
WYSŁUCHANIE PUBLICZNE KANDYDATÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
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KANDYDACI: 

Urszula Kuczyńska - Lewica Razem 

Joanna Scheuring-Wielgus - Wiosna 

 

MODERATOR: 

Piotr Rachtan 

 

EKSPERT: 

Andrzej Leder 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

 

0’00” Wprowadzenie - Michał Dadlez (SKW) 

6’30” Powitanie, słowo wstępne, zasady wysłuchania - Piotr Rachtan 

(moderator) 

8’00” Przedstawienie kandydatki Urszuli Kuczyńskiej - Piotr Rachtan 

(moderator)  

12’24” Przedstawienie kandydatki Joanny Scheuring-Wielgus - Piotr 

Rachtan (moderator)  

16’56” Pytanie moderatora do Urszuli Kuczyńskiej - program wyborczy 

kandydatki pasuje raczej do wyborów krajowych nie europejskich, 

co chciałaby robić w PE? 

18’19” Odpowiedź Urszuli Kuczyńskiej 

21’45” Pytanie moderatora do Joanny Scheuring-Wielgus - dlaczego 

kandyduje do PE, czy również będzie się zajmowała problemem 

pedofilii? 

22’38” Odpowiedź Joanny Scheuring-Wielgus 

26’24” Drugie pytanie moderatora do Joanny Scheuring-Wielgus - czy 

kandydatka widzi jakąś pozytywną rolę dla kościoła 

instytucjonalnego w Polsce, czy tylko zasługuje on na krytykę i 

potępienie? 

26’42” Odpowiedź Joanny Scheuring-Wielgus 

29’48”Pytanie SKW nr 9 i 10 (Prawa obywateli) 

9. Według europejskich badań (m.in. Eurostat, 2012) kobiety        

częściej od mężczyzn mogą poszczycić się tytułem naukowym,        

jednak są rzadziej zatrudniane – zwłaszcza, jeśli mają lub chcą          

mieć dzieci. 

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? 

a) Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i        

inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i         

życiu publicznym. Należy zwiększyć środki finansowe na ochronę i         

promowanie praw kobiet i równouprawnienia płci, w tym w zakresie          

zdrowia, życia seksualnego i postaw reprodukcyjnych. 

b) Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być           

sterowany za pomocą przepisów unijnych. 

10. Unia Europejska przystąpiła do Konwencji Rady Europy o         

zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy        

domowej. 

Czy podejmie Pan/ Pani działania i jakie, by promować realizację          

jej postanowień w państwach członkowskich? 

32’06” Odpowiedź Joanny Scheuring-Wielgus 

39’08” Odpowiedź Urszuli Kuczyńskiej 



46’08”Pytanie SKW nr 32 (Energetyka, środowisko i klimat) 

Człowiek przyczynia się do pogłębiania zmian klimatycznych przez        

emisję tzw. „gazów cieplarnianych”. Cele realizowane wspólnie       

przez całą UE to: redukcja emisji dwutlenku węgla (CO2) o 20% do            

2020 r. i o 80-95% do 2050 r. w stosunku do roku 1990. Komisja              

Europejska w listopadzie 2018 r. zaproponowała strategię, zgodnie        

z którą do 2050 roku gospodarka UE ma być neutralna dla klimatu            

(charakteryzować się zerową emisją netto gazów cieplarnianych). 

Jaka jest zdaniem Pani/ Pana najbardziej pożądana strategia        

zmniejszania wpływu gospodarek krajów Unii na zmiany klimatyczne? 

47’36” Odpowiedź Urszuli Kuczyńskiej 

51’52” Odpowiedź Joanny Scheuring-Wielgus 

1h 00’10” Rozmowa eksperta z Joanną Scheuring-Wielgus - Unia jest w         

kryzysie, stan obecny jest nie do utrzymania, zmiany są         

nieuniknione, pytanie w jakim kierunku? Jakie jest zdanie        

kandydatki?  

pytanie SKW nr 1 (Ustrój i kompetencje UE) 

Integracja państw w Unii Europejskiej daje przywileje, kosztem        

zaakceptowania pewnych zobowiązań. Im więcej przywilejów, tym       

więcej zobowiązań. 

Czy Wspólnota Europejska ma funkcjonować jedynie jako wolny        

rynek, czyli cofnąć się do poprzedniego modelu, czy nadal         

rozwijać się w postaci Unii Europejskiej ukształtowanej przez        

traktaty – od Maastricht po Lizbonę – i stanowić wspólnotę państw           

i narodów, połączonych przyjętymi zasadami demokracji,      

praworządności, pomocniczości, praw człowieka, solidarności i      

lojalnej współpracy. 

Czy związki społeczności Unii Europejskiej powinny się zacieśniać        

czy rozluźniać i w jaki sposób? 

1h 03’34” Odpowiedź Joanny Scheuring-Wielgus 

1h 12’30” Komentarz Urszuli Kuczyńskiej 

1h 14’07” Rozmowa eksperta z Urszulą Kuczyńską - problemy przy wprowadzaniu 

waluty Euro, kryzys w Grecji 

pytanie SKW nr 16 (Budżet, finanse) 

Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do        

przyjęcia wspólnej waluty euro, bez określenia konkretnej daty        

realizacji tego zobowiązania. 

Czy przyjęcie waluty euro jest korzystne dla Polski, jeśli tak,          

to kiedy powinna ją przyjąć, czy też może jak najdłużej pozostać           

poza strefą euro? 

1h 15’44” Odpowiedź Urszuli Kuczyńskiej 

1h 21’40” Komentarz Joanny Scheuring-Wielgus 

1h 23’05” Pytanie od internautów 

“Jak powinna wyglądać wspólna polityka UE wobec Rosji?” 

1h 23’50” Odpowiedź Joanny Scheuring-Wielgus 

1h 28’16” Pytanie od internautów 

“Cyfryzacja, automatyzacja, produkcja w Chinach i w Trzecim 

Świecie. Co zrobić by zachować godność i pracę dla zwykłych ludzi 

w Europie i Polsce?” 

1h 28’28” Odpowiedź Urszuli Kuczyńskiej 

1h 31’32” Komentarz eksperta, odpowiedź Urszuli Kuczyńskiej 

1h 35’58” Pytanie SKW nr 35 (Energetyka, środowisko i klimat) 



Energetyka węglowa ma wyjątkowo duży udział w emisji CO2. 11          

krajów UE już ogłosiło daty końca spalania węgla. 7 kolejnych          

państw członkowskich nie posiada elektrowni węglowych, a 2        

następne dyskutują o konieczności odejścia od energetyki       

węglowej. W 2017 Ministrowie ds. środowiska państw UE przyjęli         

wspólne stanowisko ws. reformy unijnego systemu pozwoleń na        

emisję CO2. Polska – w grupie dziewięciu krajów UE – sprzeciwiała           

się. „To podejście niszczy polskie bezpieczeństwo energetyczne,       

blokuje polskie zasoby energetyczne takie jak węgiel” –        

skomentował polski minister. Coraz ważniejszym tematem debaty       

publicznej jest też sprawiedliwa transformacja regionów, które       

najmocniej odczują koszty odejścia od wydobycia i spalania węgla. 

Czy według Pani/Pana UE powinna wprowadzać limity zanieczyszczeń        

(emisji), co może wpływać na gospodarkę? Jaka byłaby Pani/Pana         

reakcja jeżeli UE chciałaby ograniczyć wydobycie węgla w krajach         

członkowskich/ w Polsce? Jakie rozwiązania problemu energetyki       

węglowej poparłby Pan/ poparłaby Pani jako      

europoseł/europosłanka? 

1h 37’16” Odpowiedź Urszuli Kuczyńskiej przerywana przez zadającego 

pytanie, interwencja prowadzących, komentarz z sali 

1h 40’40” Odpowiedź Joanny Scheuring-Wielgus, komentarz z sali, 

dyskusja 

1h 43’51” Autoprezentacja - Joanna Scheuring-Wielgus.  

1h 49’45” Autoprezentacja - Urszula Kuczyńska 

1h 54’00” Podsumowanie eksperta Andrzeja Ledera 

1h 56’56” Podziękowania i ogłoszenia - Magdalena Pecul-Kudelska (SKW) 


