
 

Stanowisko Rady Pracodawców RP 

wobec prac nad  Krajowym Planem Odbudowy 

 

 

Prace nad Krajowym Planem Odbudowy są opóźnione, a jeśli zostanie on źle 

przygotowany, to Polsce grozić będzie utrata potencjalnego wzrostu PKB o 

wartości nawet kilkuset mld zł – ostrzega Rada Pracodawców RP. 

 

 Przyznane Polsce środki z funduszu Next Generation EU muszą być 

efektywnie wydatkowane 

 Rząd odpowiada za ramy dla tych wydatków tworząc Krajowy Plan 

Odbudowy (KPO) 

 Prace nad KPO są mocno opóźnione i nieprzejrzyste 

 Apelujemy o jak najszybsze – rzeczywiste – włączenie partnerów 

społecznych w przygotowania KPO  

 Celami  strategicznymi KPO powinny być Zdrowie > Klimat > Cyfryzacja 

+ Sprawne/cyfrowe państwo 

 Według szacunków Pracodawców RP źle przygotowany KPO to utrata 

potencjalnego wzrostu PKB o wartości nawet kilkuset mld zł w ciągu 

dekady 

W związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią COVID-19 do 

standardowego, wieloletniego budżetu unijnego liderzy europejscy dodali 

fundusz „Next Generation EU - NGEU” (warty 750 mld euro). NGEU to 

największy pakiet pomocowy w Europie od kilkudziesięciu lat. Kluczowym jego 

elementem jest Instrument Odbudowy i Zwiększenia Odporności (RRF - 

Recovery and Resilience Fund).  

Plan NGEU daje Polsce możliwości finansowania pokryzysowego rozwoju bez 
nadwyrężania finansów publicznych oraz bez konieczności wprowadzania 
nowych podatków. Zgodnie z kluczem podziału w ramach Instrumentu 
Odbudowy i Zwiększenia Odporności nasz kraj ma otrzymać ok. 105 mld zł w 
formie bezzwrotnych grantów oraz ok. 155 mld zł w formie pożyczek. Łącznie to 
ok. 260 mld zł. 



Jeżeli efektywnie spożytkujemy te środki, to każda złotówka z tego programu 
może wygenerować dodatkowy wzrost gospodarczy, a więc dodatkowe miejsca 
pracy, dodatkowe inwestycje, zyski i dochody, także publiczne w postaci 
podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Według wyliczeń 
Pracodawców RP na podstawie analiz Komisji Europejskiej potencjalne 
korzyści mierzone wzrostem PKB to około 675 mld zł w nadchodzącej 
dekadzie.  

Korzyści Polski z tego programu są 3-krotnie większe niż dla gospodarek 
bogatych UE. Jest to dla nas szansa na dogonienie tych państw. Jednak gdyby te 
środki zostały alokowane nieefektywnie to zrealizuje się pesymistyczny 
scenariusz KE i wpływ na gospodarkę będzie znacząco niższy. Czyli zła alokacja, 
źle przygotowany Krajowy Plan Odbudowy to straty dla PKB sięgające nawet 
300-400 mld zł w ciągu dekady. 

Każdy kraj jest zobowiązany do przygotowania planu wykorzystania środków 
NGEU. Niestety w Polsce rząd zamiast intensywnie pracować nad 
przygotowaniem KPO zajmował się blefem z wetem całego budżetu UE. Już 
kilkukrotnie przekładano datę opublikowania i konsultacji publicznych 
polskiego planu wykorzystania Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia 
Odporności.  

Prace, które dotychczas toczyły się ramach administracji wskazują na całkowity 
brak koncepcji i podejścia strategicznego. Rząd przyjął biurokratyczną metodę 
zbierania wszystkiego, co jest w szufladach poszczególnych resortów. 
Tymczasem już prawie połowa krajów przesłała do KE swoje plany odbudowy. 
Istnieje ogromne ryzyko, że strona pracodawców będzie miała bardzo mało 
czasu na analizę polskiego planu, że KPO będzie przygotowany w pośpiechu i 
jego efekty na gospodarkę będą ograniczone. 

 

KPO – wspólny, skonsultowany 

Rada Pracodawców RP postuluje o jak najszybsze, rzeczywiste włączenie w 
przygotowanie ram KPO partnerów społecznych - przedstawicieli 
przedsiębiorstw i pracowników oraz zewnętrznych ekonomistów zajmujących 
się planowaniem strategicznym rozwoju gospodarczego. 

 

KPO – kompleksowy, generujący efekty synergii 

Uważamy, że w KPO należy skupić się na kompleksowych interwencjach, a nie 
szeregu drobnych projektów, z różnych obszarów. Należy skupić się na kilku 



 

najważniejszych, strategicznych wyzwaniach polskiej gospodarki w zakresie 
budowania odporności. Tylko wtedy można osiągnąć efekt synergii.  

Stosując analogię do inwestycji drogowych: budowa całej trasy między dwoma 
dużymi aglomeracjami daje największe efekty dla gospodarki, a nie jej 
pojedynczych, skrajnych odcinków. 

Jeżeli jednak chcemy uzyskać powszechny dostęp do wysokiej jakości szybkiego 
Internetu, to musimy spojrzeć na całą istniejącą sieć, zidentyfikować deficyty i 
ich przyczyny, a następnie zastosować adekwatne zachęty finansowe i 
regulacyjne dla podmiotów konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego. 
Jeżeli chcemy zredukować smog, to musimy uruchomić kompleksowy program, 
aby uzyskać spektakularne efekty. 

Kluczowymi, horyzontalnymi obszarami powinna być polityka klimatyczna i 
cyfryzacja. Jako takie powinny być przedmiotem bezpośredniego wsparcia, a 
także wsparcia w ramach innych priorytetów, gdzie ich stosowanie może 
przyczynić się do poprawy efektywności i synergii w realizacji celów.  

Ponadto należy skupić interwencje w tych obszarach, gdzie możemy zbudować 
przewagi komparatywne i stać się eksporterem technologii, produktów, usług 
budujących odporność w całej UE, w innych krajach. 

 

KPO – pełne wykorzystanie 

W ramach funduszy NGEU Polska może skorzystać z ogromnej puli pożyczek na 
bardzo korzystnych warunkach. Postulujemy o wypracowanie rozwiązań 
finansowych umożliwiających skorzystanie z puli tych pożyczek przez firmy, 
szczególnie przez eksporterów, w przypadku których z uwagi na rozliczenie się 
euro nie występuje ryzyko walutowe. 

 

KPO - zasada podwójnej korzyści 

Tak zdefiniujmy cele KPO, aby przy okazji wydatkowania tych środków 
wytworzyć nowy potencjał technologiczny lub wzmocnić potencjał w którym 
dysponujemy przewagami. Zbudujmy tak architekturę naszego Krajowego 
Planu Odbudowy, aby wykorzystać przewagi i szanse naszej gospodarki w 
eksportowaniu tych technologii do innych krajów (eksport odporności).  

Przykładowo, w ramach NGEU, inwestycje w fotowoltaikę będą zapewne 
realizowane we wszystkich krajach. Jest to szansa, aby wejść na te rynki jako 
dostawca, wykonawca i aby rozwinąć potencjał technologiczny w tym zakresie. 
Analogicznie z innymi technologiami ekologicznymi oraz technologiami 



cyfrowymi, np. rozwiązania informatyczne, cyfrowe, w tym w medycynie, w 
cyberbezpieczeństwie, itp. mogą być rozwijane w zastosowaniach budujących 
odporność. Polska jest jednym z liderów technologii mobilnych w bankowości, 
w administracji czy też w służbie zdrowia (e-recepta). Likwidacja barier dla 
rozwoju tych technologii może stworzyć potencjał do ich eksportu i 
skorzystaniu z puli dla innych krajów w formie eksportu. 

 

Postulujemy skupienie się na 4 obszarach: 

1. Zdrowie 
2. Neutralność klimatyczna 
3. Cyfryzacja 
4. Sprawne, cyfrowe państwo 

W przypadku obszarów „zdrowie” i „sprawne państwo” ważne jest skupienie 
się na cyfryzacji i informatyzacji co buduje odporność służby zdrowia w czasach 
pandemii. W ochronie zdrowia istotny jest rozwój wysokiej jakości 
telemedycyny oraz wzmocnienie technologii cyfrowych i technicznych zasobów 
w służbie zdrowia. Połączenie dwóch celów „zdrowie” i „informatyzacja” 
pozwala na osiągnięcie większych efektów synergii i budowanie przewag 
technologicznych, dających szanse na eksport tych technologii. W przypadku 
obszaru „sprawne państwo” należy dokonać digitalizacji zasobów i danych, a 
także postawić na technologie cyfrowe i informatyczne oraz budować potencjał 
wytwórczy w tym zakresie. Odporność, to pełna możliwość elektronicznego 
kontaktu z urzędem.  

W ramach celu neutralności klimatycznej należy skupić się na najważniejszych 
obszarach tj. wsparciu OZE, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji energetyki 
oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw, a także na obszarach, w 
których możemy zbudować potencjał technologiczny. 

Obszar „cyfryzacja”: dzięki wsparciu powszechnej i wysokiej jakości łączności, 
cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwach, dostępności e-usług, rozwojowi 
kompetencji cyfrowych oraz poprawie poziomu cyberbezpieczeństwa będzie 
horyzontalnie oddziaływał na wszystkie dziedziny gospodarki. 

 


