Nowe otwarcie
Doświadczenie
w służbie Polsce

Jacek to
człowiek zasad

Zaprosiłem Jacka do naszego politycznego projektu, bo PSL-Koalicja
Polska potrzebuje doświadczonych
parlamentarzystów, którzy pomogą
zakończyć wreszcie seans nienawiści i plemienną wojnę polsko-polską oraz zrealizować ambitny program dla Polek i Polaków. Jacek
podjął niełatwe zadanie walki na w
okręgu zdominowanym przez PiS
i odzyskania dla PSL mandatu poselskiego na tym terenie. Wyborcy PSL na to zasługują. Jacek, jako
człowiek młody i energiczny,
a jednocześnie poseł kilku kadencji, daje gwarancję dobrej reprezentacji w parlamencie.

Jacek Tomczak to facet z charakterem. Nie bał się postawić partyjnym bonzom. Z obronę wolności sumienia wyleciał z Platformy
Obywatelskiej. Kiedy pojawiła się
szansa w parlamencie, złożył poprawkę, dzięki której obcięto partiom finansowanie z budżetu państwa o połowę. Dzięki temu do
dzisiaj zaoszczędzono już kilkaset
milionów złotych. Jacek wspiera
jednomandatowe okręgi wyborcze
i chce polityki bliskiej obywatelom. Dlatego rekomenduję go
z pełnym przekonaniem.
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DOSTĘPNA
SŁUŻBA
ZDROWIA

Wsparcie dla polskich rolników

W ostatnich latach, mimo wzrostu gospodarczego, nastąpiło obniżenie poziomu usług medycznych. Normą stały się skandalicznie długie kolejki do specjalistów i braki w kadrze medycznej. Zwiększymy wydatku publiczne na
służbę zdrowia z obecnego poziomu 4,9% do
6,8% PKB. Podniesiemy wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. W tej sprawie złożyliśmy już projekt ustawy w Sejmie - mówi
Jacek Tomczak, poseł PSL-KP.

Wsparcie dla polskich rolników

Od naszego wejścia do Unii Europejskiej minęło już piętnaście lat. Tymczasem polscy rolnicy
nadal otrzymują wsparcie niższe, niż w krajach
tzw. starej Unii. Taki system jawnej niesprawiedliwości nie może być dłużej tolerowany i utrzymywany. Dlatego jednym z naszych głównych
postulatów jest zwiększenie dopłat z Unii do
poziomu 1200 zł do hektara. Będziemy również
wspierać produkcję zdrowej polskiej żywności.

Polacy mają prawo do tańszych produktów ekologicznych, a rolnikom musi się opłacać ich produkcja. Wprowadzimy stawkę 0% VAT na żywność wytwarzaną w sposób tradycyjny. Ponadto ustanowimy Fundusz Klęskowy, z którego będą wypłacane odszkodowania rolnikom, którzy stracili źródło utrzymania w wyniku klęsk żywiołowych - powiedział Jacek Tomczak, wiceprzewodniczący Klubu PSL.

Bezpłatne żłobki

Wszyscy rodzice powinni mieć wybór, czy po
urodzeniu dziecka chcą zostać w domu, czy
wrócić do pracy. W pierwszym roku życia
dziecka to proste, bo wprowadziliśmy roczne

urlopy rodzicielskie. A co później? We współpracy z samorządami będziemy dążyć do podwojenia liczby bezpłatnych żłobków i klubów
dziecięcych - mówi poseł Jacek Tomczak.
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