europejską czy dała zielone światło na rozmowy dwustronne? Czy
mamy teraz ustawiać
się w kolejce do prezydenta Putina i kupować
bilety
do
Moskwy?
Uprzedzam tylko, Ŝe takie podejście doprowadzi do katastrofy - powiedział Marek Sawicki.
Podczas obrad Ŝaden z
przedstawicieli Komisji
Europejskiej nie potwierdził, Ŝe jest zgoda na
dwustronne porozumienia
znoszące embargo do

Rosji. Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan zapowiedział podczas rozmowy z ministrem Markiem Sawickim,
Ŝe Komisja Europejska będzie kontynuowała dotychczasową jednolitą politykę
wobec Rosji.
W Brukseli podniesiono
równieŜ kwestię trudnej sytuacji na rynku owoców i warzyw, mleka oraz wieprzowiny.
Podczas dwustronnego
spotkania ministra Marka
Sawickiego z komisarzem
ds. rolnictwa Philem Hoganem Polsce udało się wywalczyć środki na wsparcie
w ramach obecnych nadz w y c z a j n yc h
środków
wsparcia na rynku owoców i
warzyw. Z pomocy będą mogli skorzystać równieŜ ci producenci, którzy juŜ wcześniej skorzystali z pomocy de minimis.
Polska zwróciła się równieŜ z wnioskiem o rozłoŜenie na raty kar za przekroczenie unijnych limitów produkcji mleka co spotkało się
z poparciem wielu państw
członkowskich, które mają
podobne problemy w ostatnim roku kwotowym na tym
rynku. Temat ten będzie dalszym przedmiotem konsultacji z Komisją Europejską.
Podczas posiedzenia na

Radzie Ministrów Polska po
raz kolejny podniosła kwestię interwencji na rynku
wieprzowiny. Zwróciliśmy
się z wnioskiem podobnie
jak wiele pozostałych
państw członkowskich o
podjęcie działań na tym rynku poprzez wprowadzenie
dopłat do prywatnego przechowalnictwa oraz dopłat do
eksportu.
Polska z ogromnym rozczarowaniem przyjęła stanowisko Komisji Europejskiej, która twierdzi, Ŝe sytuacja nie jest jeszcze na tyle
zła, aby podejmować jakiekolwiek dodatkowe działania. śadne z państw członkowskich nie podzieliło
optymizmu komisarza Phila
Hogana co do oceny skali
kryzysu.
Nie mniej jednak obie
strony wyraziły chęć dalszego dialogu. Minister Marek
Sawicki umówił się z komisarzem Hoganem na dodatkową rozmowę podczas,
której zostaną omówione
kwestie nieefektywnych mechanizmów pomocowych na
rynku owoców i warzyw
oraz lepszego wykorzystania mechanizmów tzw. siatki bezpieczeństwa na rynku
mleka i mięsa wieprzowego.
www.minrol.gov.pl
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1319 firm z elastycznym czasem pracy
Z danych Państwowej Inspekcji
Pracy wynika, Ŝe
coraz więcej firm
wprowadza
elastyczny czas pracy. Rozwiązanie to
największą popularnością
cieszy
się głównie w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.
Z danych Państwowej Inspekcji Pracy
wynika, Ŝe do 15
stycznia br. elastyczny czas pracy
wprowadziło
juŜ
1319 pracodawców.
To głównie duŜe
przedsiębiorstwa
zatrudniające od 50
do 249 osób (481).
Nieco mniej było
średnich firm, zatrudniających do 49
pracowników (366),
oraz tych najmniejszych, zatrudniających max. 9 osób

(241).
Najchętniej z nowych rozwiązań korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się
przetwórstwem przemysłowym
(38%),
handlem i naprawami
(16%) oraz budownictwem (ponad 10%).
Najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w Katowicach
(213), Poznaniu (210)
i Wrocławiu (116).
Firmy mogą uelastyczniać czas pracy
od sierpnia 2013 roku. Pracodawcy mogą
skorzystać
z
dwóch nowych rozwiązań. Pierwsze to
wydłuŜenie
okresu
rozliczeniowego czasu pracy do maksymalnie 12 miesięcy.
Wcześniej nie mogło
to być więcej niŜ 4
miesiące. Pozwala to
dostosować
pracę

pracowników do bieŜących zamówień.
Drugie rozwiązanie
to moŜliwość wprowadzenia w firmie ruchomego czasu pracy. Pracownicy mogą
dzięki temu zaczynać
pracę np. w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 9 rano,
a we wtorek i w
czwartek o 10. Mogą
równieŜ rozpoczynać
dzień np. między godziną 7 a 10. Ułatwia
to pracownikom godzenie Ŝycia rodzinnego z pracą.
Na uelastycznienie
czasu pracy muszą
wyrazić zgodę działające w firmie związki
zawodowe. A jeśli ich
nie ma, pracodawca
musi porozumieć się
z przedstawicielami
pracowników.
www.mpips.gov.pl
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Szkoła pilotów dronów
Jak przygotować trasę
lotu, utrzymywać wysokość i właściwie podejść do lądowania –
tego będą się uczyć
uczestnicy kursu dla
operatorów dronów.
Instytut
Techniczny
Wojsk
Lotniczych
otworzył ośrodek szkolenia dla pilotów bezzałogowców. Zainteresowanie jest bardzo
duŜe. Pierwsze zajęcia
rozpoczną się juŜ za
kilka dni. Ośrodek
Szkolenia Operatorów
Bezzałogowych Statków Powietrznych w
ITWL posiada certyfikację Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Placówka będzie organizować szkolenia teoretyczne i praktyczne z
operowania statkami
powietrznymi o wadze
do 25 kilogramów zarówno w zasięgu wzroku (VLOS) jaki i poza
zasięgiem
wzroku
(BVLOS). Szkolenie
teoretyczne odbywać
się będzie w Instytucie, natomiast szkole-

nie praktyczne w wyznaczonej przez Polską
Agencję śeglugi Powietrznej strefie. Kursy
prowadzone przez pracowników ITWL będą
trwać dziesięć dni. Kursanci uczyć się będą
m.in. prawa lotniczego,
meteorologii, nawigacji,
procedur operacyjnych,
zasad planowania i wykonywania lotów. Podczas zajęć praktycznych
dowiedzą się, jak planować loty, w jaki sposób
obsługiwać stację naziemną, autopilota oraz
jak planować trasę lotu.
Podczas zajęć praktycznych BVLOS (loty poza
zasięgiem wzroku operatora) kursanci będą korzystać z bezzałogowców Instytutu. Loty będą wykonywane na wysokościach do 1000 m i
w promieniu 10 km od
miejsca startu. Na pewno w czasie treningu będzie uŜywany najnowszy
bezzałogowiec, nagrodzony m.in. na kieleckich
targach zbrojeniowych w
2014 roku – oktokopter

Antrax, pionowzlot o rozpiętości 190 cm i masie
własnej 7 kg, który moŜe
zabrać ze sobą aŜ 15 kg
ładunku, a maksymalny
czas misji wynosi 80
min. ITWL planuje takŜe
szkolenie na bezzałogowym samolocie. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym .
Później
umiejętności uczestników potwierdzi Urząd
Lotnictwa Cywilnego. Po
zdanym egzaminie państwowym otrzymają oni
świadectwo kwalifikacji
UAVO. Według prawa
lotniczego osoby, które
chcą pilotować bezzałogowe statki powietrzne
podczas lotów innych
niŜ sportowe lub rekreacyjne (UAVO), muszą
mieć odpowiednie świadectwo kwalifikacji (art.
95 pkt 5a). Zapis ten dotyczy osób, które chcą
wykonywać loty zarówno
w zasięgu jak i poza zasięgiem wzroku operatora.
www.beataoczkowicz.com
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InformacjeCzas
Państwowej
podsumowań…
Komisji Wyborczej
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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JuŜ w najbliŜszą sobotę odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas obrad wybierzemy nazwisko kandydata lub osoby popieranej w wyborach na Prezydenta RP. Wybory prezydenckie są bardzo
waŜne w cyklu systemu demokratycznego w Polsce. Warto wykorzystać
ten moment do przygotowania się do wyborów
parlamentarnych.
dujmy

sztaby

Zbu-

gminne

i powiatowe.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl

