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0’ Wprowadzenie - Michał Dadlez (SKW) 

5’51” Wstęp, zasady wysłuchania - Jacek Rakowiecki (moderator) 

9’22” Przedstawienie kandydatów - Jacek Rakowiecki (moderator) 

14’46”Autoprezentacja kandydatów 

15’26” Urszula Zielińska 

18’36” Adam Traczyk 

23’ Pytanie SKW nr 21 (Gospodarka) 

W zglobalizowanym świecie zakłady produkcyjne często przenoszone są        

tam gdzie produkcja jest tańsza. Kraje rozwijające się uznawane są za           

rezerwuary taniej siły roboczej, w których nie trzeba w dodatku          

ponosić kosztów eksploatacji środowiska naturalnego, co sprzyja niskim        

cenom usług i wytwarzanych tam produktów. Z drugiej strony powszechną          

dziś jest wiedza m.in. o panujących tam niebezpiecznych warunkach         

pracy, zatrudnianiu nieletnich, głodowych wynagrodzeniach. 

Czy Unia powinna wspierać rozwój produkcji na swoim terytorium, nawet          

jeśli jest to niekorzystne dla środowiska, czy powinna otwierać się na           

produkcję spoza swojego terytorium, a swój rozwój gospodarczy opierać         

na innych sektorach i czy powinna współpracę z producentami spoza Unii           

warunkować przestrzeganiem przez nich strategii społecznej      

odpowiedzialności biznesu? 

25’ Odpowiedź Adama Traczyka 

30’46” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

37’ Komentarz i dopytanie - Paweł Kasprzak (SKW) 

38’07” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

38’53” Odpowiedź Adama Traczyka 

41’20”Pytanie SKW nr 14 (Budżet, finanse) 

Co do zasady Unia Europejska stosuje politykę spójności, która polega          

na inwestowaniu w słabiej rozwinięte obszary, w tym w naszym kraju,           

aby dążyć do wyrównywania różnic w poziomie życia między         

poszczególnymi obszarami Unii Europejskiej i zmniejszać ryzyko       

konfliktów między nimi. Z drugiej strony wspieranie silniejszych        

ośrodków może przyspieszyć rozwój gospodarczy całej Unii Europejskiej,        

co w efekcie podnosi poziom życia na wszystkich jej obszarach. 

Czy Pani/ Pana zdaniem istnieją dziedziny gospodarki, w których należy          

wspierać lepiej rozwinięte obszary Unii Europejskiej, nawet kosztem        

polityki spójności? Jeśli tak, to jakie? 

42’40” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 



45’25” Odpowiedź Adama Traczyka 

50’40”Pytanie od internautów: 

“Pytanie do obojga kandydatów: Jeśli zostaną Państwo wybrani, do         

jakiej frakcji PE będą Państwo należeć?” 

51’02” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

51’10” Odpowiedź Adama Traczyka 

51’17”Pytanie od internautów: 

“Pytanie do obojga kandydatów: Czy będą Państwo dążyć do wprowadzenia          

Konstytucji Europejskiej z gwarancjami praw minimalnych wszystkich       

obywateli Unii?” 

51’45” Odpowiedź Adama Traczyka 

55’22” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

56’36”Pytanie SKW nr 3 (Ustrój i kompetencje UE) 

O przyjęcie do Unii ubiegają się następne państwa. 

Czy należy w nadchodzącej kadencji PE dążyć do rozszerzenia Unii          

Europejskiej o nowe państwa, bo może to spowodować ich szybszy rozwój           

i ustabilizowanie się, i które państwa należałoby w pierwszej         

kolejności przyjąć do UE, czy też przeciwnie, przyjęcie nowych państw          

spowoduje pogłębianie się wewnętrznych problemów i rozłamów wewnątrz        

Unii. 

57’40” Odpowiedź Adama Traczyka 

1h 02’20” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

1h 05’55” Komentarz i dopytanie - Jacek Rakowiecki (moderator) 

1h 07’36” Odpowiedź Adama Traczyka 

1h 09’11” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

1h 10’10” Pytanie SKW nr 7 (Ustrój i kompetencje UE) 

Narastanie tendencji populistycznych i nacjonalistycznych w krajach       

Unii ożywiło w wielu krajach, także w Polsce, aktywność polityczną          

obywateli, nadając realny kształt ideom społeczeństwa obywatelskiego. 

Czy Pani/ Pana zdaniem wspieranie tej aktywności jest potrzebne i          

realne na poziomie PE. Jakie mogą być narzędzia wspierające oddolne          

inicjatywy obywatelskie, które mają na celu promocję proeuropejskich        

postaw Polaków. Czy widzi Pani/ Pan możliwość i sens prowadzenia          

dialogu z tymi środowiskami i wykorzystywania ich doświadczeń i wiedzy          

w kwestiach dotyczącej kształtu UE oraz miejsca i roli Polski w           

procesach integracji? 

1h 11’40” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

1h 14’35” Odpowiedź Adama Traczyka 

1h 20’22” Pytanie od internautów: 

“Do obojga. Czy UE powinna finansować własne media publiczne? Czy          

powinna (i jak) kontrolować media społecznościowe w sieci?” 

1h 21’15” Odpowiedź Adama Traczyka 

1h 25’14” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

1h 30’00” Komentarz i dopytanie - Jacek Rakowiecki (moderator) 

1h 31’14” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

1h 33’24” Odpowiedź Adama Traczyka 

1h 35’14” Pytanie SKW nr 6 i 8 (Ustrój i kompetencje UE) 



6. Liczba eurosceptycznych posłów PE może w obecnej kadencji wzrosnąć. 
Jakie zdaniem Pani/ Pana konsekwencje dla funkcjonowania UE spowoduje         

powstanie silnej frakcji eurosceptyków w Parlamencie Europejskim? Czy,        

poza edukacją, widzi Pani/Pan inne narzędzia obrony idei unijnych? 

8. Praworządność, której podporządkowują się zarówno rządzący jak i         

rządzeni, to fundament demokracji. Jej załamanie otwiera drogę        

autorytaryzmom. 

Czy instytucje unijne powinny się angażować w obronę praworządności w          

krajach Unii? Jakie widzi Pani/Pan ku temu możliwości? Jakie działania          

i czy w ogóle będzie Pani/Pan podejmować w strukturach europejskich na           

rzecz przestrzegania praworządności w krajach Unii? 

1h 37’ Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

1h 40’27” Odpowiedź Adama Traczyka 

1h 47’35” Pytanie SKW nr 34 (Energetyka, środowisko i klimat) 

Unia ocenia zagrożenie spowodowane zmianami klimatu jako bardzo        

poważne. W budżecie UE na lata 2021-2027 aż ¼ środków ma wspierać            

bezpośrednio lub pośrednio osiągnięcie celów klimatycznych. 

Na jakie działania Pani/Pana zdaniem środki te powinny być przede          

wszystkim przeznaczone? 

1h 48’40” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

1h 52’40” Odpowiedź Adama Traczyka 

1h 57’12” “Dlaczego mamy na Panią/Pana głosować?” 

1h 57’38” Odpowiedź Adama Traczyka 

2h 01’22” Odpowiedź Urszuli Zielińskiej 

2h 06’07” Zakończenie spotkania - Jacek Rakowiecki (moderator) 


