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I. Uwagi ogólne 

1. Uwzględnienie zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform z 2019 i 
2020 roku 

Krajowy Program Odbudowy wdrażany w ramach Europejskiego Instrumentu Odporności i 

Odbudowy, ma wzmacniać gospodarki i społeczeństwa UE oraz wspierać ich odbudowę po 

epidemii COVID-19. 

 

Ramą dla KPO są zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform z 2019 i 2020 roku – 

CSR (Country Specific Recommendations): Polska ma w KPO zaproponować takie reformy i 

inwestycje niezbędne do ich wdrożenia, które będą jednocześnie realizować zalecenia Rady i 

odpowiadać na deficyty/ potrzeby gospodarcze i społeczne wynikające lub ujawnione w czasie 

epidemii. Muszą to być jednocześnie reformy i inwestycje, których wdrożenie jest możliwe w 

ciągu 4-5 lat, do 2026 roku.  

 

To oznacza, że w KPO trzeba skoncentrować środki na inwestycjach, które zapewnią 

stosunkowo szybko największą stopę zwrotu lub które są niezbędne, żeby przygotować 

gospodarkę i społeczeństwo do przyszłych kryzysowych sytuacji.  

 

W tym kontekście, w naszej ocenie, Plan właściwie priorytetyzuje obszary interwencji, czyli 

transformację energetyczną, transformację cyfrową i system ochrony zdrowia oraz prawidłowo 

definiuje cele szczegółowe (3) i komponenty ogólne (5) – str. 16. Uzasadniona jest także 

decyzja, aby poszczególne zalecenia Rady realizować w różnym zakresie i skoncentrować się 

na tych, które mają bezpośredni wpływ na wzmocnienie gospodarki.  

 

Jednak nie zgadzamy się z całkowitym pominięciem zaleceń Rady z 2020 roku dotyczących: 

 poprawy klimatu inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów, 

jak również potrzebie promowania inwestycji prywatnych, 

 zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów 

społecznych w proces kształtowania polityki.  

 

Uważamy, że w KPO musi się znaleźć przestrzeń dla reform bezpośrednio związanych z tymi 

zaleceniami. W szczególności nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że proces konsultacji 

społecznych nie wymaga reformy oraz zwracamy uwagę na błędną interpretację drugiej części 

zalecenia - zalecenie Rady odnosi się do partnerów społecznych, czyli związków zawodowych 

i organizacji pracodawców oraz do dialogu społecznego, dla którego ramą instytucjonalną jest 

Rada Dialogu Społecznego. 

 

2. Brak czytelnego powiązania pomiędzy reformami a inwestycjami  

KPO miał pokazać: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-poland_pl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-poland_pl.pdf
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 jakie reformy zostaną w Polsce przeprowadzone, aby wzmocnić gospodarkę i 

społeczeństwo oraz wspierać ich odbudowę po epidemii 

 które działania w ramach tych reform wymagają zewnętrznego finansowania oraz jakie 

inwestycje są niezbędne do wdrożenia reform. 

 

Tymczasem powiązania pomiędzy zaleceniami Rady, a proponowanymi w KPO reformami 

oraz pomiędzy reformami, a inwestycjami są w wielu miejscach niejasne i wymagają 

przepracowania. W szczególności: 

 część reform trudno uznać za kluczowe z punktu widzenia odbudowy gospodarki,  

 część inwestycji wydaje się słabo lub przypadkowo powiązana z reformami, a ich wybór 

oparty na przesłankach politycznych, a nie ekonomicznych. Dotyczy do w szczególności 

tych obszarów, gdzie pomimo ogromnych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców 

prywatnych, interwencja jest ograniczona lub zdominowana przez projekty podmiotów 

publicznych, w tym spółek skarbu państwa. 

 

W naszej ocenie informacja o kierunkach reform, które w wielu miejscach sprowadzają się do 

wskazania nazw ustaw, jest najsłabszym elementem KPO. To z kolei oznacza realne ryzyko 

negatywnej oceny KPO na poziomie UE, wydłużenie negocjacji i problemy z szybkim 

uruchomieniem Planu. 

 

Ponadto wybór reform jest kluczowym procesem strategicznym w KPO i nie może się odbyć 

bez zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych. 

 

3. Niekonkurencyjny wybór projektów i inwestycje spółek skarbu państwa 

Jeżeli mówimy o wzmocnieniu odporności gospodarki w długiej perspektywie, to wsparcie w 

KPO powinno trafić przede wszystkim do przedsiębiorców, w oparciu o kryterium 

efektywności, a nie własności majątku. Zwiększenie inwestycji prywatnych pozwoliłoby na 

szybszą transformację w kierunku zaawansowanych technologicznie gałęzi gospodarki i 

zwiększenie możliwości produkcyjnych w kluczowych branżach. Inwestycje publiczne tego 

celu nie zrealizują. 

 

Dlatego nie będziemy popierać finasowania w ramach Planu dużych przedsięwzięć 

inwestycyjnych spółek skarbu państwa dopóki takie przedsięwzięcia nie będą miały 

wymaganego uzasadnienia, nie będą się opierać o odpowiedni szacunek kosztów i będą 

zaburzać konkurencję na rynku. Co do zasady uważamy, że dostęp spółek skarbu państwa do 

KPO powinien być obwarowany szczególnymi wymaganiami.  

 

Realnym zagrożeniem dla możliwości osiągnięcia celów stawianych przed KPO jest brak 

pełnej przejrzystości podczas wyboru projektów, które otrzymają wsparcie. 
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W Planie widzimy dominację projektów publicznych: w wielu miejscach wskazano między 

innymi tryb projektów indywidualnych lub realizację projektów przez predefiniowanego 

beneficjenta. 

 

Jednocześnie trudno jest znaleźć informację o tym, jakie środki (budżety) i na jakie 

inwestycje (typy projektów) mogą liczyć prywatni przedsiębiorcy. Trudno jest również 

doliczyć się, ile firm oraz ilu pracowników na takie wsparcie może liczyć – ta informacja jest 

rozproszona i podawana w różnych układach/ zestawieniach.  

 

W części obszarów podejście przyjęte w KPO – koncentracja na inwestycjach publicznych, w 

tym realizowanych przez spółki skarbu państwa, nie jest uzasadnione ani charakterem lub 

zakresem reform, ani nie wynika z faktycznych potrzeb inwestycyjnych.  

 

Co do zasady wszędzie tam, gdzie firmy prywatne mogą i chcą realizować inwestycje zgodne 

z KPO, nie zgadzamy się na preferencję dla projektów podmiotów publicznych i SSP. 

Dodatkowo preferencja dla spółek skarbu państwa będzie zaburzać konkurencję i zwiększać 

ryzyka: 

 wynikające z braku dywersyfikacji inwestycji,  

 sfinansowania przedsięwzięć, które nie odznaczają się największą stopą zwrotu.  

 

KPO musi zostać uzupełnione o jasne wskazanie: 

 jakie projekty publiczne oraz spółek skarbu państwa mają być finansowane (lista) oraz jaka 

była procedura wyboru każdego z tych projektów, w szczególności czy podlegały ocenie 

eksperckiej (kto ją przygotował) 

 jakie wsparcie zostanie przeznaczone dla prywatnych przedsiębiorców w otwartych 

naborach, w jaki sposób te nabory będą organizowane i kto będzie definiował kryteria 

wyboru projektów do wsparcia. W tym wypadku rekomendujemy wykorzystanie narzędzi 

i procedur stosowanych przez instytucje, które mają doświadczenie w wdrażaniu projektów 

współfinasowanych z funduszy UE (na przykład NCBIR/ PARP). Także to wsparcie musi 

być przejrzyste, a procedury gwarantować równy dostęp. 

 

4. Rezultaty reform i inwestycji  

Uważamy, że KPO powinno zostać uzupełnione o wskaźniki rezultatu, które pozwolą 

zweryfikować wpływ reform i inwestycji na rzeczywistość społeczną i gospodarczą. Ta uwaga 

odnosi się do wszystkich obszarów KPO. 

 

Ogólnie określone kamienie milowe, w wielu przypadkach zdefiniowane jako przyjęcie 

konkretnego aktu prawnego, oraz wskaźniki produktu, nie są wystarczające - ani dla oceny czy 

założenia KPO są prawidłowo realizowane, ani dla strategicznego ukierunkowania inwestycji 

i samych reform. 
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5. Edukacja i kwalifikacje  

Wśród bezpośrednich skutków pandemii, a jednocześnie wyzwań rozwojowych w KPO 

wskazano zmiany sposobu organizacji pracy wymagające nowych umiejętności i 

kwalifikacji. Wskazano także, że wyższa produktywność gospodarki oraz zachowanie 

zdolności do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w warunkach transformacji w kierunku 

bardziej cyfrowej i zielonej gospodarki wymaga dostępu do dobrze przygotowanych, gotowych 

do ciągłego podnoszenia kompetencji pracowników. 

 

Jednocześnie wśród oczekiwanych rezultatów interwencji wskazano m.in. wzrost odsetka 

osób dorosłych w wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniu. Z kolei 

jednym z trzech celów szczegółowych KPO jest wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w 

szczególności poprzez zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości 

edukacji i kompetencji dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Co więcej 

kryzys związany z COVID-19 uwidacznia ogólne wyzwania strukturalne związane z 

podnoszeniem umiejętności cyfrowych, ponieważ blisko połowa dorosłych nie posiada 

podstawowych umiejętności cyfrowych, a ogólna liczba kształcących się osób dorosłych jest 

znacznie niższa od średniej unijnej. Tym samym kwestia edukacji, uczenia się przez całe życie, 

nabywania i podnoszenia kompetencji wydaje się jednym z kluczowych wyzwań, jakie stawia 

sobie KPO.  

 

Wyzwanie to, chociaż trafnie zdiagnozowane, nie znajduje właściwego odzwierciedlenia 

w proponowanych w KPO reformach i inwestycjach. Dlatego proponujemy uwzględnienie w 

KPO szóstego komponentu, w którym zostaną zaplanowane reformy i inwestycje w obszarze 

edukacji i uczenia się przez całe życie. Taki komponent wpisuje się w zalecenia Rady Unii 

Europejskiej z dnia 20.05.2020 w sprawie krajowego programu reform Polski na 2020 rok.  

Ponadto w KPO jest mowa o 6 europejskich filarach, natomiast w części II KPO pominięto 

właśnie 6 filar - polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności. 

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy firmy walczyły o przetrwanie, a jednocześnie ponosiły 

inwestycje związane ze zmianą organizacji pracy, tak, by zachować ciągłość działania w 

warunkach ograniczonych wymogami sanitarno-epidemicznymi. Jednocześnie zaburzone 

zostały procesy edukacyjne i zasadniczo ograniczona możliwość podnoszenia kompetencji w 

formie szkoleń. Praktyczna nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy została znacznie 

ograniczona. Szkoły i uczelnie wyższe przeszły na zdalne nauczanie – zarówno kadra jak i 

uczniowie czy studenci dopiero dostosowują się do nowego systemu i poszukują efektywnych 

sposobów dostarczania i przyswajania wiedzy w takich warunkach. Z kolei pracownicy uczyli 

się głównie przez doświadczanie, w związku z pracą w nowych warunkach, z zastosowaniem 

nowych sposobów komunikacji, często w ramach rozproszonych zespołów, pracując zdalnie. 

Inwestycje w rozwój kompetencji zostały mocno zredukowane. Z racji wymogów sanitarnych 

i konieczności zachowania dystansu społecznego, ale także wobec niejasnych przepisów w tym 

zakresie, rynek dostawców usług rozwojowych w miejsce szkoleń stacjonarnych, zaczął 
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rozwijać ofertę edukacji w formie zdalnej. Zarówno dostawcy szkoleń, jak i ich odbiorcy są 

jednak dopiero w procesie dostosowawczym – jedni uczą się jak świadczyć zdalnie usługi 

wysokiej jakości, drudzy jak skutecznie z nich korzystać.  

 

Działania w obszarze edukacji, rozwoju i kompetencji powinny zmierzać do zapewnienia dla 

gospodarki polskiej odpowiednich zasobów (ilościowych i jakościowych) pracowników, co 

oczywiście przekłada się – w dużym uproszczeniu – na działania podnoszące aktywność 

zawodową, ułatwiające migracje zarobkowe do Polski, podnoszenie kwalifikacji i szybkie oraz 

skuteczne przekwalifikowanie (również w ramach outplacementu). Tylko silne 

przedsiębiorstwa, o stabilnej pozycji na rynku krajowym czy międzynarodowym, mogą być 

podstawą dalszego wzmacniania polskiej gospodarki.  

 

Tymczasem w KPO wsparcie dla rozwoju kompetencji zabezpieczono dla przedsiębiorstw: 

 planujących rozpocząć lub rozszerzyć działalność w obszarze zielonych rozwiązań w 

gospodarce – wskazuje się na łącznie 180 przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (kwota 

wsparcia na całość procesów transformacyjnych, w tym inwestycje w kadry: 400 mln euro, 

średnio: 2,22 mln euro na firmę) 

 z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią (np. HoReCa, turystyka, kultura) na rzecz 

dywersyfikacji działalności i dostosowania się do zmieniających się warunków 

rynkowych, wsparcie ma trafić do 1350 firm mikro, małych i średnich (kwota wsparcia na 

całość procesów transformacyjnych, w tym inwestycje w kadry: 300 mln euro, średnio: 

222 tys. euro na firmę). 

 

Dodatkowo w odniesieniu do kompetencji i kwalifikacji cyfrowych w KPO mowa jest o: 

 szkoleniach podnoszących kompetencje cyfrowe dla pracowników administracji 

publicznej, 

 rozwijaniu kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów w obszarze edukacji 

podstawowej i ponadpodstawowej – tu zdecydowanie brakuje wsparcia dla uczelni 

wyższych oraz systemu edukacji pozaformalnej, 

 180 mln euro (375 650 osób objętych różnymi formami szkoleń) na program rozwijania e-

kompetencji wśród pracowników i wykluczonych grup społecznych zgodnie z zasadą 

zwiększania umiejętności cyfrowych wśród najbardziej zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym.  

 

Nie jest zrozumiałe, dlaczego wsparcie uzupełniania kwalifikacji zawodowych w związku z 

wdrażaniem nowych technologii w gospodarce będzie realizowane w pierwszej kolejności 

na rzecz osób pracujących w zawodach zagrożonych automatyzacją. Zbudowanie 

konkurencyjnej gospodarki wymaga przygotowanych pracowników, również w sytuacji, gdy 

zapotrzebowanie na kompetencje wynika nie tylko z automatyzacji, ale również z 

wprowadzania wszelkiego rodzaju nowoczesnych technologii czy zmiany sposobów realizacji 

zadań zawodowych, ze zmieniającego się środowiska pracy i przejścia firm na bardziej cyfrowe 

rozwiązania, automatyzację i robotyzację procesów wymagających inwestycji z  
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II. Uwagi szczegółowe  

1. Odporność i konkurencyjność gospodarki 

 

A1.1. Stworzenie przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania 

 A1.1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw (mikro i MŚP) w produkty, usługi i kompetencje 

pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (m.in. sektor HoReCa, 

turystyka, kultura) 

 A1.1.2. Inwestycje dla przedsiębiorstw (mikro i MŚP) w produkty, usługi i kompetencje 

pracowników oraz kadry związane z wprowadzaniem "zielonych" rozwiązań  

 A1.1.3. Inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-

spożywczym MRiRW  

 A1.1.4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Polsce 

 A1.1.5. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego – 

inwestycje we wsparcie doradcze jest związane z przygotowaniem dokumentów 

planistycznych 

 

Niekompletne reformy dotyczące stabilnych warunków inwestowania  

W komponencie A.1.1 jedyną wskazaną reformą jest reforma zagospodarowania 

przestrzennego. Inwestycje A.1.1.1, A 1.1.2, A. 1.1.3 i A 1.1.4 nie mają faktycznego związku 

z tą reformą.  

 

W całym komponencie brakuje propozycji reformy, która polegałaby na zmianie organizacji 

procesów produkcyjnych i zarządczych w firmach w kierunku cyfrowym i zielonym. 

Takie inwestycje powinny być poprzedzone analizą barier po stronie przedsiębiorstw i 

ewentualnie działaniami legislacyjnymi, ukierunkowanymi na likwidację tych barier. Jej istotą 

i rezultatem powinna jednak być zmiana na poziomie przedsiębiorstw, wyrażona odpowiednimi 

wskaźnikami rezultatu.  

 

 Ani wąsko ujęte przebranżowienie (A.1.1.1), ani inwestycje w sektorze rolno spożywczym 

(A.1.1.3), które dodatkowo nie zostały w KPO właściwe uzasadnione, nie zrealizują celów 

takiej transformacji. Dodatkowo w przypadku sektora rolno-spożywczego, nie wiadomo jak 

duże wsparcie trafi do przedsiębiorców, a w jakim stopniu sfinansuje działalność 

dystrybutorów i hurtowni prowadzonych przez podmioty publiczne lub spółki skarbu państwa.  

 

Pominięto również całkowicie niezbędne reformy związane z jakością procesu legislacyjnego, 

w tym w kontekście dialogu społecznego i konsultacji publicznych, oraz poprawą klimatu 

inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów.  

 



Konfederacja Lewiatan, 2 kwietnia 2021 r. 

Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy z lutego 2021 roku. 

 
 

7 
 

Wsparcie antykryzysowe  

W przypadku inwestycji A1.1. nie ma uzasadnienia dla wskazywania branż, które mogłyby 

korzystać ze wsparcia. 

 

Pandemia COVID-19 oraz związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej wpływają na całą gospodarkę. Faktem jest, że branże wskazane w projekcie 

Krajowego Planu Odbudowy tj.  HoReCa, turystyka, kultura, lecznictwo uzdrowiskowe, należą 

do najbardziej poszkodowanych. Jednocześnie, w projekcie nie wskazano szeregu innych 

branż, które z uwagi na ograniczenia nie mogą prowadzić działalności (np. branża fitness, 

branża eventowa, branża szkoleniowa, branża targowa, branża ślubna i wiele innych). Co 

więcej, pominięte zostały branże i przedsiębiorstwa, które nie działają bezpośrednio w ww. 

branżach, ale ich funkcjonowanie jest z nimi bezpośrednio powiązane. Tym samym, zawężenie 

katalogu wspieranych branż będzie powodowało, że ewentualna pomoc trafi tylko do 

niewielkiej części poszkodowanych. 

 

Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku zawężenia wspieranych podmiotów do 

sektora MŚP. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wspieranie dużych przedsiębiorstw, które 

zatrudniają ponad 250 pracowników jest kluczowe z punktu widzenia zachowania miejsc pracy, 

szczególnie w wymienionych w projekcie KPO obszarach kraju, na których dominujący jest 

jeden zakres (profil) działalności gospodarczej, a zbudowanie od podstaw dużej działalności o 

innym profilu będzie procesem długotrwałym 

 

W przypadku A.1.1. przewidziano, że wsparcie będzie przyznawane na inwestycje oraz na 

rozwój kompetencji pracowników. Bez informacji o podziale alokacji nie jest możliwa ocena 

przyjętych założeń budżetowych w kontekście realnych potrzeb.  

 

Nie widzimy uzasadnienia dla wdrażania działania przez 2 różne instytucje, tj.: Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Organizacja Turystyczna. Takie rozwiązania będą 

jedynie podrażać koszty wdrażania Planu 

 

Zielone rozwiązania  

Na wsparcie wykorzystania "zielonych" rozwiązań w przedsiębiorstwach przewidziano tylko 

400 mln EUR na inwestycję dotyczące zakupu maszyn /urządzeń /technologii przyczyniających 

się do obniżenia emisyjności.  

Jak wskazano w projekcie KPO, spełnienie zwiększonych celów Unii Europejskiej w zakresie 

redukcji emisji gazów cieplarnianych z 40% do 55% w 2030 r. wymagać będzie od polskich 

przedsiębiorstw ogromnego wysiłku inwestycyjnego. Jednocześnie, jako średni koszt jednego 

projektu inwestycyjnego wskazano 10 mln PLN, co oznacza, że w ramach KPO, w okresie 

2022-2026 sfinansowane będzie mogło zostać relatywnie niewiele projektów (nie mamy 

możliwości dokładniejszego oszacowania ze względu na brak informacji o warunkach 

wsparcia, jednak przy wsparciu na poziomie ok. 50% dofinansowanie trafi do ok. 350 

projektów). 
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Biorąc pod uwagę skalę koniecznych inwestycji i nawet biorąc pod uwagę inne źródła wsparcia 

(FENG, FENiKS), środki przewidziane na zieloną transformację są nieadekwatne do skali 

potrzeb polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza uwzględniając koszty jednostkowe tego typu 

inwestycji. Negatywnie oceniamy zatem niską liczbę firm planowanych do objęcia wsparciem 

i brak wśród nich dużych przedsiębiorstw. 

Uzbrojenie trenerów inwestycyjnych  

Brak jest uzasadnienia dla inwestycji A.1.14. W naszej ocenie w obecnej sytuacji dostęp do 

uzbrojonych terenów inwestycyjnych nie jest podstawową potrzebą gospodarki. Tego typu 

działania mogą być realizowane w ramach programów 2021-2027, w zgodzie z aktualnymi i 

faktycznymi potrzebami lokalnych gospodarek  

 

Ograniczenie dostępu do wsparcia dla dużych firm 

Nie ma uzasadnienia dla ograniczania wsparcia do sektora MŚP – proponujemy konsekwentne 

rozszerzenie grupy beneficjentów o duże firmy z określonymi kopertami budżetowymi.   

 

 

A2.1. Transformacja strukturalna w obszarach kluczowych dla rozwoju 

polskiej gospodarki – Przemysł 4.0, GOZ 

 A2.1.1. Inwestycje w projekty dot. wdrażania innowacyjnych, cyfrowych rozwiązań w 

dużych przedsiębiorstwach  

 A2.1.2. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym 

związanych z GOZ 

 A2.1.3. Inwestycje w innowacyjne rozwiązania w kulturze (przemysły kreatywne)  

 A2.1.4. Inwestycje w mobilność bezzałogową (bezzałogowe statki powietrzne) 

 

Reformy 

Z opisanych reform jedyną, która mogłaby zostać jako taka zakwalifikowana, jest Nowa 

Polityka Przemysłowa. Przy czym sama zapowiedź jej opracowania, bez wskazania 

kluczowych kierunków zmian, dla których niezbędne są inwestycje, jest dalece 

niewystarczająca.  

 

Inwestycje w dużych przedsiębiorstwach  

Z opisu KPO wnioskujemy, że wsparcie przewidziane w tym zakresie może trafić przede 

wszystkim do spółek skarbu państwa. Te ukierunkowanie nie ma uzasadnienia rynkowego. 

Jakiekolwiek wsparcie musi być udzielane w trybie konkurencyjnym.  

 

Dodatkowo KPO posługuje się pojęciem „kluczowe polskie przedsiębiorstwa”, które nigdzie 

nie jest zdefiniowane, brakuje kryteriów weryfikujących czy przedsiębiorstwo jest kluczowe 

czy nie, a to rodzi duże obawy o przejrzystość i jakość realizacji tego komponentu.  

 

Zapowiedź podziału alokacji pomiędzy projekty indykatywne i konkurs, bez wskazania 

budżetu każdej z linii jest na tym etapie niewystarczająca i niewiarygodna. 
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Technologie i innowacje środowiskowe, w tym GOZ 

W projekcie KPO wskazano następujący katalog beneficjentów: administracja publiczna, 

organizacje badawcze, parki naukowe i naukowo-technologiczne, instytucje otoczenia biznesu, 

organizacje przedsiębiorców oraz pracowników oraz inne organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy (w tym MŚP) oraz to, że w obszarze inwestycji przedsiębiorstw wsparcie 

otrzyma około 105 podmiotów. W przypadku kluczowych z punktu widzenia realizacji celów 

GOZ inwestycji przedsiębiorstw w technologie przyjazne środowisku, założono maksymalną 

wysokość dotacji na poziomie 1 mln EUR. Biorąc pod uwagę skalę potrzeb i wagę problemu 

(w 2017 roku w Polsce wykorzystano w obiegu zamkniętym jedynie 9,5% materiałów 

przeznaczonych do użytku domowego), rekomendujemy weryfikację założeń, co do alokacji i 

maksymalnej wysokości dotacji w kierunku ich zwiększenia. 

W ramach komponentu A nie uwzględniono w reformach konieczności wdrożenia modelu ROP 

do krajowego prawodawstwa. 

 

Innowacyjne rozwiązania w kulturze  

Informacja o utworzeniu modelowego centrum wspierania przemysłów kreatywnych jest 

interesująca, ale potrzeba budowy takiego modelu nie wynika z diagnozy. 

Nie rozumiemy, jaki jest zakres wsparcia, ani jakie podmioty to wsparcie otrzymają, ani w jaki 

sposób to wsparcie przełoży się na innowacje w kulturze. Związek pomiędzy inwestycją a 

rozwojem przemysłów kreatywnych jest niejasny, zwłaszcza że z opisu wynika koncentracja 

na kwestiach designu, urbanistyki, w połączeniu ze strefą wystawienniczo- muzealną.  

Uważamy, że inwestycja nie ma uzasadnienia w KPO i powinna – ewentualnie – być 

realizowana w programach 2021-2027 lub w formule partnerstwa prywatno-publicznego 

Drony 

Nie jest zrozumiałe włączenie do KPO reform i inwestycji związanych z BSP (A.2.4), 

zwłaszcza, że tego typu programy branżowe były już realizowane (PO IR), a liczba 

wydawanych świadectw kwalifikacji nie potwierdza istotnych problemów użytkowników. 

 

W Polsce nie są produkowane istotne komponenty do dronów, więc potencjał rynkowy tych 

inwestycji pozostaje niejasny. Dodatkowo z opisu wynika, że wsparcie ma dotyczyć budowy 

infrastruktury administracyjnej, a nie budowy potencjału rynkowego producentów dronów.  

 

Włączenie wsparcia dla infrastruktury administracyjnej związanej z BSP jest trudne do 

zaakceptowania również w kontekście całkowitej rezygnacji w KPO z projektów związanych 

z wdrażaniem Krajowego Programu Kosmicznego, zidentyfikowanych na etapie prac grup 

roboczych KPO i ocenianych najwyżej spośród wiązek wypracowanych wówczas w obszarze 

innowacji. 
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A2.2. Wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz 

usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki 

 A2.2.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz 

– inwestycje w infrastrukturę naukową i technologiczną  

 A2.2.2. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego w sektorze żywnościowym - 

budowa i modernizacja infrastruktury w laboratoriach i instytutach badawczych  

 

Reforma 

W naszej ocenie w KPO nie opisano reformy, a jedynie wskazano na potrzebę dalszego 

wsparcia infrastruktury i procesów zarządczych w publicznych jednostkach badawczych. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz 

Nie rozumiemy, w jaki sposób środki kierowane w KPO do SBŁ, przeznaczona na zakup 

aparatury i opracowanie wskazanych w dokumencie procedur przełożą się na wzrost potencjału 

Sieci do współpracy z przedsiębiorcami. Jest to zresztą o tyle trudne, że postęp technologiczny 

- jeśli chodzi o aparaturę - jest bardzo szybki – „po 2–3 latach od zakupu urządzenia (wówczas 

bardzo nowoczesnego) może się okazać, że na rynku jest już dostępna aparatura o zasadniczo 

lepszych parametrach (...)”1. Opisany rezultat, to jest 30 rozwiązań technologicznych 

opracowanych na zlecenie firm, wydaje się dosyć skromny, przy inwestycjach zaplanowanych 

na 350 mln Euro i liczbie podmiotów, które w sieci uczestniczą. Co więcej nie wiadomo czy 

ten rezultat stanowi istotną zmianę w stosunku do aktualnych rezultatów osiąganych przez SBŁ 

w tym zakresie.   

KPO powinno być co najmniej uzupełnione o konkretne rezultaty takie jak wdrożenia wyników 

prac B+R prowadzonych w SBŁ w przedsiębiorstwach oraz poziom udostępnienia 

infrastruktury B+R na zasadach komercyjnych.  

Dodatkowo trzeba pamiętać, że Sieć korzysta z wielu strumieni finasowania – nie jest dla nas 

jasne czy i w jakim stopniu te strumienie są wobec siebie komplementarne.  

Budowa potencjału w sektorze żywności  

Nie widzimy uzasadnienia dla wykluczenia z tego typu wsparcia przedsiębiorców prywatnych.  

 

Inwestowanie w infrastrukturę publiczną, z pominięciem potrzeb zgłaszanych przez firmy oraz 

potencjału przedsiębiorców do realizacji własnych prac B+R powiela błąd wielu 

wcześniejszych programów publicznych w których przedsiębiorcy są klientami instytucji 

badawczych, a nie pełnoprawnymi i - kiedy to jest zasadne - samodzielnymi uczestnikami prac 

B+R. 

 

 

A.3.1 Kadry dla nowoczesnej gospodarki  

                                                           
1 Raport "Gotowość Ośrodków Innowacji do wspierania inteligentnej specjalizacji gospodarki" Warszawa, styczeń 
2021 
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 A3.1.1. Inwestycje w utworzenie branżowych centrów umiejętności z udziałem szkół 

zawodowych, uczelni, organizacji i stowarzyszeń pracodawców, rad sektorowych, 

ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego. 

Działania związane ze zmianami kompetencji.  

 A3.1.2. Inwestycje związane z doposażeniem pracowników/przedsiębiorstw 

umożliwiającym pracę zdalną 

 

Reforma  

W KPO nie wskazano reformy w tym obszarze, a jedynie inwestycje. Proponujemy zatem  

uzupełnienie obszaru o konieczne reformy i związane z nimi inwestycje: 

Reforma dotycząca wspierania kompetencji i kwalifikacji  

Integracja systemów wsparcia kompetencji i kwalifikacji skierowanych do przedsiębiorstw i 

pracowników, w tym ustalenie instytucji horyzontalnie odpowiedzialnej za uczenie się przez 

całe życie 

Inwestycje/projekty: 

 Powołanie i dofinansowanie Funduszu Podnoszenia Kompetencji i Kwalifikacji 

wspierającego pracowników w procesie ciągłego uczenia się w miejscu pracy, zgodnie 

z aktualnymi potrzebami ich oraz ich pracodawców (system popytowy) 

Jednym z oczekiwanych rezultatów interwencji w KPO jest wzrost odsetka osób dorosłych w 

wieku 25-64 lata uczestniczących w kształceniu i szkoleniu. Wsparcie osób dorosłych, 

głównie pracujących, jest w Polsce rozproszone, opiera się o różne systemy dofinansowania i 

wdrażane jest przez szereg instytucji, które ze sobą nie współpracują. Systemy dystrybucji 

środków krajowych oraz europejskich nie widzą się wzajemnie, nie korzystają z najlepszych 

praktyk docierania z informacją i udzielania wsparcia. Nie ma także instytucji, która koordynuje 

te działania i jest horyzontalnie odpowiedzialna za budowanie w Polsce kultury uczenia się 

przez całe życie i podkreślania znaczenia life long learning na każdym etapie edukacji i 

rozwoju. Z punktu widzenia odbiorców wsparcia – głównie pracowników i pracodawców – 

systemy są przeregulowane, informacje o dofinansowaniu trudno dostępne. Zdecydowanie 

utrudnia to planowanie działań w tym zakresie i skuteczne wykorzystywanie dostępnych 

możliwości. Obszar ten zdecydowanie wymaga reformy i wprowadzenia narzędzi skutecznie 

wspierających osoby dorosłe w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji. KPO jako instrument 

wspierania odporności gospodarki jest naszym zdaniem dobrym narzędziem do wdrożenia 

reformy i inwestycji w tym zakresie. 

Centra branżowe  

Tworzenie ramy dla funkcjonowania sieci branżowych centrów umiejętności, ani ich tworzenie 

przy istniejących ograniczeniach działania szkół branżowych (brak nauczycieli, brak 

nauczycieli zawodu, nieadekwatne programy nauczania, brak nowoczesnego wyposażenia 

pracowni, niechęć uczniów do podejmowania kształcenia w tym trybie) nie zmieni sytuacji 

szkolnictwa branżowego, a raczej może utrudnić jego dalszy rozwój poprzez obarczenie tych 
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szkół dodatkowymi obowiązkami. Centra nie rozwiążą również palącego problemu kształcenia 

i współpracy w przypadku klas wielozawodowych w szkołach branżowych. Nie zapewnią także 

brakujących na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji. Proponujemy całkowitą rezygnację z 

tego przedsięwzięcia oraz przeznaczenie uwolnionych w ten sposób środków na poniżej 

wskazane obszary. 

 

Zwracamy uwagę na konieczność zwiększenia puli środków na podnoszenie kompetencji 

cyfrowych wykorzystywanych w pracy zawodowej i skierowanie tych pieniędzy na programy 

realizowane przez przedsiębiorstwa, w tym także duże firmy.  

Ważne jest także budowanie kadr dla sektora ICT i nowoczesnych technologii jako jednych z 

najszybciej rozwijających się branż w gospodarce mających ogromne zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych pracowników. Zakładamy, że kadry dla tych branż powinny być 

przygotowywane zarówno w systemie kształcenia branżowego, na poziomie szkolnictwa 

wyższego, jak i poprzez nabywanie przez pracowników specjalistycznych kompetencji i 

kwalifikacji w kształceniu pozaformalnym. 

Zaplanowane w KPO obszary wsparcia, ani kwota budżetu nie zabezpieczają potrzeb firm i ich 

pracowników w powyższych zakresach. To wsparcie potrzebne jest pilnie, musi być 

dostosowane do indywidualnych potrzeb firm w związku ze zmieniającym się środowiskiem 

pracy i przejściem na bardziej cyfrowe rozwiązania, automatyzacją i robotyzacją procesów 

wymagających podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym także tych 

wysokospecjalistycznych. Transformacja cyfrowa nie uda się bez właściwie 

wykwalifikowanych kadr.  

Według Komisji Europejskiej (analizy Monitor Kształcenia i Szkolenia 2020), umiejętności 

cyfrowe dorosłych są niskie, a kształcenie dorosłych jest nadal ograniczone. Ponadto, wg KE 

potrzebni są specjaliści w dziedzinie technologii ICT. W 2018 r. jedna trzecia polskich 

przedsiębiorstw potrzebujących specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-

komunikacyjnych zgłaszała trudności w obsadzaniu wakatów. Liczba specjalistów w 

dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych stopniowo rośnie, ale pozostaje poniżej 

średniej unijnej. Udział specjalistów w dziedzinie ICT w kadrze pracowniczej jest niższy (3%) 

niż średnia w UE (3,9%), a zaledwie 0,9% zatrudnionych kobiet wykonuje ten zawód (Komisja 

Europejska, 2020). 

Ponadto w kontekście planów KPO dotyczących wsparcia edukacji w zakresie cyfrowym, 

zwracamy uwagę na brak analogicznego wsparcia dla uczelni wyższych. Wnioskujemy 

włączenie do KPO projektu „Uczelnie cyfrowe” jako odpowiedzi na potrzeby uczelni wyższych 

w kontekście światowych wyzwań związanych z cyfryzacją. Założenia tego projektu 

wypracowały wspólnie uczelnie publiczne i niepubliczne, a następnie przekazały je do 

Ministerstwa Nauki i Edukacji. 

 

Praca zdalna  

Zgodnie z projektem KPO do MŚP realizujących projekty z zakresu doposażenia 

pracowników/przedsiębiorstw umożliwiających pracę zdalną (zakup odpowiedniego 



Konfederacja Lewiatan, 2 kwietnia 2021 r. 

Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy z lutego 2021 roku. 

 
 

13 
 

oprogramowania i narzędzi informatycznych wraz z kosztem niezbędnego doradztwa) ma trafić 

jedynie 44 mln EUR. To kropla w morzu potrzeb, zwłaszcza że brak jest realnej alternatywy 

dla sfinansowania działań MSP w kierunku transformacji cyfrowej. Dlatego też zasadne jest 

zwiększenie alokacji na ten cel i jednocześnie rozszerzenie jego zakresu, w tym udostępnienie 

wsparcia dużym przedsiębiorcom oraz umożliwienie realizacji szerszych projektów 

cyfryzacyjnych, w tym w zakresie cyfryzacji procesów pracy (więcej w części „Cyfrowe 

otoczenie pracownika”). 

 

A4.1. Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy 

 A4.1.1. Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy (cyfryzacja, doposażenie 

w związku ze zmianą zakresu odpowiedzialności, szkolenia) - objęcie zasięgiem PSZ 

grup obecnie nie wspieranych (np. osoby bierne zawodowe, cudzoziemcy), podniesienie 

efektywności działań. Inwestycje trwałe w podmiotach ekonomii społecznej. 

 A4.1.2. Inwestycje w budowę, rozbudowę lub dostosowanie instytucji opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 – środki finansowe będą włączone do programu MALUCH+ 

 

Reforma 

Reforma publicznych służb zatrudnienia nie może pochłaniać środków KPO potrzebnych na 

wzmocnienie firm, tym bardziej, że działania publicznych służb zatrudnienia są realizowane z 

funduszu pracy pochodzącego wyłącznie ze składek pracodawców. Co więcej PSZ były 

reformowane wielokrotnie, także z wykorzystaniem środków UE, co nie przełożyło się na 

znaczącą zmianę w sposobie ich funkcjonowania. Dodatkowo w KPO nie wskazano zakresu 

proponowanej reformy. Nie ma także informacji o wpływie planowanych zmian w ustawie  o 

ekonomii społecznej na rynek pracy. 

 

Dlatego proponujemy uzupełnienie obszaru o konieczne reformy i inwestycje: 

Reforma dotycząca rynku pracy 

Systemowe uwzględnienie niepublicznych służb zatrudnienia we wspieraniu pracowników 

zagrożonych zwolnieniem, osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych oraz osób 

pozostających poza rynkiem pracy. Jedynym celem jaki dopuszczamy do finansowania z KPO 

to cyfryzacja procesu legalizacji pracy cudzoziemców z krajów trzecich, tak aby proces ten był 

krótszy i bardziej efektywny.  

 

Inwestycje/projekty realizowane przez niepubliczne służby zatrudniania 

 Outplacement 

 Reskilling i upskilling pracowników zagrożonych zwolnieniem 

 Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych oraz grup osób pozostających poza 

rynkiem pracy, z którymi system publicznych służb zatrudniania radzi sobie relatywnie 

najgorzej (np. osoby z niepełnosprawnościami) 
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Zmiany na rynku pracy wywołane przez pandemię, ale także zwiększenie odporności 

gospodarki w przyszłości wymaga skutecznego wykorzystywania zasobów pracy, jakimi 

dysponuje Polska. Z badań wynika, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa te zasoby 

będą się kurczyć, dlatego też konieczne są pilne działania związane z utrzymaniem w 

zatrudnieniu tych osób, które są aktywne na rynku pracy, ale ich zatrudnienie jest zagrożone 

wskutek pandemii, jak również poszukiwanie nowych zasobów pracy, w tym także wśród osób 

w wieku produkcyjnym, ale pozostających poza rynkiem pracy. Skuteczne w działaniu w tym 

zakresie są niepubliczne służby zatrudnienia, które działają szybko, elastycznie i z 

nastawieniem rynkowym – gotowe są do rozliczania za efekt, a nie za działanie. Jednocześnie 

mają one duże doświadczenie we współpracy z grupami osób pozostających w trudniejszym 

położeniu na rynku pracy, np. osobami długotrwale bezrobotnymi czy osobami z 

niepełnosprawnościami. 

Maluch + 

Nie kwestionujemy potrzeby finasowania miejsc opieki nad dzieckiem, ale w tym kontekście 

KPO służy wyłącznie jako dodatkowe źródło finansowania, a reforma polega na centralizacji 

zarządzania dotacjami na ten cel. Jednocześnie nie ma żadnych propozycji reform dotyczących  

wzmocnienie kadr żłobków, co ma bezpośredni związek z jakością opieki.  

2. Digitalizacja  

Digitalizacja w ramach KPO została ujęta w ramach komponentu „transformacja cyfrowa”, ale 

jest też obecna w kilku innych obszarach opisach w Planie.  

 

Niestety w zakresie celów szczegółowych oraz reform, które służą ich realizacji, kwestie 

cyfrowe zostały ujęte w sposób ogólny. Co więcej, biorąc pod uwagę, że alokacja przeznaczona 

na cyfryzację to 20% środków (13,706 miliarda złotych), zakres celów, stawianych w ramach 

cyfrowej odbudowy (cyberbezpieczeństwo, e-usługi, telekomunikacja i e-kompetencje) jest 

mało ambitny i niespójny z potrzebami rynku dotkniętego pandemią.  

 

Brak konkretów jest głównym problemem KPO. Przykładowo KPO wymienia cel szczegółowy 

e-zdrowie, ale już nie konkretny projekt polegający na przykład na efektywnej, realizowanej 

w czasie rzeczywistym, komunikacji pomiędzy systemami opieki zdrowotnej (HIS) 

różnych dostawców i personelem medycznym, która pozwoli na podniesienie efektywności 

systemu opieki zdrowotnej.  

 

Cyfrowe otoczenie pracownika 

Szczególną uwagę zwraca brak kwestii cyfrowych w odniesieniu do rynku pracy. W tym 

kontekście proponujemy uzupełnienie KPO o wsparcie procesów transformacji cyfrowej 

przedsiębiorców, w szczególności digitalizację otoczenia biznesowego pracownika, w tym 

pracownika operacyjnego (szczebla technicznego) i jego stanowiska pracy oraz umożliwienie 

wykonywania pracy w każdym miejscu i czasie (praca zdalna) przy wykorzystaniu  technologii 

chmurowej,  technologii adaptacyjnego modelowania procesów, technologii mobilnej.  
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Wsparcie cyfrowego otoczenia pracownika w okresie pandemii powinno być priorytetem 

Programu, wychodzącym naprzeciw podstawowym potrzebom rynku. 

 

Przełomowe technologie i automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów 

biznesowych 

W KPO brakuje wsparcia popytu w zakresie technologii przełomowych dla transformacji 

cyfrowej, w szczególności chodzi o blockchain, Internet Rzeczy (IoT) czy sztuczną inteligencję 

(AI). 

 

Zabrakło szerszego komponentu skoncentrowanego na automatyzacji, cyfryzacji i 

robotyzacji całych procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych) oraz 

innych aktywności gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorców, w tym z 

wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym 

zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań.  

 

Zielona transformacja miast 

Zielona transformacja miast jedynie zdawkowo wspomina o rozwiązaniach ‘smart cities’, 

podczas gdy to powinien być wyodrębniony cel szczegółowy w ramach KPO.  

 

Na wsparcie zdecydowanie zasługuje rozwijanie i wdrażanie inteligentnych rozwiązań i 

aplikacji typu Smart City dla jednostek samorządu terytorialnego oraz inteligentnych rozwiązań 

dla służb publicznych czy przedsiębiorców użyteczności publicznej. Jako przykłady tego typu 

rozwiązań można wymienić m.in.: systemy nadzoru oświetlenia ulicznego, stacje i systemy 

monitorowania czystości powietrza, wilgotności czy temperatury, systemy p-poż w miastach i 

lasach, systemy monitorujące inteligentne budynki, platformy miejskie umożliwiające 

prezentację oraz zarządzanie informacjami z wielu systemów w jednym miejscu, aplikacje 

miejskie dla mieszkańców, inteligentne opomiarowanie mediów (gaz, woda, ciepło, prąd), 

inteligentne systemy zarządzania gospodarką odpadami, inteligentne systemy parkingowe, 

systemy miejskiego wifi i wiele innych. 

 

Wykonawcy projektów 

W obszarze telekomunikacji w KPO zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia projektów 

inwestycyjnych poszerzających dostęp do sieci szerokopasmowych, bardzo szybkiego 

Internetu, systemów bezprzewodowych, w tym sieci 5G. Wątpliwości dotyczą zasad podziału 

środków na takie inwestycje pomiędzy podmiotami komercyjnymi i publicznymi (w 

szczególności w sytuacji, gdy część z nich będzie alokowana z pominięciem procedury 

konkursowej). 

 

Przedsiębiorcy IT nie zostali uwzględnienie jako beneficjenci Programu, ani wykonawcy 

rozwiązań dla innych beneficjentów Programu. To może oznaczać chęć preferowania przez 

administrację rządową rozwiązań in-house, budowania własnych rozwiązań cyfrowych od 

podstaw, zamiast wspierania rozwiązań istniejących i z powodzeniem używanych na rynku.  
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3. Zdrowie 

Cele w ramach komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia” wydają 

się być dobrze postawione. Głównym zadaniem z nich wynikającym jest transformacja ochrony 

zdrowia i sektora gospodarczego z nią powiązanego. Jest to olbrzymie wyzwanie.  

 

Jednak ze względu na szeroki zakres tematyczny a także wagę tego obszaru ponownej analizy 

wymaga kwota przewidziana na wsparcie całego komponentu D - 4 262,0 mln EUR.   

 

Problemem jest ogólnikowy charakter dokumentu i odesłania do innych dokumentów, np. 

Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021- 2027. Ten 

dokument nie został jeszcze przyjęty (planowane w I kwartale br.). 

 

Technologie informatyczne  

Zwracamy uwagę na bardzo ogólnie opisaną inwestycję  D1.1.3. Zwiększenie wykorzystania 

nowoczesnych technologii i dalszy rozwój e-zdrowia. Co prawda w dokumencie wymieniono 

wiele działań inwestycyjnych, ale brakuje szczegółowych rozwiązań. Wydaje się, że kwota 800 

mln euro musi być większa przy tylu działaniach inwestycyjnych i brakach w tym obszarze. 

Sugerujemy też zmianę nazwy, ponieważ cel dotyczy tylko nowoczesnych technologii 

informatycznych, a nie ogólnie technologii stosowanych w ochronie zdrowia.  

 

Dodatkowo warto w tym punkcie wspomnieć o obowiązujących standardach dotyczących 

dostępności technologii IT i interoperacyjności, co pozwala na przyszły rozwój systemów. W 

sposobie realizacji inwestycji KPO wymienia: nabór projektów w trybie 

indywidualnym/pozakonkursowym i/lub konkursowym. Tryb pozakonkursowy może budzić 

wątpliwości. 

 

Podstawowa opieka zdrowotna  

Wsparcie w KPO będzie kierowane do podmiotów udzielających świadczeń w zakresie 

leczenia szpitalnego, z całkowitym pominięciem rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W 

naszej ocenie to błąd, w szczególności w kontekście profilaktyki zdrowia. 

 

Sektor leków i wyrobów medycznych 

Rozwój polskiego sektora farmaceutycznego, w ramach Inwestycji D3.2.1. Rozwój potencjału 

sektora leków i wyrobów medycznych szczegółowo uwzględnia postulaty branży, w tym 

podkreśla rozwój produkcji API, leków generycznych i budowę niezależności lekowej. Dobrą 

informacją jest to, że nadzór nad tą częścią KPO będzie sprawowało Ministerstwo Rozwoju. 

Pracy i Technologii. Złą - budżet, który wynosi 193 mln euro i jest niewystarczający do 

realizacji inwestycji, które mogłyby trwale przyczynić się do zmiany pozycji konkurencyjnej 

polskiego sektora. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie jednego nowego technologicznego 

rozwiązania produkcyjnego będzie wymagało inwestycji rzędu 250 mln zł.  

 



Konfederacja Lewiatan, 2 kwietnia 2021 r. 

Ocena projektu Krajowego Planu Odbudowy z lutego 2021 roku. 

 
 

17 
 

Mimo umieszczenia w nazwie Inwestycji wyrobów medycznych, cały opis działań odnosi się 

jedynie do sektora leków.  

 

Zakup szczepionek 

Kontrowersyjne wydaje się przeznaczenie kwoty 1 358 mln euro na zakup szczepionek. Jest to 

suma większa niż przeznaczona na cyfryzację. Taka kwota pozwala na zakup 166 mln dawek 

szczepionki. Jest to około 33% kwoty przeznaczonej na zdrowie w KPO. Dlatego uważamy, że 

dokument wymaga uzupełnienia o sposób kalkulacji kwoty planowanej do przeznaczania na 

zakup szczepionek przeciw Covid-19 i uzasadnienie liczby planowanych do zakupu dawek. 

 

Obszary priorytetowe w zakresie modernizacji infrastruktury 

W Inwestycji D1.1.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych mowa jest 

o obszarach priorytetowych, tj. chorobach zakaźnych, onkologii, kardiologii, psychiatrii, 

pediatrii i innych dziedzin medycyny związanych z leczeniem dzieci, geriatrii, opieki 

długoterminowej, chorób układu oddechowego, a także anestezjologii i intensywnej terapii. W 

powyższej liście brakuje chorób neurologicznych, w tym udarów, które są częstą przyczyną 

hospitalizacji i pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. 

 

4. „Zielona transformacja”: niskoemisyjna gospodarka, zmniejszenie 
energochłonności różnych sektorów  

Temat niskoemisyjnej gospodarki, zmniejszenia energochłonności różnych sektorów jest 

obecny w ramach komponentu B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” oraz E 

„Zielona, inteligentna mobilność”, ale elementy „zielonej transformacji” przewijają się również 

w innych komponentach. 

 

W układzie KPO najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent B – Zielona energia  

i zmniejszenie energochłonności – 6,347 mld euro (26,5% całości środków z RRF – część 

grantowa) oraz komponent E – Zielona, Inteligentna Mobilność – 6,074 mld euro (25,5% 

całości środków z RRF – część grantowa). Zgodnie z KPO wydatki klimatyczne sięgną 

37,7%, realizując tym samym wymogi RRF wydatków na cele klimatyczne wynoszące 37%. 

Dodatkowo w całym dokumencie pojawia się pojęcie "zielone…" (np. zielone usługi, zielona 

inwestycja).  

 

Bez precyzyjnej definicji "zieloności" trudno będzie jednak dokonywać jednoznacznych ocen 

projektów. "Zieloność" powinna być definiowana w zgodzie z taksonomią UE. 

 

KPO a polityka klimatyczna UE 

KPO ma odbudowywać gospodarkę po pandemii koronawirusa i przestawiać ją na zielone tory 

zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. W związku z tym KPO powinien wprost brać  

pod uwagę obowiązującą obecnie politykę klimatyczną UE. W szczególności Plan należy 

uzupełnić o cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. W 
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dokumencie brak jest wskazania zobowiązania do osiągnięcia przez UE celu neutralności 

klimatycznej do 2050 r.  

 

Dokument odwołuje się do takich dokumentów jak: Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na 

lata 2021-2030 czy Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., które nie uwzględniają celów i 

ambicji wynikających z obowiązującej polityki klimatycznej UE. 

 

Wskaźniki (produktu i rezultatu) 

Dokument wskazuje kamienie milowe, cele oraz wskaźniki jakościowe i ilościowe dla 

poszczególnych komponentów, reform i inwestycji. KPO nie wskazuje natomiast żadnych 

wskaźników rezultatu, skupiając się jedynie na wskaźnikach produktu. Przykładowo dla B.1.1.2 

– efektywność energetyczna budynków mieszkalnych – wskaźnikiem ilościowym dla celu jest 

Liczba domów lub lokali mieszkalnych jednorodzinnych objętych wsparciem (Liczba 

budynków jednorodzinnych w ramach podpisanych umów). Tu uzasadnione jest dodanie 

wskaźnika związanego z poprawą efektywności energetycznej budynków tj. oszczędność 

energii finalnej czy redukcja emisji GHG. 

 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę cel nadrzędny jakim jest odbudowa gospodarki po pandemii, 

niezrozumiały jest brak w dokumencie informacji dotyczących tworzenia zielonych miejsc 

pracy. Dokument nie wskazuje bowiem żadnych wskaźników (rezultatu) dotyczących 

utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy (np. w branży OZE), ani nie odnosi się 

bezpośrednio lub pośrednio do tego typu wskaźnika. 

 

Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych (B1.1.1) 

Zgodnie z informacjami z KPO dla inwestycji w źródła ciepła (chłodu) w systemach 

ciepłowniczych (B1.1.1.) zakłada się dofinansowanie ze środków RRF na poziomie 50%, 

dzięki czemu możliwe będzie zrealizowanie ok. 120 nowych instalacji. Nie ma uzasadnienia 

(poza zasadami pomocy publicznej), aby zapewnić finansowanie z RRF na poziomie tylko 

50%. 

 

Czyste powietrze (B1.1.): Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach 

ciepłowniczych (B1.1.1.), Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych (B1.1.2), 

termomodernizacja szkół (B1.1.3)  

Długoterminowa Strategia Renowacji (projekt) wskazuje na konieczność termomodernizacji co 

najmniej 200 tysięcy budynków rocznie, tylko ich głęboka termomodernizacja (obniżenie śladu 

węglowego) powinno zatem być celem z KPO. 

 

Nie jest zrozumiałe, dlaczego w KPO wymienia się tylko szkoły i biblioteki. Szpitale, domy 

opieki, przychodnie zdrowia również wymagają termomodernizacji. Należałoby rozszerzyć 

typy budynków o wszystkie publiczne lub jasno wskazać demarkację między KPO a Umową 

Partnerstwa. 
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Komponent B powinien zostać uzupełniony o zintegrowane działania w zakresie efektywności 

energetycznej w budynkach. Horyzontalnym celem w tym obszarze powinien być "wzrost 

budynków o zerowym śladzie węglowym" lub co najmniej budynków plus-energetycznych.  

 

W Planie zidentyfikowane zostały następujące inwestycje, które powstaną w ramach B1. 

Poprawa efektywności energetycznej gospodarki. Są to: 

 „Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła – 860 tys. – realizowane w okresie: 

– maj 2020 r. – lipiec 2026 r. 

 Liczba domów lub lokali mieszkalnych jednorodzinnych objętych wsparciem – 860 tys. 

  Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych (przy założeniu, że w jednym budynku 

będzie się znajdowało przeciętnie ok. 20 lokali) – ok. 176 tys. lokali mieszkalnych”.  

 

Tymczasem w tabeli Kamienie milowe i cele (Milestones - M and Targets – T) wskazano 

następujące cele: T1 Liczba nowych źródeł ciepła systemowego (Liczba źródeł ciepła w ramach 

podpisanych umów) – 120 szt., T2 Liczba domów lub lokali mieszkalnych jednorodzinnych 

objętych wsparciem (Liczba budynków jednorodzinnych w ramach podpisanych umów) – 860 

000 szt. oraz T3 Liczba budynków (Liczba wspartych budynków placówek oświatowych w 

ramach podpisanych umów) objętych dofinansowaniem – 250 szt. Dane te nie są spójne.  

 

Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym 

potencjale redukcji gazów cieplarnianych (B1.1.4.) 

Nie określono żadnych inwestycji/celów dla B1.1.4. Efektywność energetyczna i OZE w 

przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych. 

 

Rozwój technologii wodorowych i paliw alternatywnych (B2.1.1.) 

W ramach B2.1.1. założono „tryb projektów indywidualnych z możliwością uruchomienia 

naboru konkursowego”.  

 

Wsparcie projektów bez zapewnienie ich transparentnego i konkurencyjnego wyboru w trybie 

konkursowym jest nieuzasadnione. Istotne jest, kto w trybie indywidualnym ma być 

beneficjentem środków na budowę instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru o mocy 

400 MW i 25 stacji tankowania, w tym bunkrowania wodoru. Kluczowe jest również 

doprecyzowanie, że projekty te produkują wodór przy zastosowaniu odnawialnych czy 

niskoemisyjnych źródeł energii. 

 

Wsparcie dla wielkoskalowych inwestycji w OZE (B2.2.2.) 

Brak jest uzasadnienie do ograniczenia wsparcia tylko dla wielkoskalowych inwestycji w OZE 

do farm wiatrowych na morzu. 

 

W projekcie KPO zakłada się budowę morskich farm wiatrowych o mocy zainstalowanej 2,6 

GW. Jednocześnie taki cel nie został wskazany w tabeli Kamienie milowe i cele (Milestones - 

M and Targets – T) na str. 130. 
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Zgodnie z informacją „Projekt będzie realizowany przez predefiniowanego beneficjenta, stąd 

przeprowadzenie konkursu na wykonawcę projektu nie jest wymagane.” Wsparcie projektu bez 

zapewnienia jego transparentnego i konkurencyjnego wyboru jest nieuzasadnione. 

 

Wsparcie przemysłu dla gospodarki zeroemisyjnej (E1.1.1.) 

W ramach działania, którego celem jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do produkcji 

rozwiązań zeroemisyjnych przewidziane jest „wsparcie kapitałowe dla instytucji 

wspierających rozwój przemysłu dla rozwiązań zeroemisyjnych w zrównoważonej mobilności”. 

Z tabeli na str. 220 wynika, że mają zostać wsparte tylko 3 przedsiębiorstwa. Dodatkowo brak 

jest uzasadnienia do planowanego „dokapitalizowania funkcjonującego na rynku instrumentu 

finansowego – istniejącego funduszu.” To aż 1 164 mln euro. 

 

W kontekście odbudowy gospodarki po pandemii niezrozumiałe jest również promowanie 

inwestycji typu: 

 termomodernizacja budynków bibliotek i domów kultury (66,6 mln euro). Jakie jest 

uzasadnienie tego typu działań biorąc pod uwagę efektywność kosztową działań w 

porównaniu do osiągniętego efektu (oszczędność energii itd.)? 

 czy też przeznaczenie wysokich kwot (876 mln euro) na wsparcie m.in.: procesów 

odnowy przyrodniczej wyselekcjonowanych terenów zdegradowanych 

(poprzemysłowych) o najwyższym stopniu uciążliwości dla środowiska; rozproszonych 

systemów oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami, czy 

zazielenianie przestrzenni i zmiany modelu życia mieszkańców (parki, obiekty 

publiczne, rewitalizacja ekologiczna i inne), które powinny być wsparte ze środków z 

Funduszu Spójności 2021-2027. 

 

III. Przygotowanie KPO – fiszki projektowe  

Konfederacja Lewiatan była aktywnym uczestnikiem prac nad KPO w drugiej połowie 2020 

roku.  

 

Skorzystaliśmy z zaproszenia, jakie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

wystosowało do Rady Dialogu Społecznego. Zostaliśmy wtedy - razem z innymi 

reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi - zaproszeni do 

zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w KPO i do udziału w 

pracach grup roboczych, które miały nad tymi projektami obradować.  

 

Z obu zaproszeń skorzystaliśmy – przedstawiliśmy ponad 40 fiszek projektowych, a nasi 

eksperci zaangażowali się w intensywne prace grup roboczych. Podkreślamy, że zaproszenie 

RDS traktujemy jako dobrą praktykę, która jednak nie została upowszechniona w całym 

procesie - dziś widać, że partnerstwo w przygotowaniu KPO powinno i mogło być szersze.  
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Prace grup miały charakter techniczny, to znaczy, że koncentrowały się na weryfikacji czy dane 

przedsięwzięcie - opisane częściej niż rzadziej na dużym poziomie ogólności - co do zasady 

kwalifikuje się do KPO i czy zgłoszone projekty można powiązać w wiązki projektów.  

 

Finalnym efektem prac grup, na tym etapie, w którym brała udział KL, był ranking wiązek 

zaproponowanych przez grupę. Najczęściej nasi eksperci mogli uczestniczyć w posiedzeniach 

grup na równych prawach z przedstawicielami administracji i samorządów. Grupy miały różne 

standardy pracy, nie ze wszystkimi się zgadzaliśmy, ale co do zasady uważamy, że tworzyły 

autentyczną przestrzeń do dyskusji, o tym jakie typy projektów powinny być finansowane.  

 

Nawet jednak z perspektywy organizacji, która miała szansę zaangażować się w proces KPO 

zorganizowany przez MFiPR w drugiej połowie 2020 roku, dziś ten proces oceniamy 

negatywnie.  

 

W naszej ocenie projekt KPO nie odzwierciedla efektów prac w grupach roboczych KPO. 

Podmioty, które zgłaszały projekty/ fiszki projektowe na żadnym etapie nie otrzymywały 

czytelnej informacji zwrotnej czy projekty przez nich zgłoszone mogą liczyć na finasowanie 

lub na jakich warunkach takie dofinasowanie będzie przyznawane. Sytuacja jest taka sama 

zarówno w przypadku fiszek, który były omawiane i wysoko ocenione przez grupy robocze, 

jak i tych, które nie zostały włączone do prac.  

W projekcie KPO nie potrafimy również zidentyfikować wiązek projektowych wypracowanych 

przez grupy oraz widzimy projekty, o których na grupach nie było mowy. Szczególnym 

przypadkiem takiej wiązki, która powinna znaleźć się w KPO, a nie została w nim 

uwzględniona jest wiązka projektów z obszaru sektora kosmicznego (między innymi 

rozbudowa narodowego segmentu naziemnego czy budowa satelitarnego system obserwacji 

Ziemi). Te projekty  miały stanowić ważne elementy Krajowego Programu Odbudowy, który z 

kolei miał być podstawą finansową dla Krajowego Programu Kosmicznego (KPK).  

Bez ujęcia w KPO wyżej wymienionych programów realizacja celów I i II Krajowego 

Programu Kosmicznego może być znacznie utrudniona, a wręcz niemożliwa. Należy również 

podkreślić, że projekty sektora kosmicznego otrzymały bardzo wysoką ocenę podczas procesu 

ewaluacji fiszek projektowych.  Brak wsparcia dla rozwoju ww. segmentów stanowić będzie 

poważną barierę dla rozwoju produktów i usług polskiego sektora kosmicznego. Doprowadzi 

do ograniczenia procesu cyfrowej transformacji administracji, którego elementem miało być 

zwiększenie efektywności działania administracji poprzez wykorzystanie danych satelitarnych 

na potrzeby cywilne i wojskowe. Rząd i administracja stracą również możliwość 

autonomicznego pozyskiwania zobrazowań Ziemi ze źródeł niezależnych w celach cywilnych 

i obronnych. Równie istotny dla sektora kosmicznego w Polsce jest rozwój technologii oraz 

infrastruktury badawczej. Zagadnienia te znalazły również swoje odzwierciedlenie w 

postulatach podmiotów sektora kosmicznego dotyczących treści Krajowego Programu 

Odbudowy. Rozwój technologii oraz infrastruktury badawczej umożliwi podmiotom polskiego 

sektora kosmicznego lepszą realizację zadań, jakie stawia przed nim administracja państwowa, 
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szczególnie w obszarze bezpieczeństwa oraz autonomii w kluczowych dla bezpieczeństwa 

państwa obszarach.       

 

To powoduje, że proces włączania inwestycji do KPO oceniamy jako nieprzejrzysty.  

 

IV. Uwagi szczegółowe zgłoszone przez członków Konfederacji Lewiatan (plik excel) 

 

 


