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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
Panie Premierze!
Pandemia COVID cały czas wywiera niebagatelny wpływ zarówno na zdrowie Polek i Polaków, jak i na
kondycję naszej gospodarki. Wiele firm z małych ojczyzn – należących do polskich rodzin – które upadły
podczas minionych miesięcy, wciąż nie wznowiło swojej działalności, nie tylko z powodu braku pieniędzy na
pokrycie strat poniesionych podczas kolejnych lockdownów, ale często też z tego powodu, że kogoś już zabrakło, bo zabrał go COVID.
To nie jest frazes czy slogan, naprawdę jedyną możliwością powstrzymania kryzysu gospodarczego, który
nabiera coraz większego rozpędu, jest otrzymanie od Unii Europejskiej środków z Funduszu Odbudowy,
pieniędzy, które pozwolą odbudować się polskim przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom, a przez to i całemu
społeczeństwu. Niestety przerażające są głosy unijnych polityków, którzy mówią wprost, że Polska weszła
w otwarty spór z reprezentantami wspólnoty, którym zależy na przeciwdziałaniu korupcji, łamaniu zasad
państwa prawa, działaniu organów państwa w jego granicach. Tym samym oburza fakt nieprowadzenia rozmów dyplomatycznych na linii Warszawa – Bruksela, które doprowadziłyby do wypłacenia Polsce ponad
160 miliardów euro dotacji oraz pożyczek. Ostatnie doniesienia płynące z Komisji Europejskiej mówią jasno:
Polki i Polacy nie otrzymają w pierwszym pół roku 2022 r. nawet zaliczki. Kiedy inne państwa Unii Europejskiej rozliczają już pierwsze transze dofinasowań, polski rząd nie robi nic, aby zagwarantować obywatelom
należne im środki.
Panie Premierze, apelujemy do Pana, aby przy użyciu niezbędnych instrumentów, jakimi niewątpliwie są
ustrojowe pozycje szefa MSZ oraz ministra do spraw europejskich, jak najszybciej podjąć rozmowy z Unią
Europejską. Nie możemy dopuścić do tego, aby przez nieudolność rządzących i wskutek próby wprowadzenia autorytarnych rządów obywatele i obywatelki nie otrzymali tak potrzebnych w dzisiejszych czasach środków. Musi Pan być świadomy tego, że każda próba zawieszenia rozmów, bierność wobec organów Komisji
Europejskiej i inne zaniechania dotyczące wypłat ogromnych środków dla Polski będą przez nas interpretowane jako działanie jawnie sprzeczne z polskim interesem narodowym i racją stanu, i będzie to działanie na
szkodę obywateli. Nie ma na co czekać. Jak mawiał klasyk, te pieniądze się Polakom po prostu należą.
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