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Przyjęta praca Zespołu

REGULARNE SPOTKANIA CO 
DWA TYGODNIE

WYMIANA INFORMACJI 
POPRZEZ MAIL



Propozycje działań - poziom władz UE

Działania adresowane do 
Parlamentu 
Europejskiego, Komisji 
Europejskiej i posłów 
polskiej opozycji w PE.  
Mogą przynieść szybki 
efekt stosunkowo tanim 
kosztem

Główny przekaz:

1. chora Polska = słaba UE

2. Polacy oczekują obrony demokracji przez władze UE

Zaproponowano kilka pomysłów z których pozostały:

1. Uruchomienie mechanizmu Fundusze Za Praworządność przy 
przekazie środków unijnych dla Krajowego Planu Odbudowy (KPO)

2. Informowanie partii politycznych w krajach UE o sytuacji w Polsce

3. Listy i petycje do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej

4. Aktywizacja polskich członków PE i KE



Propozycje działań - poziom regionalny

Działania nastawione na 
wzmacnianie więzi 
regionalnych w ramach 
UE, pomiędzy:

• biznesem

• samorządami

• elitami (kultura, sztuka i 
nauka)

Działania obliczone na lata

Główny przekaz:
1. chora Polska = pogorszenie życia każdego 
obywatela UE
2. Problemy Polski = zagrożenie bezpieczeństwa UE

1. Średni i mały biznes – sytuacja w Polsce to realne 
zagrożenie utraty kapitału zainwestowanego w 
Polsce, pogorszenie współpracy gospodarczej

2. Samorządy – nacisk na rozwój i pogłębienie 
współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi

3. Kultura i sztuka – współpraca z twórcami celem 
budowania uwagi i ostrzegania o mechanizmach 
ograniczania demokracji



Propozycje działań – inne
Ostrzeżenie dla Unii Europejskiej

• Działania podyktowane 
troską o jedność UE, 
zwracają uwagę na stare i 
nowe zagrożenia. 

• Zamożna Europa nie 
przetrwa otoczona biedą i 
dyktaturą.

• Rozbita i 
niekonsekwentna polityka 
zagraniczna UE

• Partykularne interesy 
ponad dobro Unii

Główny przekaz: 
1. UE musi interesować się swoimi sąsiadami
2. UE musi patrzeć w przyszłość

Siły szybkiego reagowania – opracowanie zasad i 
norm w ramach UE które utrudnią powstawanie 
problemów jak w Polsce i na Węgrzech

UE a Afryka - Plan Marshalla dla Afryki Północnej

UE a reżimy w Rosji i na Białorusi

UE a Turcja i Bliski Wschód (Syria, Palestyna i 
Izrael)



Poziom władz UE - produkty

• Działania na teraz to 
spersonalizowane listy / 
przekazy do członków 
PE i KE  

• Aktywizowanie 
europosłów

• Cel – uzależnienie 
wypłaty funduszy 
unijnych od 
przestrzegania prawa

Propozycja listu do członka 
Parlamentu Europejskiego 
(wersja polska i angielska)

Propozycja listu do Komisji 
Europejskiej (wersja 
polska)

Aktywizowanie polskich 
członków PE i KE



Wnioski

Prace zespołu posuwają 
się powoli …

Daje się odczuć ogromne zmęczenie 
członków zespołu spowodowane:
1. sytuacją w kraju, 
2. pandemią, 
3. obowiązkami w innych zespołach 
KOD, 
4. pozostałymi obowiązkami

Średnia wieku zespołu to około 60 lat 
– problem z dotarciem do ludzi 
młodszych


