jako Wasz przedstawiciel, poseł z Pomorza, przedstawiam Państwu sprawozdanie z moich dzia-

łań. Od początku mojej działalności w Sejmie i rządzie zabiegam o realizację spraw ważnych dla
mieszkańców mojego rodzinnego regionu. Moja aktywność w rządzie jest ogromnym wyzwaniem,

ale pomimo to, sprawy lokalne to filar, który jest dla mnie najważniejszy. Środki finansowe na inwestycje, o które stale zabiegam, przyczyniają się do zwiększenia komfortu życia na Pomorzu. Widząc

efekty naszych wspólnych działań mam jeszcze większą motywację do pracy. Rozwój naszego
regionu możliwy jest dzięki wielu programom rządowym. W regionie lęborskim wiele z nich jest

realizowanych m.in. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
Rządowy Fundusz Polski Ład.

Najważniejsze dla mnie jest wsłuchiwanie się w głos mieszkańców. To właśnie Państwo powierzyli
mi tak ważną rolę. Mam nadzieję, że spełniam wszelkie oczekiwania. Możecie to samodzielnie zweryfikować dzięki przedłożonemu sprawozdaniu.

Codzienne informacje o moich działaniach można znaleźć także na mojej stronie internetowej
– naszepomorze.pl oraz w moich mediach społecznościowych.

Piotr Müller
Poseł na Sejm RP

rzecznik prasowy rządu premiera Mateusza Morawieckiego

AKTYWNY
POSEŁ
Szerokie wsparcie rządowe dla regionu - od początku swojej kadencji Poseł zabiegał o pieniądze
z programów rządowych. Dzięki jego determinacji
powiat lęborski zyskał dodatkowe pieniądze na inwestycje. Najważniejsze realizowane programy w
obrębie regionu lęborskiego to m.in.:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - ma na
Piotr Müller skutecznie reprezentuje swoich wyborców. Jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds.
Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11 oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Pomorza Środkowego.
Jako rzecznik rządu zabiega o środki dla naszego
regionu.

celu poprawienie warunków w najbliższym otoczeniu
mieszkańców naszego regionu. Są to m.in. budowy sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
dróg, remont szkół i budynków użyteczności publicznej czy
wsparcie strażaków z OSP. W tym roku gminy, w których w
przeszłości funkcjonowały PGR-y, otrzymały dofinansowanie inwestycji. Głównym celem jest wyrównanie szans niesprawiedliwej transformacji ustrojowej lat 90.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - stan dróg, który
przez lata był bolączką Polaków, dzięki programowi konsekwentnie jest poprawiany. Mieszkańcy Lęborka mogą w bezpieczniejszy sposób poruszać się po rodzinnych stronach.

Bezpieczna droga S6 - największym przedsięwzięciem

drogowym na Pomorzu jest trwająca budowa S6.
Zapewni ona bezpieczne i sprawne połączenie Aglomeracji Trójmiejskiej, Małego Trómiasta Kaszubskiego, Lęborka,
Słupska, Koszalina, Kołobrzegu i Szczecina. Wszystkie odcinki
od Słupska do Trójmiasta są w fazie realizacji!

Rządowy Fundusz Polski Ład - w pierwszym naborze

region otrzymał blisko 73 mln zł! Dzięki nowym środkom zostaną wykonane prace inwestycyjne w zakresie: budowy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, budowy obiektów kulturalnych, lepszego skomunikowania regionu i zwiększania
bezpieczeństwa ruchu.

Muzeum w Łebie rośnie na Naszych oczach! - podróż

nad morze, szum fal, nadmorskie wydmy, a już niebawem
możliwa będzie wycieczka do nowoczesnego muzeum. Dla
odkrywców niebieskiej głębi i pasjonatów ryb, powstaje
Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego
w Łebie.
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Poseł blisko
mieszkańców
Poseł Piotr Müller podczas
otwartych spotkań poruszał
kwestie ważne z perspektywy
każdego mieszkańca regionu.

Spotkania z lokalną
społecznością
Rozmowy, plany, działanie – w tym właśnie jest moc.

str.2

“

Szkolenie medialne
z młodzieżówką PiS!

- podkreślił Piotr Müller.

“

Spotkanie z młodymi, zaangażowanymi ludźmi
w sprawy Polski to sama radość. Jako rzecznik
rządu z chęcią podzieliłem się swoim doświadczeniem w obszarze komunikacji i polityki

Wsparcie
dla rolników!

Rolnictwo jest fundamentem polskiej gospodarki.
Za każdym razem, gdy wracam z Warszawy staram
się spędzić również czas na wsi, gdzie mogę uciec
od wielkomiejskiego zgiełku. Uwielbiam też piękne
tradycje związane z rolnictwem. Dzięki lokalnym
i religijnym zwyczajom możemy powrócić do korzeni. Cieszę się, że wychowałem się w środowisku,
gdzie docenia się pracę rolników, którzy zapewniają nam chleb.
Obecnie rolnicy muszą zmagać się z wieloma
przeciwnościami, ich praca wymaga wielu wyrzeczeń. Tym bardziej się cieszę, że Polski Ład z planem
dla rolnictwa, program „Polska – Nasza Ziemia”
oraz wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich niosą
za sobą wiele pozytywnych zmian dla wszystkich
rolników w całej Polsce
- mówił poseł Piotr Müller.
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Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

ma na celu poprawienie warunków
w najbliższym otoczeniu mieszkańców Naszego
regionu m.in. poprzez budowę budynków
OSP, dróg, budynków użyteczności
publicznej czy nowoczesnych sieci
kanalizacyjnych, a także inne
niezbędne lokalnie działania.

Łącznie region lęborski
otrzymał ponad

31 mln zł

z tego programu!
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Inwestycje

Rozwój, rozwój i jeszcze raz rozwój!
Zmiany są zauważalne gołym okiem!

Dbając o zdrowie kobiet
Szczególnie ważnym tematem jest zdrowie, zwłaszcza w dobie COVID-19. Kładąc nacisk na profilaktykę do szpitala miejskiego w Lęborku dostarczono mammograf cyfrowy. Wartość zakupu to
aż 1 080 000 zł.

Budynek OSP w Łebie został
ukończony i prezentuje się
majestatycznie!
Świetne wiadomości dla mieszkańców Łeby! Budynek
lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej został poddany
rozbudowie. Środki po raz kolejny poprawią bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Prace budowlane w Zespole
Szkół w Cewicach
Już niedługo najmłodsi mieszkańcy gminy Cewice będą
mogli cieszyć się komfortowymi warunkami, w pełni dopasowanymi do ich potrzeb. Kompleksowa przebudowa
gmachu połączyła szkołę podstawową oraz przedszkole.

Gminny żłobek w Charbrowie
również został ukończony!
Jego budowa została dofinansowana z Rządowego
Funduszu Maluch+ i już cieszy mieszkańców!

“

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum
Usług Społecznych to inwestycja, która ma bardzo
istotne znaczenie dla całego powiatu lęborskiego.
Obiekt po jej zrealizowaniu będzie służył osobom
zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom
- mówi wicestarosta Edmund Głombiewski.
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Remont dróg
to dla nas priorytet!

Już teraz można poruszać
się po nowych, bezpiecznych
drogach!
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zapewnia lepsze
warunki i wzrost bezpieczeństwa na drogach
powiatu lęborskiego.

Środki pochodzące z RFRD przekazywane są głównie
na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu
dróg powiatowych i gminnych. Są to zadania wieloletnie. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program,
który w swoim założeniu ma wspierać drogi lokalne.
Z jednej strony rząd Prawa i Sprawiedliwości buduje
drogi krajowe, ale i z drugiej strony wspiera te lokalne,
które przez wiele lat były zaniedbywane. Stąd rekordowe środki są przeznaczane na ten cel dla kolejnych
samorządów - w tym dla powiatu lęborskiego. Program funkcjonuje od 2019 roku. Nabory prowadzone
były w 2019, 2020 i 2021.

“

Budowa mostu łączącego ulice Czołgistów
z Kazimierza Wielkiego to bardzo istotna
inwestycja, która poprawiła komunikację
mieszkańców zamieszkałych w tym
obszarze oraz przyczyniła się do
zmniejszenia natłoku komunikacyjnego w północnej części
Lęborka. Cała inwestycja była
możliwa do zrealizowania dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu
w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie 2 097 339 zł
- mówi radna sejmiku wojewódzkiego
Mirosława Kaczyńska.
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Kolejna ważna inwestycja to przebudowa drogi
powiatowej nr 1309G na odcinku Kopaniewo do
skrzyżowania z DP 1312G w Łebieniu. Dzięki zmodernizowanemu odcinkowi poprawiła się przepustowość trasy, co przekłada się na komfort i bezpieczeństwo jej użytkowników.

W naborze z 2021 roku region lęborski
otrzymał aż 12 mln złotych na kolejne
inwestycje drogowe!
W regionie lęborskim zakończyła się także przebudowa ważnej drogi powiatowej numer 1311G
na odcinku od Janowic do Redkowic. W ramach
przebudowy wykonano poszerzenia, zjazdy i perony autobusowe z kostki betonowej.

Wsparcie ze środków rządowych
umożliwia modernizację wielu dróg w Łebie.
Dzięki remontowi m.in. ulicy Kościuszki
zwiększył się ruch turystyczny, który jest
niezwykle istotny dla turystycznego
miasta, jakim jest Łeba. Pozwoliło to
mieszkańcom na uruchomienie
dodatkowych punktów usługowych,
które przynoszą realne zyski i wspierają
utrzymanie rodzin
– powiedział radny Rady Miejskiej
w Łebie Jan Kużownik.

“
“

Działania rządu jak i samorządu Gminy miasta
Lęborka pokazują jedno - współpraca samorządowa,
przekłada się na nowe projekty inwestycyjne.
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się
pozyskać środki finansowe na zadania
inwestycyjne pn. budowa ulicy Pułaskiego
(od ul. Gierymskiego do ul. Gajowej)
- podkreśla radny Rady Miejskiej
Łukasz Kuriata.

Sprawna infrastruktura drogowa to klucz do rozwoju każdego
miasta oraz powiatu. Zoptymalizowane połączenia logistyczne to
przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa. Jednym z takich
połączeń jest nowopowstała droga od granicy Lęborka do ronda w
miejscowości Dziechno. Ten około 2-kilometrowy odcinek zostanie
połączony z oddaną wcześniej nową nawierzchnią odcinka drogi
powiatowej numer 1336G. Całość to tzw. „Kaszubski skrót”;
do Trójmiasta, który obok powstającej trasy S6 przyczyni
się do popularyzacji powiatu lęborskiego
- mówi kierownik biura poselskiego Piotra Müllera
w Lęborku Marcin Brodalski.

Nowy wóz strażacki!
Nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy otrzymają
druhowie z Ochotniczej Straży Pożarne w Nowej Wsi
Lęborskiej. Samochód znacznie przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkańców i niejednokrotnie pomoże w walce o ludzkie życie!
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INWESTUJEMY
W DROGI
Powiat lęborski i gminy znajdujące się na jego terenie
zyskują lepszą infrastrukturę drogową dzięki Rządowemu
Funduszowi Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Do naszego regionu trafiło ponad 28 mln zł!
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Największa
inwestycja
na Pomorzu
– droga S6
w budowie!

Droga ekspresowa S6 między Szczecinem, Koszalinem, Słupskiem, Lęborkiem a Gdańskiem będzie liczyć około 360 km. S6 jest najważniejszą trasą drogową Pomorza. Budowa ma ogromne znaczenie w
połączeniu największych miast Polski Północnej m.in.
Szczecina, Gdańska, Gdyni. Zapewni ona skrócenie
czasu przejazdu między tymi miastami i zapewni komfort jazdy zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Już niedługo będzie można wybrać się w podróż po
trzech odcinkach - finalne prace budowlane trwają
na odcinkach między Bożepolem Wielkim a Gdynią
o łącznej długości 42 km:
1.

Bożepole Wielkie–Luzino (10 km),

3.

Szemud–Gdynia (22 km).

2.

Luzino–Szemud (10 km),

Podpisane też zostały umowy na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej: odcinek Chwaszczyno–Żukowo
(16,3 km) oraz odcinek Żukowo–Gdańsk Południe (16
km) z obwodnicą Żukowa (7 km).
Dotrzymujemy słowa! Łączymy Polskę!
Podpisane zostały umowy na wszystkie odcinki w
naszym województwie. Obecnie trwają prace przy
sporządzaniu projektów budowlanych. Dzięki temu
patrząc od strony miasta Słupska do fazy realizacji
przeszły następujące odcinki:
1. rozbudowa obwodnicy Słupska (9,5 km),

2. odcinek biegnący od końca obwodnicy Słupska (węzła
w Redzikowie) do węzła w Bobrownikach (16 km),
3. Bobrowniki–Skórowo (13 km),

4. Skórowo-Lębork (Leśnice) – (11 km),

5. Lębork (Leśnice)-Bożepole Wielkie (22 km).
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Muzeum Archeologii
Podwodnej i Rybołówstwa
Bałtyckiego rośnie
na Naszych oczach!
Podróż nad morze, szum fal, nadmorskie
wydmy, a już niebawem możliwa będzie
wycieczka do nowoczesnego muzeum.
Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego to oddział gdańskiego Narodowego Muzeum Morskiego. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu finansuje inwestycję skierowaną do szerokiej grupy odbiorców. Ten innowacyjny
projekt budowy otrzymał wsparcie rządu. Inwestycja
jest warta aż 40 mln zł!

A co zwiedzimy w muzeum?
Na powierzchni 6 tys. m2 będziemy mogli podziwiać
łodzie pochodzące z okresu wczesnego średniowiecza, sztukę szkutniczą, wraki i inne złowione skarby,
które zostały poddane badaniom archeologicznym.
Muzeum wyposażone będzie w najnowsze sprzęty interaktywne, gdzie każdy z Nas będzie mógł się
wcielić w rolę sternika na morzu lub badacza nieznanych wód. To świetna informacja nie tylko dla mieszkańców Pomorza, ale też dla wszystkich turystów odwiedzających Łebę.

Muzeum wzmocni atrakcyjność
turystyczną Łeby i regionu, ale też
okaże się ważnym punktem na
muzealnej mapie Pomorza i Polski!
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73 miliony dla regionu
lęborskiego to wsparcie
z Rządowego Funduszu Polski Ład
Polski Ład dla polskich samorządów
Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie
inwestycji realizowanych przez gminy, powiaty i
miasta lub ich związki w całej Polsce. Rozwiązanie stabilizujące pozytywnie wpłynie na rozwój
regionów i jakość życia ich mieszkańców.

Dodatkowe pieniądze na inwestycje
przyspieszą rozwój naszego regionu!
Rozstrzygnięcie naboru w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład przyniosło blisko 73 mln zł
wsparcia dla regionu lęborskiego. Są to środki na
dofinansowanie inwestycji realizowanych przez
nasze samorządy.
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Rozwój zaczyna się od drobnych spraw. Inwestycje
wodno-kanalizacyjno, społeczne i infrastrukturalne
to podstawowe kwestie, które najpierw należy ulepszyć. To niezbędne minimum, bez którego nie można
myśleć o następnych krokach w rozwoju. Region lęborski zyskał wsparcie, które wkrótce będzie cieszyć
jego mieszkańców w postaci zrealizowanych projektów. Nowe przedsięwzięcia w znaczący sposób
poprawią jakość życia mieszkańców regionu lęborskiego. Dzięki dodatkowym środkom będzie możliwy
dalszy rozwój infrastruktury drogowej. Inwestycje to
nie tylko ułatwienia komunikacyjne, ale również troska o mieszkańców. Nowa nawierzchnia drogowa,
oznakowania i przejścia dla pieszych zwiększą bezpieczeństwo ich użytkowników. Ponadto dofinansowanie pozwoliło na budowę dodatkowych obiektów
kulturalno-sportowych. Miejsca takie jak te umożliwiają aktywizację młodzieży, dzięki czemu wspieramy jej ciągły rozwój.

Wszystkie dofinansowane inwestycje
w regionie lęborskim:
BENEFICJENT

KWOTA DOFINANSOWANIA

ZADANIA

1. Gmina Cewice

8 369 500 zł

1. budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Cewice

2. Miasto Lębork

16 471 100 zł

1. budowa drogi łączącej ul. Skarżyńskiego z ul. Kossaka (DW 214)
2. budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód

3. Gmina Łeba

13 165 851 zł

1. przebudowa układu komunikacyjnego ulic Kościuszki, Morskiej i Wojska
Polskiego oraz ulic przyległych wraz z modernizacją Skweru Rybaka

9 207 352 zł

1. remont generalny budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
2. budowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych i boiska do piłki ręcznej przy
Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej
3. budowa budynków użyteczności publicznej z funkcją kulturalną w Mostach i
funkcją muzealną w Czarnówku

5. Gmina Wicko

10 923 500 zł

1. budowa sieci kanalizacyjnej wraz z Bursztynowej, Akacjowej oraz Brzegowej
w przepompownię przy ulicy Kolonijnej, miejscowości Nowęcin
2. budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości
Zdrzewno
3. rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z towarzyszącą infrastrukturą
w miejscowości Wicko

6. powiat lęborski

14 820 000 zł

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1316G (ul. Młynarska) w m. Nowa Wieś
Lęborska
2. przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice)
do m. Unieszyno - DP 1320G

4. Gmina Nowa
Wieś Lęborska

suma:
72 957 303 zł

str.13

Silne uczelnie dla regionu

Akademia
Pomorska

Piotr Müller jako wiceminister nauki i szkolnictwa
wyższego odpowiadał za nadzór nad uczelniami.
Ministerstwo Edukacji i Nauki przyjęło pismo z Akademii Pomorskiej w Słupsku o dotację na remont
tego zaniedbanego zabytku. Aż 10 milionów złotych
zostało przekazanych na modernizację zabytkowej
stołówki, która przekształca się w aulę.
Przebudowa zabytkowej stołówki pokoszarowej to:
gruntowna modernizacja budynku,
stworzenie nowoczesnego audytorium,
nowe miejsce spotkań Akademii Pomorskiej
w Słupsku.

W auli odbywać się będą zajęcia, konferencje,
przedstawienia teatralne czy koncerty. To będzie
nowe serce uczelni! Dzięki rządowemu wsparciu
możliwy będzie rozwój dobrze prosperującego
ośrodka akademickiego.

Niemal 1 mln zł na Klub Studencki
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Boisko wielofunkcyjne

Nowe kierunki
kształcenia

“

Akademia Pomorska w ciągu ostatnich kilku lat przeszła bardzo duże zmiany dotyczące profilów studiów
- przekształciła się z typowej uczelni nauczycielskiej
na wieloprofilową akademię. Otworzono nowe kierunki studiów: prawo, położnictwo, informatyka, zarządzanie, logistyka, inżynieria cyberprzestrzeni.
Mam nadzieję, że dzięki tym zmianom młodzież z
regionu lęborskiego coraz częściej będzie wybierać uczelnie bliską ich miejscu zamieszkania.

Przy ulicy Arciszewskiego 22a zakończyła się budowa
nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 44,0 x 28,0 m. Fani piłki ręcznej, tenisa ziemnego,
siatkówki i koszykówki z pewnością cieszą się nowym
miejscem!

Reaktywacja klubu studenckiego
Na Akademii Pomorskiej planowane są także inne
wydarzenia m.in. reaktywacja klubu studenckiego,
który znajduje się na terenie uczelni. W tym miejscu,
poza imprezami, planowane są także organizacje
wydarzeń kulturalnych np. wieczory poetyckie.
Aż 950 tys. zł to dofinansowanie na klub studencki,
który będzie miejscem spotkań studentów i miejscem aktywizacji całego środowiska młodzieżowego
w Słupsku.

Inwestycje na rzecz Akademii Pomorskiej wpływają na rozwój studentów. Region zyska wysokiej
klasy specjalistów!

Centrum Symulacji Medycznych
Słupska uczelnia może pochwalić się jednym z najnowocześniejszych zapleczy dydaktycznych w Polsce! Studenci kierunków okołomedycznych mogą
szkolić się korzystając z najnowszych technologii
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.
Jest ono wyposażone w najwyższej jakości sprzęt,
w pełni odzwierciedlający stan faktyczny pacjenta
i otaczającego środowisko.

Kolejne dobre wiadomości dla
Akademii Pomorskiej w Słupsku!
13 listopada podczas konferencji prasowej poseł na
Sejm Piotr Müller ogłosił decyzję o przyznaniu Akademii Pomorskiej subwencji w wysokości 5️ milionów
złotych na dodatkowe działania naukowe, dydaktyczne i inne przedsięwzięcia. Dofinansowanie pomoże wzmocnić działania związane z powstawaniem
nowych kierunków medycznych i inżynieryjnych oraz
doktoryzacją studentów. Nowe środki wesprą działania rozwojowe i dostosują ofertę uczelni do wymagań rynku.
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Budujemy hospicjum
w Pogorzelicach!

Inicjatywa jaką jest budowa hospicjum to dowód
dojrzałości i empatii społecznej. Pozyskała ona
wparcie w kwocie 807 183 zł z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego. To pomoc w zapewnieniu
przyjaznego i komfortowego klimatu dla osób, które w tym miejscu będą mogli uporządkować swoje
sprawy oraz przygotować się do odejścia.
Pozyskane środki umożliwiły zrealizowanie kolejnego etapu budowy – wykonano m.in.
1000 m2 ścianek działowych parteru, dzięki czemu na
parterze powstały pomieszczenia strefy medycznej i
niemedycznej,
ponad 500 m2 ścian poddasza,

“

konstrukcje stalowe dachu,

konstrukcję drewnianą dachu na całej powierzchni
budynku,
deskowanie połaci dachu i pokryto całą powierzchnię dachu papą bitumiczną.

Powstający obiekt umożliwi dostęp do profesjonalnej opieki hospicyjnej i paliatywnej w trybie stacjonarnym. Najbliższe hospicja są oddalone o ok. 5080 km od powiatu lęborskiego. Z tego względu jest
to ogromnie ważna inwestycja w regionie!

Bardzo dziękuję Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz Założycielce i
Prezes Zarządu Fundacji Pani Agacie Kozyr za tak szczytną ideę, która lada moment zamieni się w realne wsparcie dla
mieszkańców! Dziękuję również wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają
ten szczytny cel!
– mówił poseł Piotr Müller.
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“

Działania w rządzie

Piotr Müller obecnie jest rzecznikiem prasowym rządu
i sekretarzem stanu w KPRM, a każdy jego dzień to koordynacja działań na poziomie wszystkich ministerstw oraz prowadzenie polityki komunikacyjnej rządu - w tym wywiady
i rozmowy z dziennikarzami.

Rzecznik prasowy rządu to osoba, która reprezentuje
urząd w kontaktach z mediami i odpowiada za całość
informacji przekazywanych do środków masowego przekazu. To więc praca, która wymaga ciągłego zaangażowania i monitorowania sytuacji w kraju
i na świecie. Myślę, że Piotr Müller sprawdza się w tej
roli znakomicie. Jego wyjątkowa aktywność jest także widoczna podczas sprawowania funkcji posła na
Sejm RP. Jako urodzony słupszczanin nieustannie dba
o rozwój Pomorza i jego mieszkańców. Dzięki wyjątkowej determinacji doprowadził do realizacji wielu ważnych inwestycji i programów, które sprawiają, że obywatelom żyje się lepiej. Takie właśnie działania chce
wspierać polski rząd. Mieszkańcy Pomorza mogą być
dumni z takiego przedstawiciela
- podsumował premier Mateusz Morawiecki.

W listopadzie 2021 r. Piotr Müller został
wybrany na stanowisko przewodniczącego
Rady Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Premier
Mateusz Morawiecki
z wizytą w Lęborku
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Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ustaje w wysiłkach, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne
Polaków, bezpieczeństwo miejsc pracy oraz bezpieczeństwo gospodarcze. W tym trudnym czasie,
jakim był wybuch pandemii koronawirusa, rządzący stale dążyli do tworzenia takich instrumentów,
które są w stanie wspomagać obywateli, pracowników i przedsiębiorców. Jednym z takich właśnie
narzędzi było wprowadzenie Tarcz Antykryzysowych.
Poseł Piotr Müller dostrzega i rozumie problemy
polskich pracodawców i pracowników, do których
znacznie przyczyniła się pandemia COVID-19. Od
początku też zdecydowanie popierał pomysły rządu w temacie wsparcia obywateli w tych trudnych
czasach, m.in. przy tworzeniu Tarcz Antykryzysowych. Warto przypomnieć, że aby uchronić państwo
i mieszkańców przed kryzysem rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował pakiet rozwiązań, opierający
się na pięciu filarach:
ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu
pracowników,
finansowaniu przedsiębiorców,
ochronie zdrowia,
wzmocnieniu systemu finansowego,
inwestycjach publicznych.

Województwo pomorskie dzięki wsparciu Polskiego
Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 1.0. otrzymało ok. 4 mld zł. Z Urzędu Pracy pomoc dla Pomorza
wyniosła ok. 2,4 mld zł. Z kolei Agencja Rozwoju Przemysłu w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii SARS-CoV-2 przekazała pomorskim
przedsiębiorcom 17 mln zł.
Bank Gospodarstwa Krajowego umożliwił przedsiębiorcom z powiatu lęborskiego uzyskanie wsparcia w wysokości 145 mln zł. Firmy mogły liczyć także
na środki w ramach Tarczy Finansowej Polskiego
Funduszu Rozwoju 2.0. Z tego programu właściciele
przedsiębiorstw z powiatu lęborskiego otrzymali niemal 19 mln zł.
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“

Tarcze
antykryzysowe

Dzięki Tarczom Antykryzysowym mogliśmy solidarnie
przejść przez ten kryzys, robiąc wszystko co możliwie,

aby zapewnić kontynuację działalności firm oraz ochronę miejsc pracy. Programy pomocnicze miały na celu

ustabilizowanie polskiej gospodarki, a także stworzenie
dla niej impulsu inwestycyjnego

- mówi rzecznik rządu Piotr Müller.

Wsparcie
przedsiębiorców
Polska była w czołówce państw, które proponowały tak kompleksową pomoc dla gospodarki. Dzięki
uruchomieniu Tarczy Antykryzysowej uratowano
wiele milionów miejsc pracy. Minister Piotr Müller razem z premierem Mateuszem Morawieckim
odwiedzał przedsiębiorców, którzy skorzystali z
pomocy państwa. Z radością można było zaobserwować, jak firmy te, mimo pandemii, zachowują
stabilność finansową.

Tarcza
Antyinflacyjna
Inflacja wywołana jest pandemią koronawirusa oraz
działaniami z dwóch stron - manipulacjami cenowymi Gazpromu i Rosji, a z drugiej - polityką energetyczną UE, która spowodowała, że ceny ETS wzrosły
do 70 euro. To wszystko przekłada się na wzrost cen
dla zwykłego obywatela. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości rozkłada parasol antyinflacyjny nad polskimi rodzinami. Tarcza obejmuje 3 zasadnicze miejsca - obszar cen paliw, obszar cen energii i obszar
cen żywności. Jest to realna odpowiedź na rosnącą
inflację.

Działania
osłonowe rządu:

Aż 10 mld na
złagodzenie
skutków inflacji!
Tarcza Antyinflacyjna rządu to jeden z największych pakietów obniżających podatki w historii
III RP. Nasze działania są najbardziej daleko
idące ze wszystkich krajów UE na rzecz obrony
portfeli zwykłych obywateli!

niższe podatki dzięki zwiększeniu kwoty
wolnej od podatku,
emerytura bez podatku,
niższy VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło,
niższa akcyza na paliwo,
dodatek osłonowy,
0% VAT na podstawową żywność,
0% VAT na nawozy.
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Sprawy
Międzynarodowe

Belgia:
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

Posiedzenie Parlamentu Europejskiego z udziałem
premiera Mateusza Morawieckiego

Japonia:

Spotkanie państw Szefów Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej
z w Tokio i spotkanie z premierem Japonii Shinzo Abe oraz inwestorami
Wizyta
Prezydentem Arabskiej Republiki Egiptu - Abdulem Fatahemjapońskimi
as-Sisim obecnymi w Polsce

Portugalia:
Szczyt Społeczny oraz nieformalne posiedzenie RE
z szefami państw Unii Europejskiej w Porto
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Wizyta przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen
w Polsce

Wizyta kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Polsce

W drodze na sesję roboczą Rady Europejskiej

Spotkanie w gronie bliskich współpracowników szefów rządów państw
Grupy Wyszehradzkiej w czeskiej Pradze

Francja:
Wizyta w Paryżu i spotkanie z prezydentem
Republiki Francuskiej Emmanuelem Macronem

Węgry:
Spotkanie w Budapeszcie z premierem
Węgier Viktorem Orbanem

Słowenia:
W kwietniu 2021 r. z wizytą w Polsce przebywał premier Janez Janša

Wizyta w Polsce byłego prezydenta USA Billa Clintona
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