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Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej  
wobec Krajowego Planu Odbudowy 

 
 
 
 
Krajowy Plan Odbudowy stanowi podstawę wykorzystania dodatkowej puli środków 

europejskich dostępnych w ramach  instrumentu Next Generation EU. Celem ustanowienia 

tego mechanizmu była odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią 

koronawirusa, a także wzmocnienie odporności przedsiębiorstw i ochrony zdrowia. Alokacja 

środków dla Polski to niemal 24 mld euro dotacji oraz ponad 34 mld euro pożyczek. 

Pieniądze te powinny zostać wykorzystane w taki sposób, by przyniosły największy możliwy 

zysk dla gospodarki. Niestety, w przedstawionym przez rząd pod koniec lutego br. 

dokumencie dostrzegamy co najwyżej zmarnowaną szansę na rozwój.  

 

Podstawowy zarzut dotyczący Krajowego Planu Odbudowy (KPO) to brak rzetelnych 

konsultacji. Pod koniec lata ub.r. doproszono co prawda przedstawicieli partnerów 

społecznych do tzw. grup roboczych, które opiniowały fiszki projektowe, w których od 

początku dominowały projekty zgłaszane przez instytucje publiczne. W ciągu kilku tygodni 

grupy robocze zakończyły ocenę fiszek projektowych i w ten sposób „udział” partnerów w 

pracach nad KPO nagle się zakończył.  Do dziś partnerzy społeczni nie dowiedzieli się jakie 

były zasady zgłaszania projektów, dlaczego jedne zostały uwzględnione, a inne – zwłaszcza 

te zgłaszane przez prywatne podmioty - nie znalazły się w KPO? W naszej tabeli uwag, 

stanowiącej główną część stanowiska, podnosimy kilka przykładów projektów, które wpisują 

się w realizację unijnych celów, a mimo to nie znalazły się w KPO.  

 

Publikacja dokumentu KPO w lutym br. rozpoczęła etap oficjalnych konsultacji, lecz rząd 

przewidział na nie nieco ponad miesiąc czasu. Oprócz pierwotnie zaplanowanych 3 spotkań 

konsultacyjnych, udało się jeszcze zorganizować 5 wysłuchań publicznych, które nie 

odbyłyby się bez wysiłku sektora organizacji pozarządowych. Podczas tych dyskusji 

zgłoszono wiele uwag, spośród których część miała charakter fundamentalny. Na ile rząd 

uwzględni je w końcowej wersji KPO? Czy uzyskamy odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości? 

 

Pracodawcy RP dostrzegają podstawowy problem KPO, jakim jest oderwanie dokumentu od 

rekomendacji krajowych, przedstawianych rokrocznie przez Komisję Europejską. Do 

niektórych rekomendacji w KPO odniesiono się lekceważąco, jak np. wobec zastrzeżeń 

związanych ze zmianami w sądownictwie i ich negatywnym wpływem na klimat inwestycyjny. 

Pozostałe wspomniano w KPO, lecz ich powiązanie z reformami, a następnie reform z 
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programami realizowanymi w ramach KPO, jest często iluzoryczne. Z pewnością zostanie to 

podniesione przez Komisję Europejską podczas procesu oceny dokumentu w Brukseli.  

 

Istotnym brakiem w KPO jest pominięcie środków dostępnych w pożyczkowej części Next 

Generation EU (ponad 34 mld euro w przypadku Polski). Nie rozumiemy, dlaczego pomija 

się ten fragment mechanizmu wsparcia i nie dokonuje, choćby wstępnej, alokacji środków.  

 

W tym miejscu należy podnieść też, że KPO w zbyt małym stopniu przewiduje wsparcie dla 

przedsiębiorców, a programy zaplanowane do realizacji za często skupiają się na wydatkach 

rządowych oraz podległych rządowi instytucji. Należy podkreślić, że sukces KPO dla 

gospodarki będzie zależał od możliwości pobudzenia inwestycji prywatnych,  a tego można 

dokonać poprzez przeznaczenie znacznej części środków na odbudowę i zwiększenie 

odporności przedsiębiorstw. Zwracamy również uwagę na to, że ze wsparcia w ramach KPO 

w dużej mierze wyłączone są duże przedsiębiorstwa. Argumentem za skierowaniem środków 

do tej grupy podmiotów jest chociażby to, że posiadają one licznych kooperantów w sektorze 

MŚP, zatem zwiększona skala działalności dużych przedsiębiorstw ma przełożenie na 

wzrost zamówień na produkty i usługi w mniejszych firmach. Z drugiej strony, KPO 

przewiduje tworzenie nowych instytucji i funduszy, co może sprzyjać dalszemu rozrostowi 

biurokracji.   

 

Z powyższą uwagą związana jest też obawa o to, w jakim trybie będą wybierani beneficjenci 

programów w ramach KPO. Czy będzie tu zapewniona przejrzystość i konkurencyjność? Czy 

podmioty prywatne nie zostaną wyparte przez spółki z udziałem Skarbu Państwa?  

 
Czytając dokument KPO odnosimy wrażenie, że jest on celowo skonstruowany w taki 

sposób, aby uczynić go nieczytelnym i nie do końca zrozumiałym. Wiele treści powtarza się i 

powraca w różnych częściach dokumentu, co jest zupełnie zbędne. Natomiast tam, gdzie 

przydałoby się więcej szczegółów np. w obszarze inwestycji i reform, zbywa się czytelnika w 

lakoniczny sposób.  

 

Na szczególną uwagę zwraca niezadawalający stopień wsparcia zielonej transformacji 

energetycznej. Polska, będąc krajem najbardziej uzależnionym od produkcji energii 

elektrycznej z węgla, potrzebuje dużo ambitniejszego planu. KPO przewiduje zaledwie 

37,7% na cele klimatyczne, wobec 37% minimalnego wymogu UE, choć nie znajdujemy 

nawet pomiaru tego wskaźnika np. redukcji emisji CO2. Oczekujemy dużo ambitniejszego 

planu realizacji celów klimatycznych, polegającego na zwiększeniu wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii, w tym w oparciu o krajowy potencjał biomasy, otwarcia rynku 
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energii na wytwórców OZE oraz budowy magazynów energii elektrycznej, które służą 

stabilizacji sieci energetycznej przy rozwoju energetyki rozproszonej.  

 

Czasu jest mało, jednak wierzymy, że nasz wkład pozwoli na skorygowanie KPO i uczyni ten 

dokument lepszym, przez co w większym stopniu pomoże on wrócić na właściwe tory 

przedsiębiorcom i całej gospodarce.  

 

 


