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Zapis wypowiedzi (transkrypcja) 
Niniejszy zapis wypowiedzi stanowi przekształcenie wypowiedzi z nagrania dostępnego w formie audiowizualnej 

do formy tekstowej, zatem nie jest to przesłane przemówienie danej osoby. W przypadku, gdy wypowiedź 

w danym momencie była niezrozumiała, w tekście umieszczono stosowną adnotację. 

Nagranie jest dostępne na stronie wysłuchania oraz na YouTube OFOP. 

Rozpoczęcie wysłuchania 

[00:04:50] początek 

Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Dzień dobry. Szanowni państwo, wybiła godzina 10:00 i rozpoczynamy nasze wysłuchanie publiczne. Ja 

nazywam się Karolina Dreszer-Smalec, jestem Prezeską Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych. W imieniu organizatorów chciałabym państwa serdecznie przywitać na wysłuchaniu, które 

poświęcone jest Programowi Nowoczesna Gospodarka. Będziemy dzisiaj o tym mówić. Ja wprowadzę, w jaki 

sposób będziemy prowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. Tak jak wspomniałam, jest to wysłuchanie publiczne, 

więc jest to pewna forma tego, aby wypowiedzieć swoje uwagi, swoje propozycje w zakresie Programu, jaki 

został przedstawiony w konsultacjach. Nie byłoby to możliwe, gdyby z jednej strony nie otwartość tych, którzy 

przygotowywali ten dokument, a więc ministerstwa, które reprezentowane jest między innymi przez pana 

Sekretarza Stanu Jacka Żalka, za chwilę też przekażę głos, ale też licznych pracowników i pracowniczek 

ministerstwa. Z drugiej strony, to wysłuchanie nie byłoby też możliwe, gdyby nie mobilizacja organizacji 

społecznych, które wspólnym wysiłkiem i finansowym, i zasobowym przygotowały dzisiejsze wysłuchanie. Dla 

tych z państwa, którzy uczestniczyli we wcześniejszych spotkaniach jasne jest, że to jest kolejne z cyklu takich 

wysłuchań. W zeszłym miesiącu, pod koniec marca, zakończyliśmy wysłuchanie dotyczące Krajowego Planu 

Odbudowy, rozpoczęliśmy wysłuchania dotyczące Umowy Partnerstwa. Natomiast kolejno będziemy 

przechodzili do wysłuchań dotyczących poszczególnych programów i dzisiaj właśnie program dotyczący 

nowoczesnej gospodarki. Kilka słów technicznych związanych z tym, czym rządzi się takie wysłuchanie. Każdy z 

uczestników, który zgłosił się na to wysłuchanie, a więc zdecydował się wziąć udział, mógł zadecydować, czy 

chce zabrać głos i ci uczestnicy, którzy zabierają głos, są wylistowani i oni po kolei dostaną swój czas na 

wypowiedź. Są też osoby, które zgłosiły się na to wysłuchanie i uczestniczą z nami poprzez platformę ZOOM, na 

to wysłuchanie zgłosiło się 260 osób. Ale oprócz tego wszyscy ci, którzy chcą oglądać wysłuchanie w czasie 

rzeczywistym lub w dowolnym dla siebie momencie, będą mieli taką okazję, ponieważ wysłuchanie, tak jak te 

wcześniejsze i te kolejne, jest… [udostępniane na stronie] OFOP-u, Stoczni, również poprzez stronę 

ministerstwa, a więc każdy z chętnych będzie mógł odnieść się do poszczególnych elementów, odsłuchać to, co 

padnie podczas dzisiejszego wysłuchania. Bardzo ważne jest to również, że wysłuchanie nie jest debatą, a więc 



Wysłuchanie w sprawie projektu Programu FE dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 

 

5 

 

nie odnosimy się do swoich wypowiedzi, każdy z uczestników ma te same szanse na zabranie głosu, czas 

wypowiedzi jest bardzo podobny, wynosi od pięciu do czterech minut. Pięć minut jest dla tych z państwa, którzy 

zabiorą głos w pierwszej części naszego wysłuchania i tutaj mamy trzy grupy mówców. Pierwsza dotyczy 

przedstawicieli podmiotów związanych z administracją, z samorządami, głównie tych, którzy wchodzą w skład 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, zgodnie z wolą zabrania takiego głosu. Kolejna grupa, to przedstawiciele 

partnerów społecznych i gospodarczych. A trzecia – przedstawiciele, przedstawicielki podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego. I w tej pierwszej części, w której każdy mówca i mówczyni będzie miał pięć minut na zabranie 

głosu, są to przedstawiciele organizacji, którzy w jakiś sposób reprezentują szersze środowiska, więc są to 

federacje, związki, większe grupy reprezentujące głosy szerszej ilości organizacji. I zaraz po przerwie, około 

godziny 12:15, przejdziemy do głosów przedstawicieli, przedstawicielek instytucji poszczególnych. Tak jak 

mówiłam, każdy miał szansę zgłosić się. Natomiast sama kolejność [wystąpień] była losowana. W tym 

wysłuchaniu około [godziny] 13:15 wydaje nam się, że przejdziemy do tego, aby każdy też z państwa, który nie 

zgłosił się do tego głosu wcześniej, ale chciałby w jakiś sposób odnieść się do tematu, nie do wystąpień 

poszczególnych osób, ale do tematu naszego spotkania, będzie miał jeszcze taką szansę. I około [godziny] 13:15 

oddamy głos na krótkie wypowiedzi tym wszystkim uczestnikom wysłuchania, którzy jeszcze chcieliby się w jakiś 

sposób do tego odnieść. A około godziny 13:20 nastąpi krótkie podsumowanie, bardziej odniesienie się do tego 

procesu, który dzisiaj będziemy mieli okazję…, w którym będziemy mieli okazję uczestniczyć. Co bardzo ważne, 

szanowni państwo, dla tych z państwa, którzy są obecni na platformie ZOOM, chciałabym podkreślić, że mają 

państwo również możliwość korzystania z takiego okienka Q&A (Questions & Answers). Tam proszę wpisywać 

swoje ewentualne pytania bądź komentarze, wszystko to zostanie zarchiwizowane, podobnie jak transmisje, 

które dzisiaj mamy. Następnie przeprowadzana jest transkrypcja, więc teksty tych wszystkich wystąpień będą 

również opublikowane na stronie [internetowej] wysłuchania publiczne i tam będzie można też jeszcze do nich 

zajrzeć. Już zamykając tą część wprowadzającą, chciałabym jeszcze państwa odesłać do strony: wysluchania-

nowaperspektywa.pl. To jest ta strona przez którą mogą się państwo zgłaszać do kolejnych wysłuchań i do tego 

bardzo serdecznie zapraszamy, już na początku, bo planujemy zorganizować wysłuchania wszystkich programów 

w zakresie Funduszy Europejskich. I najbliższe z nich w kolejnym tygodniu, to Program Dla Polski Wschodniej 

oraz Program Pomoc Techniczna – przesunięty z poprzednich, wcześniejszych terminów z uwagi na nieobecność 

pani minister. Mamy nadzieję, że będzie już z nami w tym momencie. Ale wszyscy z państwa, którzy mają taką 

ochotę, zapraszamy do zapisywania się już na kolejne wysłuchanie. Natomiast wszystkie materiały, również po 

naszym dzisiejszym wysłuchaniu, będą zamieszczone na stronie: wysluchania-nowaperspektywa.pl. Tym samym 

chciałabym bardzo serdecznie przywitać jeszcze obecnego tutaj z nami pana Jacka Żalka, Sekretarza Stanu w 

Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Panie ministrze, przekazuję panu głos wprowadzający do 

dzisiejszego wysłuchania ze strony ministerstwa. Zapraszam. 



Wysłuchanie w sprawie projektu Programu FE dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 

 

6 

 

Jacek Żalek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Dziękuję bardzo. Szanowni państwo. Serdecznie witam na kolejnej konferencji w ramach Obywatelskich 

Wysłuchań Publicznych. Dzięki państwa zaangażowaniu, dziś będziemy mogli wysłuchać opinii i uwag 

dotyczących projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wysłuchanie to jest 

ważnym elementem konsultacji tego projektu, które rozpoczęły się 10 marca. Ostatnim etapem po dzisiejszym 

wysłuchaniu będzie konferencja podsumowująca proces konsultacji, która odbędzie się 10 maja bieżącego roku. 

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki będzie w najbliższych latach głównym źródłem 

wsparcia realizacji projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz zwiększających konkurencyjność 

polskiej gospodarki. W wielu aspektach program ten będzie korzystał z doświadczeń Programu Inteligentny 

Rozwój, ale jest też kilka istotnych, nowych rozwiązań i działań, które stanowią odpowiedź na zidentyfikowane 

potrzeby polskiej gospodarki oraz priorytety Unii Europejskiej. Głównie w zakresie transformacji klimatycznej i 

cyfrowej. Przed polską gospodarką, przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi stoją nowe wyzwania. Jest 

to wyzwanie… Jest to wspomniana już wcześniej transformacja ekologiczna, związana z koniecznością jeszcze 

większej dbałości o klimat, zazielenienie gospodarki, upowszechnienie rozwiązań dotyczących gospodarki o 

obieg zamknięty. Kolejne wyzwania związane są z rewolucją cyfrową polskiej gospodarki. W ostatnich latach 

odnieśliśmy spory postęp w obszarze badań i rozwoju oraz innowacyjności. Ale tymi szczegółami nie będę teraz 

państwa zanudzał, natomiast celem konsultacji uruchomionych w marcu jest badanie potrzeb oraz zebranie 

uwag i opinii na temat założeń kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze 

Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym z państwa, którzy już 

aktywnie wzięli w nich udział. Dotychczas otrzymaliśmy ponad pięćset uwag do projektu Programu. Podmiotami 

zgłaszającymi uwagi były małe firmy, uczelnie, instytuty, instytucje otoczenia biznesu, firmy konsultingowe, izby 

gospodarcze, związki pracowników, przedstawiciele administracji publicznej różnych szczebli oraz osoby 

prywatne. Szanowni państwo, konsultacje społeczne niezależnie od swojej formy: spotkań publicznych, 

wysłuchań, zgłaszania uwag online – są dla nas istotną informacją zwrotną, jak ulepszyć Program. Państwa głosy 

będą wysłuchane, odnotujemy wszystkie państwa uwagi i propozycje oraz odpowiemy na nie. Wysłuchanie 

publiczne nie ogranicza się do organizacji społecznych, jest otwarte na wszystkie sektory i ogólnie każdą 

instytucję i osobę prywatną, która chce w niej uczestniczyć jako widz lub mówca. Jeszcze raz chciałbym 

serdecznie podziękować uczestnikom konsultacji oraz dzisiejszego wysłuchania publicznego. Szczególnie 

dziękuję… Szczególnie chciałbym podziękować Fundacji Stocznia oraz Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych, które odpowiadają za organizację wysłuchania. Jestem przekonany, że wspólnie sformułujemy 

taki program, który pozwoli nam jak najlepiej zainwestować środki europejskie przeznaczone na rozwój 

innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dziękuję. 
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Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Dziękuję panie ministrze, dziękuję za to wprowadzenie i już nie przedłużając, przekażę głos Marii Mice, Prezesce 

Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która poprowadzi pierwszą część naszego wysłuchania – tak 

jak wspomniałam wcześniej – część podzieloną na trzy grupy zgodnie z europejską zasadą partnerstwa: 

począwszy od samorządów poprzez partnerstwo właśnie aż po organizacje społeczeństwa obywatelskiego. A już 

w tej chwili też zapowiem, że po przerwie nastąpi zmiana na miejscu prowadzącej i wtedy pojawi się pani 

Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka Fundacji WWF Polska. Więc, jak państwo widzą, zaangażowanie fundacji 

w cały proces jest naprawdę bardzo duże i też w imieniu tych głównych organizacji, które odpowiadają za 

logistykę tego spotkania, dziękuję wszystkim tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do tego, żebyśmy 

rzeczywiście zorganizowali dobre spotkanie, które mam nadzieję (bo to jest celem spotkania), przyniesie efekt w 

postaci ulepszeń i propozycji dotychczasowych programów europejskich. Więc zapraszam, Maria, przekazuję ci 

głos. 

Maria Mika, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Dziękuję serdecznie, Karolino. Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym już spotkaniu wysłuchań 

publicznych. Serdecznie państwa pozdrawiam z dzisiaj wyjątkowo słonecznego Wrocławia. Ja nazywam się 

Maria Mika, jestem Prezeską Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i będę miała przyjemność 

poprowadzić pierwszą część wystąpień i wysłuchań publicznych. Przechodzimy do pierwszej części, będą to 

wypowiedzi przedstawicieli, przedstawicielek administracji publicznej. Jako pierwszego zaproszę pana Grzegorza 

Cichego z Unii Miasteczek Polskich. Serdecznie zapraszam. 

Wystąpienia uczestniczek i uczestników 

wysłuchania 

Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich 

Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim państwu, panie ministrze, wszyscy przedstawiciele organizacji. Jestem 

dzisiaj praktycznie osamotniony, jeżeli chodzi o przedstawicieli samorządu, ale uważam, że akurat Nowoczesna 

Gospodarka jest związana z działaniami samorządu. W projekcie Programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-27, który jest przedstawiony do konsultacji, opublikowany przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej [w dniu] 10 marca, samorząd pojawia się tylko cztery razy. Po 

pierwsze, przewidziano możliwość testowania i realizacji, nawet finansowania prac badawczo-rozwojowych, 

stanowiących alternatywę w stosunku do podstawowego sposobu finansowania jako wspólne przedsięwzięcie 

badawcze. Jesteśmy wymienieni jako partner do agendy badawczej, przygotowanej i finansowanej wspólnie 

właśnie jako podmiot publiczny, prywatny i samorząd, którzy uczestniczą w określeniu celu i zakresu agendy. 
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Drugie miejsce, to wspólne przedsięwzięcia badawcze z samorządami województw, czyli to już jest ten 

najwyższy stopień samorządu w Polsce, który ma być. Te przedsięwzięcia realizowane w formie akademii 

innowacyjnej dla regionów. No i jesteśmy tutaj, że tak powiem, nie bardzo w tych punktach programu 

uwzględnieni. Jest jeszcze, owszem, w jednym miejscu, w punkcie 8.1. jako grupa docelowa, gdzie w ramach 

priorytetu trzeciego udzielane jest wsparcie na rzecz administracji, w celu zapewnienia potencjału 

administracyjnego i warunków technicznych realizacji programu, a także wsparcie dla potencjalnych 

wnioskodawców i beneficjentów programu w aplikowaniu o środki we wdrażaniu projektów. A my tutaj 

jesteśmy wymienieni w zasadzie jako beneficjent czy odbiorca programu w zakresie działań informacyjno-

promocyjnych, czyli tam, gdzie jest ogół społeczeństwa, są przedsiębiorcy, stowarzyszenia przedsiębiorców, 

partnerzy społeczno-gospodarczy czy uczelnie wyższe; jesteśmy obok organizacji badawczych jako jednostki 

samorządu terytorialnego tam wymienieni. No i jeszcze jedno miejsce, czyli jakby tutaj funkcjonowanie Grupy 

Konsultacyjnej do spraw Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, gdzie również przedstawiciele administracji 

centralnej i samorządowej mają tutaj, jakby, opiniować te konsultacje. Wniosek: nie jest to duża ranga, duża 

waga przyłożona przez autorów tego programu dla samorządu, obojętnie którego szczebla. A uważamy, że 

samorządy są istotnym odbiorcą, również są istotnym inwestorem, jeżeli chodzi o innowacje, oczywiście nie 

bezpośrednim, bo na pewno nie możemy mówić tutaj o tym, że samorząd będzie takie innowacje bezpośrednio 

wdrażał. Chociaż są takie samorządy, są takie miasta, które właśnie innowacyjne rozwiązania w swoich nawet 

urzędach próbują zastosować, oczywiście często gęsto jest to we współpracy z podmiotami prywatnymi. 

Uważamy, że należy zwiększyć nacisk, bowiem w programie w ramach EZO III możliwe jest, czy będzie wsparcie 

ukierunkowane na obszary zagrożone trwałą marginalizacją i miasta średnie tracące funkcje społeczno-

gospodarcze w formie oddolnej ścieżki do nowych przedsiębiorstw. Tutaj jest mowa o inkubacji, akceleracji, 

których działalność opiera się na nowych rozwiązaniach [niezrozumiałe, 00:22:55], start-upach i przyjaznego 

systemu start-upowego. Tutaj, proszę państwa, uważamy, że Nowoczesna Gospodarka, rozwój wszelkich 

instytucji zaplecza badawczo-rozwojowego powinny następować w celu wytworzenia produktów, które będą 

służyły do wprowadzenia innowacji, również w administracji publicznej, samorządach terytorialnych czy w 

edukacji. W wyniku pandemii koronawirusa istotnie zmienia się model gospodarki. Wszelkie właśnie 

przedsiębiorstwa czy instytucje badawczo-rozwojowe muszą odpowiadać na takie wyzwania, jak zrównoważony 

rozwój na zieloną energię, na stosowanie szeroko rozumianej ekologii na problem nadmiernego 

konsumpcjonizmu, na to, jakie zmiany pojawiają się w organizacji życia społecznego, w sposobie pracy, jak 

gwałtownie przyspieszona jest cyfryzacja. Oczywiście postulujemy, aby powstające centra badawczo-rozwojowe 

nie były wyłącznie domeną Warszawy czy największych metropolii, aby promowane były te jednostki, te start-

upy, które działają właśnie poza tymi największymi ośrodkami badawczymi. W ślad za analizami Klubu 

Jagiellońskiego, Unia Miasteczek Polskich zgłasza postulat deglomeracji, położenia nacisku na rozwój 

gospodarczy małych miast, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Takich miast w Polsce jest 

kilkaset. To są dawne miasta wojewódzkie, miasta powiatowe, miasta, które mają około dwudziestu, 
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dwudziestu pięciu tysięcy mieszkańców, w których obserwuje się regres rozwojowy i które tworzą coraz większe 

zagrożenia demograficzne, gospodarcze i społeczne dla rozwoju całego państwa. Myślę, że taka lokalizacja 

takich siedzib czy działań instytutów badawczych, rozwojowych poza aglomeracjami, poza centrum Polski jest 

na pewno zasadna i na pewno przyczyniłaby się do zrównoważonego rozwoju również tych obszarów, które są 

zagrożone. Oczywiście kładziemy również nacisk na takie działania, które pomogą nam rozwiązać problemy, 

które dotyczą wszystkich mieszkańców całej Polski. Czyli na działania, które są związane z gospodarką odpadami, 

z bezpieczeństwem, oświetleniem, z czystym powietrzem, gdzie przecież start-upy proponują samorządom 

różne rozwiązania na rzecz badania jakości powietrza, parkowanie… 

Maria Mika: Grzegorzu, powoli czas już minął. 

Grzegorz Cichy: …czy zarządzanie edukacją. Dziękuję serdecznie za możliwość zabrania głosu. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie. Przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich, pan Grzegorz Cichy. A zapraszam 

do wypowiedzenia się pana Piotra Augustyniaka, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. 

Serdecznie witamy. 

Piotr Augustyniak, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 

(prezentacja >>) 

Pani przewodnicząca, szanowni państwo, poproszę o przedstawienie pierwszego slajdu. Ja reprezentuję, 

pochodzącą z wyboru, reprezentację środowiska naukowego inżynierii biomedycznej – Komitet Biocybernetyki i 

Inżynierii Biomedycznej. Reprezentujemy dwanaście ośrodków naukowych w całym kraju, Politechniki: 

Białostocką, Gdańską, Łódzką, Śląską, Warszawską, Wrocławską; AGH z Krakowa, Instytut Biocybernetyki i 

Inżynierii Biomedycznej, Instytut Podstawowych Problemów Techników, Instytut Techniki Aparatury Medycznej. 

Proszę państwa, nie ma nowoczesnej gospodarki bez rozwoju techniki, w tym przede wszystkim tej techniki, 

która służy człowiekowi bez aparatury medycznej. Kiedy rok temu 14 kwietnia ogromny samolot przywiózł z 

Chin transport środków do walki z pandemią, pan premier Morawiecki powiedział, że być może moglibyśmy 

część tej aparatury produkować u siebie i my, naukowcy, oczywiście także widzimy takie możliwości, mądrych 

ludzi u nas nie brakuje, myślę tu przede wszystkim o absolwentach naszych uczelni. Zaraz później zgłaszali się do 

nas przedsiębiorcy z pytaniem: „A jak wyprodukować respirator?” No i niestety mam złą wiadomość, wyrób 

medyczny wymaga czasu, sporych nakładów, a często jednego i drugiego, ponieważ ograniczenia czasu, 

ograniczenia nakładów prowadzą do istotnej utraty jakości, a w służbie zdrowia nie możemy sobie na to 

pozwolić. Dlatego właśnie z nadzieją patrzymy na Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. 

Wierząc, że z pozycji klienta korporacji światowych przejdziemy do roli oferenta, nie tylko zresztą w naszej 

dziedzinie, to o czym powiem dzisiaj, będzie znacznie bardziej ogólne. A, w efekcie, to z Polski mogłyby w 

przyszłości takie wielkie samoloty startować, żeby zawarte w nich aparatura, środki pomagały innym. Jednakże 

w odniesieniu do konkretnego zamiaru „wsparcia projektów infrastrukturalnych dotyczących rozwoju zasobów 
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materialnych sektora nauki w celu lepszego ich dopasowania do współpracy z przedsiębiorcami i świadczenia 

usług badawczo-rozwojowych dla biznesu” – to był cytat ze strony pięćdziesiątej dziewiątej. Zauważamy 

niedostateczny przepływ informacji między wytwarzającymi wiedzę ośrodkami naukowymi, a poszukującymi tej 

wiedzy przedsiębiorcami. Wydaje się, że absolutnie celowe jest stworzenie bazy zapytań. Poproszę o drugi, tak, 

już jest ten drugi slajd. Wydaje się, że celowe jest stworzenie bazy zapytań ze strony przedsiębiorców, 

oczywiście trzeba ochronić ich interesy w tej bazie jako potencjalnych liderów projektu. I wprowadzenie 

obowiązku rozeznania możliwości współpracy naukowej w Polsce w postaci, na przykład, otwartego konkursu 

ofert na prowadzenie badań. Następny punkt jest na stronie sześćdziesiątej. I propozycja brzmi: „wsparcie 

zespołów badawczych prowadzonych przez naukowców z całego świata w Polsce, realizowanych w partnerstwie 

z laboratorium zagranicznym oraz przedsiębiorcą z Polski, polegające na dofinansowaniu badań naukowych oraz 

rozwoju zespołów badawczych”. Zauważamy, że w tym punkcie wsparcie pieniędzmi publicznymi zagranicznego 

podmiotu naukowego jest zasadne tylko wówczas, gdy na krajowym rynku brak [jest] wymaganych kompetencji. 

W obecnym stanie, gdy zakres kompetencji poszczególnych ośrodków naukowych nie jest nawet 

zewidencjonowany. Działania takie doprowadzą jedynie do osłabienia zdolności krajowego sektora nauki do 

współpracy a w konsekwencji do marginalizacji Krajowego Sektora Nauki. Po prostu przedsiębiorca będzie wolał 

zlecić badania za granicę. Wreszcie – poproszę kolejny slajd – w odniesieniu do propozycji brzmiącej: „Wsparcie 

będzie dotyczyło infrastruktury badawczej projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury 

Badawczej oraz infrastruktury technologicznej Centrów Kompetencji, które będą tworzone przez organizacje 

sieciowe typu Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz ich konsorcja z przedsiębiorstwami” – na stronie sześćdziesiątej 

pierwszej. Zwracamy uwagę, że sektor nauki to nie tylko Sieć Badawcza Łukasiewicz i konsorcja naukowo-

przemysłowe. Istotnym mankamentem tego sformułowania jest pominięcie ośrodków akademickich, instytutów 

Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów branżowych, które pozostają poza Siecią Badawczą Łukasiewicz. 

Dodatkowo, istotnym mankamentem jest tutaj powiązanie infrastruktury z poszczególnymi projektami, co 

sprzyja wielokrotnym zakupom tej samej aparatury przez ośrodki niezależnie realizujące różne projekty. 

Gospodarne wydatkowanie środków na infrastrukturę wymaga uzasadnienia jej pozyskiwania kompetencjami 

kadry, w tym, na przykład, wcześniej wykonanymi projektami oraz przydatnością infrastruktury do realizacji 

różnych projektów, a nie tylko tego konkretnego. Na zakończenie jeszcze raz podkreślę, że bardzo liczymy na to, 

że fundusze dla Nowoczesnej Gospodarki ożywią nie tylko naszą, ale wiele innych gałęzi przemysłu. Dziękuję 

państwu za uwagę. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Szanowni państwo, przystępujemy w takim razie do 

wysłuchania wypowiedzi przedstawicieli i przedstawicielek partnerów społecznych i gospodarczych. Zapraszam 

panią Annę Kieracińską z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Serdecznie witam i zapraszam 

do wypowiedzi. Nie słyszymy pani, pani Anno. Nie wiem, czy to nie jest kwestia mikrofonu. 
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Anna Kieracińska, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Teraz już chyba jestem. 

Maria Mika: Tak jest, teraz już słyszymy. 

Anna Kieracińska: Słyszalna. Plusem programu jest to, że przedsiębiorca będzie mógł zrealizować zakres prac od 

prac badawczo-rozwojowych aż po komercjalizację i jeszcze do tego dołożyć rozwój kadry w przedsiębiorstwie, 

co jest bardzo znaczące. Projekty są nastawione na wdrożenie. Wdrożenie, to jest poziom PRN od czwartego, 

piątego do powiedzmy dziewiątego, czyli w tym zakresie by były realizowane. Pojawia się luka, bo Narodowe 

Centrum Nauki finansuje projekty z zakresu pierwszy, drugi poziom. Natomiast dobrze by było, żeby były 

konkursy, które by mogły się zakończyć na poziomie piątym, szóstym. Ułatwiłoby też to polskim – i 

przedsiębiorcom, i jednostkom naukowym – startowanie w programach europejskich, na przykład [Program 

Ramowy] Horyzont Europa, gdzie w projektach Innovation Actions wymagany jest w momencie składania 

wniosku poziom właśnie piąty, szósty. Dobrze, że kładziemy nacisk na rozwój klastru, a właściwie sieciowania, 

bo większość nowoczesnych technologii czy wyrobów, to są rozwiązania internacjonalne. Dobrze, że też się 

pojawiło ponowne wsparcie dla jednostek otoczenia biznesu, przy czym tutaj mam propozycję, aby nie 

powtórzyć błędu poprzedniej akredytacji, gdzie łatwiej było w tamtym systemie uzyskać status IOB-a przez firmę 

jednoosobową aniżeli przez instytut branżowy, który świadczy usługi dla przedsiębiorstw zarówno badawcze, 

jak i szkoleniowe, doradcze i podlegał najczęściej corocznej kontroli jakiejś jednostki zewnętrznej, certyfikującej. 

Może właśnie instytuty branżowe, Instytuty Sieci Łukasiewicz, te, które współpracują z przemysłem, powinny 

stać się po prostu IOB-ami. Kolejna sprawa, to dobrze, że mamy przedsiębiorstwa i jednostki naukowe jako 

konsorcja, ale dobrze by było także, żeby umożliwić jednostkom naukowym liderowanie w tych projektach, 

ponieważ często przedsiębiorcy bronią się, wręcz mówią: „Nie chcemy być liderami, nie jesteśmy do tego 

przygotowani”. W jednostkach naukowych na ogół jest to zarządzanie rozwiązane i mają większe 

doświadczenie. Przedsiębiorcy odpowiadają: „Chcemy uczestniczyć w projekcie, chcemy go wdrażać, ale tymi 

formalnościami nie chcemy się zajmować”. Cieszę się, że także będzie możliwa przy tych projektach dotacja na 

rozwój kadry, bo to kadra, to pracownicy tworzą to nowoczesne przedsiębiorstwo. Także, dziękuję bardzo. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy kolejną uczestniczkę. Pani Marzena Chmielewska, 

Konfederacja Lewiatan. Serdecznie zapraszam. 

Marzena Chmielewska, Konfederacja Lewiatan 

Ja przede wszystkim zacznę od podziękowania. To jest nasze siódme chyba wysłuchanie, jeśli dobrze liczę a 

nawet jeśli się pomyliłam, to niewiele i dla nas ta forma okazała się bardzo ważna. Nie tylko dlatego, że mamy 

szansę powiedzieć, co nam się podoba lub nie podoba w jakimś programie, umowie, w jakimś zakresie wsparcia, 

ale także dlatego, że mamy szansę posłuchać innych środowisk, które normalnie w tym systemie albo w tej 
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rozmowie z nami nie uczestniczą. Ta taka inkluzywność wysłuchań ma dla nas bardzo dużą wartość i dlatego 

inspiratorom tego procesu i wykonawcom, przede wszystkim Fundacji Stocznia, OFOP-owi oraz Podkomitetowi 

do spraw Umowy Partnerstwa bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o sam program i naszą ocenę tego programu, to 

mówiąc w największym skrócie, to jest bardzo dobra rama do wdrażania wsparcia w zakresie prac badawczo-

rozwojowych i innowacyjności w tej już obecnej w zasadzie Perspektywie Finansowej 2021-2027 i tę ocenę 

potwierdzają też przedsiębiorcy, z którymi o tym programie rozmawiamy. Ja sobie wynotowałam siedem takich 

głównych powodów, dlaczego ta rama jest dobra. Mam nadzieję, że na wszystkie starczy mi czasu, jeśli nie, to 

bardzo przepraszam, ale po pierwsze: my jako kraj jesteśmy przeciętnym lub nawet słabym innowatorem i tak 

się dzieje z wielu powodów. Dotychczas wsparcie koncentrowało się zazwyczaj na jednym z tych powodów, 

takim wybranym. To, co teraz jest zaproponowane w Programie FENG, to jest takie kompleksowe podejście. To 

znaczy rzeczywiście twórcy tego programu dostrzegli, że innowacje dzieją się w kontekście i to, że po raz 

pierwszy mówimy o takim projekcie, który poza swoim głównym nurtem może wzmacniać firmę w tych 

obszarach, które także dla innowacyjności mają ogromne znaczenie, przede wszystkim, jeśli chodzi o cyfryzację, 

jeśli chodzi o rozwój kadr, zazielenianie przedsiębiorstwa, czyli wprowadzanie technologii, które na przykład 

wspierają gospodarkę w obiegu zamkniętym, to ma ogromne znaczenie dla podnoszenia innowacyjności w 

ogóle – i to jest pierwszy bardzo ważny punkt. I też najważniejsza chyba, i taka zasadnicza zmiana w stosunku do 

poprzednich programów i poprzednich pomysłów na wspieranie przedsiębiorstw. Po drugie: program poświęca 

sporo uwagi Instytucjom Otoczenia Biznesu, o tym mówiła moja poprzedniczka i bardzo dobrze, do programu 

wróciły klastry i też bardzo dobrze, bo to wsparcie, to czego oczekujemy od firm w tym programie jest dla nich 

niejednokrotnie bardzo trudne, więc profesjonalna usługa, która pomaga im przejść przez te procesy związane z 

B+R jest bardzo ważna. Po trzecie: to co nam się bardzo podoba, to to, że wsparcie sektora nauki kładzie bardzo 

duży nacisk na umiędzynarodowienie tego sektora i na współpracę w ramach tego sektora, to jest tak, że jeśli 

wejdziemy do tej czołówki światowej, jeżeli wejdziemy do najlepszych projektów naukowych, to przedsiębiorcy 

po prostu z tego skorzystają, bo też będą mieli dostęp do najlepszych światowych praktyk. To pewnie nie 

wydarzy się szybko, ale ważne, że w taki systemowy sposób ten proces jest w programie albo ma być w 

programie wspierany. Po czwarte: to, co nas również cieszy, to takie usystematyzowane podejście do wsparcia 

polskich podmiotów biorących udział w programach na poziomie Unii Europejskiej. Tu, przede wszystkim, myślę 

o Horyzoncie 2020, ale nie tylko. I to jest o tyle ważne, że nie tylko dlatego, że Horyzont i generalnie te 

inicjatywy unijne, ich budżet stale rośnie i stają się coraz ważniejsze dla wspierania procesów B+R, ale to też jest 

możliwość udziału w przedsięwzięciach, które oferują albo wypracowują najbardziej innowacyjne pomysły i 

rzeczywiście dają dostęp do światowego rozwoju prac badawczo-rozwojowych. Po piąte: cały komponent 

dotyczący eksperymentowania, on był już w PO IR-ze, został i bardzo dobrze, bo to jest taki komponent, dzięki 

któremu administracja uczy się, jakie instrumenty, jakie narzędzia warto wspierać i jak wspierać 

przedsiębiorców. To jest bardzo ważne i bardzo dobrze, że w ten sposób też Program FENG to uwzględnił. Po 

szóste: pomoc techniczna, która w części jest poświęcona budowaniu potencjału beneficjentów. To jest 
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niesłychanie ważne, bo im więcej firm, które biorą udział w tym Programie, im więcej firm, realizujących prace 

badawczo-rozwojowe, tym większa szansa rzeczywiście na zmianę strukturalną na poziomie gospodarki. Po 

siódme: do programu wracają duże firmy. Bez dużych firm ta strukturalna zmiana nie jest możliwa. Nas bardzo 

cieszy, że ten powrót się wydarzył. Zdążyłam. Dziękuję bardzo. 

Maria Mika: Dziękuję serdecznie. Zdążyła pani, dziękuję, pani Marzeno, również za słowa podziękowań i uznania 

w imieniu organizatorów i za wystąpienie. A przed nami, serdecznie zapraszam, już pan Andrzej Dulka, Polska 

Izba Informatyki i Telekomunikacji. Serdecznie zapraszam. 

Andrzej Dulka, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

Dzień dobry państwu, dziękuję za możliwość wypowiedzi. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, jak sama 

nazwa wskazuje, zrzesza firmy, które zajmują się rozwiązaniami najnowszych technologii, takimi jak sztuczna 

inteligencja, chmura, analiza dużych danych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że te fundusze europejskie do Polski 

trafiają. Chcielibyśmy i postulujemy czy zwracamy także uwagę na to, aby wykorzystać te fundusze nie tylko do 

tego, żeby one zostały…, żeby polski przemysł był konsumentem rozwiązań technologicznych wyprodukowanych 

poza granicami Polski, ale także abyśmy stali się twórcami tych rozwiązań, aby te fundusze były siłą napędową 

dla rozwoju potencjału twórczego właśnie w Polsce. I idąc w tym kierunku, postulujemy – zgłoszę parę takich 

szczegółowszych postulatów w części Programu 4.1., strona trzydziesta druga. Postulujemy, aby przewidzieć 

możliwość wdrożenia technologii cyfrowych również w formach dotacyjnych. Zgodnie z nakreśloną w 

dokumencie linią demarkacyjną, w przypadku projektów obejmujących jedynie wdrożenie Funduszu Nowej 

Gospodarki, Fundusz Nowej Gospodarki nie przewiduje wsparcia dotacyjnego a jedynie zwrotne lub mieszane. 

Jedynie w uzasadnionych przypadkach będzie możliwe wsparcie bezzwrotne. W naszej ocenie, należy wesprzeć 

projekty wdrożeniowe, w szczególności w zakresie wdrożenia technologii cyfrowych w postaci instrumentów 

bezzwrotnych, zarówno w Programie Nowej Gospodarki, jak i RPO. Dla powodzenia procesów transformacji 

polskiej gospodarki zasadnicze znaczenie ma wsparcie finansowe przedsiębiorstw, które na skutek kryzysu 

zmniejszyły swój potencjał finansowy na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorcy identyfikują 

konieczność dokonania zmiany procesów produkcyjnych, usługowych czy organizacyjnych, jednak potrzebują 

dodatkowych środków na dokonanie takiej transformacji. Dofinansowanie powinno więc objąć koszty zakupu 

odpowiednich technologii i usług, w tym usług wdrożeniowych. Jeśli mówimy o cyfryzacji, to jest punkt 6.1. 

Obszary wsparcia, typy innowacji – strona pięćdziesiąta pierwsza. Postulujemy, aby zmodyfikować moduł 

cyfryzacji, aby cyfryzację określić jako związaną z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0, w szczególności 

automatyzacją, robotyzacją i cyfryzacją przedsiębiorstw, działań związanych z cyberbezpieczeństwem w 

przedsiębiorstwach, jak i również rozwiązań z obszaru Internetu Rzeczy, analizy dużych zbiorów danych i 

sztucznych inteligencji. Proponowane brzmienie modułu „Cyfryzacja” ma na celu zapewnienie odpowiedniej 

elastyczności w zakresie objętym możliwym wsparciem w tym zakresie. Postulujemy również wsparcie 

transformacji cyfrowej polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo dotyczące zastosowania 
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technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie oraz granty na zakup technologii i usług, w tym usług 

wdrożeniowych, usprawniających prowadzenie działalności gospodarczej. Dofinansowanie powinno objąć 

koszty zakupu nie tylko odpowiednich technologii, ale również usług, w tym w szczególności usług 

wdrożeniowych. Proponujemy również, aby program rozwojowy dla innowacyjnych spółek o charakterze 

akceleracyjnym i post-akceleracyjnym mogły być realizowane także w modelu, w którym zainteresowane 

przedsiębiorstwo o wysokim potencjale innowacyjnym, w tym w szczególności prowadzącym własne badania 

B&R oraz komercyjne, może stworzyć Hub innowacyjny dla określonej specjalizacji gospodarki, na przykład sieci 

5G, automatyzacji, transportu, cyberbezpieczeństwa i innych. W jego ramach mógłby wybierać oraz wspierać 

innowacyjne spółki o wysokim potencjale dla komercjalizacji swoich rozwiązań. W naszej ocenie wsparcie takiej 

możliwości współpracy będzie kluczowe dla zapewnienia pełnej realizacji celów w tym obszarze, w tym w 

zakresie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz wdrożeniowego w środowisku testowym lub 

produkcyjnym. Dziękuję bardzo. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie. I, szanowni państwo, przed nami już ostatnie wystąpienie w tej części 

przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych. Zapraszam serdecznie pana Zenona Matuszko z 

Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Nie będzie w tej chwili pana Zenona z nami. Rozumiem, że będzie teraz z 

nami pan Ireneusz Karaśkiewicz, Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Serdecznie zapraszam w takim razie. 

Ireneusz Karaśkiewicz, Związek Pracodawców Forum Okrętowe 

(prezentacja >>) 

Witam serdecznie i dziękuję za możliwość prezentacji uwag branży okrętowej do propozycji Programu Fundusze 

Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-27. Więc, szanowni państwo, najbliższe siedem lat będzie 

naznaczonych piętnem pandemii Covid-19. Przemysł okrętowy w Europie został szczególnie ciężko uderzony 

przez efekt tejże pandemii. Polskie firmy działające w branży okrętowej, będące integralną częścią 

europejskiego łańcucha dostaw również odczuwają jego skutki i wiele z nich walczy dzisiaj o przetrwanie. Ale na 

te wyzwanie nałożyło się jeszcze inne, które jednak może być szansą na odbicie dla polskiego i europejskiego 

przemysłu okrętowego. Transport wodny czeka w najbliższych latach rewolucja technologiczna związana z 

dekarbonizacją żeglugi. Rozpoczął się już światowy wyścig technologiczny. Dla polskiego przemysłu okrętowego 

jest to ogromna szansa na powrót do gry poprzez rozwój innowacji w tym obszarze, ale oczywiście potrzebne są 

na to środki finansowe na badania i rozwój. Poproszę o zmianę slajdu. Przemysł okrętowy – może tylko jeden 

taki przykład spośród bardzo wielu. W chwili obecnej w polskiej stoczni Remontowa Shipbuilding [S.A.] w 

Gdańsku budowany jest czwarty z kolei prom dla kanadyjskiego armatora British Columbia Ferries, największego 

przewoźnika promowego w Ameryce Północnej, pokazany właśnie na slajdzie. Promy z tej serii posiadają 

systemy napędowe przystosowane do zasilania gazem skroplonym LNG, znacznie ograniczające emisję 

dwutlenku węgla o około dwadzieścia pięć procent, tlenków azotu i siarczanów. Czyli są to tak zwane jednostki 

niskoemisyjne, będące flagową specjalnością tej stoczni w ostatnich latach, [będącej] niekwestionowanym 
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europejskim liderem w tym obszarze. I teraz tak, cała koncepcja tego promu, jego projekt, całe know-how 

powstało w polskim biurze projektowym. W trakcie budowy tej jednostki opracowano i wprowadzono do 

zastosowania nowatorską w skali światowej koncepcję bunkrowania jednostki za pomocą cystern z pokładu 

samochodowego. Polska stocznia, która buduje tę serię promów, została wybrana spośród kilkudziesięciu 

innych stoczni, ubiegających się o ten kontrakt, w tym największych światowych potentatów – dlatego, że ma 

największe doświadczenie w tym obszarze. System napędowy LNG zastosowany przez tę stocznię na innej 

jednostce, został zaprojektowany i zbudowany dla duńskiego armatora, to owoc współpracy polskiej nauki i 

przemysłu, zespołu kierowanego przez profesora Macieja Chorowskiego z Politechniki Wrocławskiej i 

prywatnego polskiego Holdingu Remontowa. Przykładów budowy takich jednostek mógłbym wymieniać bardzo 

wiele. Przemysł okrętowy, to jedna z nielicznych branż w Polsce, która jest europejskim liderem 

technologicznym w swojej dziedzinie, to jest w budowie i modernizacji niskoemisyjnych jednostek pływających, 

powstających według koncepcji, opracowanych przez polskie podmioty, stocznie i współpracujące z nimi biura 

projektowe. Polska ma w tej chwili bardzo silną pozycję w projektowaniu i budowie takich jednostek. Budowa 

jednostek nisko- i bezemisyjnych może stać się flagową polską specjalnością. W Polsce znajduje się około 

czterdzieści biur projektowych, zatrudniających około trzystu projektantów i konstruktorów. Niestety, wiedza o 

istniejącym potencjale i możliwościach projektowych i produkcyjnych polskich stoczni i biur projektowych nie 

może przebić się do szerszego ogółu, w tym do decydentów w Warszawie. Warszawa nie wie, jaki ma potencjał, 

jaki ma innowacyjny skarb na Wybrzeżu. Przemysł okrętowy, to może być nasza megaspecjalność nowoczesna. 

Nadchodząca rewolucja technologiczna w postaci szerokiego zastosowania napędów bezemisyjnych wymaga 

wsparcia na badania i rozwój. Poproszę następny slajd. I, podsumowując króciutko, zwracamy się w ramach tych 

konsultacji z uprzejmą prośbą o ujęcie w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-27 

dwóch zasad dotyczących przemysłu okrętowego. Po pierwsze: możliwości dofinansowania nakładów 

przeznaczonych na badania i rozwój wyłącznie w formie dotacji bezzwrotnych, związanych z wprowadzeniem 

napędów nisko- i zeroemisyjnych na jednostkach pływających, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. 

Idealnie wpisujący się w Program europejskiego Zielonego Ładu. I drugie: możliwość dofinansowania nakładów 

inwestycyjnych w przemysł okrętowy wyłącznie w formie bezzwrotnych dotacji, jeżeli inwestycje te dotyczą 

realizacji celów ograniczenia emisji jednostek pływających. Znowu, wpisujące się idealnie w politykę 

europejskiego Zielonego Ładu. Opisane tutaj możliwości dofinansowania wygenerują duży i stabilny popyt na 

innowację w gospodarce. Ja jestem troszeczkę przed czasem, ale to, co chciałem powiedzieć, powiedziałem. 

Dziękuję uprzejmie, do widzenia. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie, do widzenia. I zapraszam już ostatniego uczestnika w tym bloku 

przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych, zapowiedzianego już pana Zenona Matuszko z 

zaprzyjaźnionej organizacji – Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha. Witam cię, Zenku. 
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Zenon Matuszko, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Dzień dobry państwu, witaj Mario. Pozdrawiam ze słonecznego Wałbrzycha, położonego troszkę peryferyjnie i 

do tego chciałem się odnieść. No, Wałbrzych przez wiele pokoleń pełnił rolę centrum rozwoju regionu, teraz 

zszedł trochę na poziom peryferyjnego traktowania. Pomału się to zmienia, w związku z aktywnością gminy i 

tutaj wielu ościennych gmin. I to jest jedno z wyzwań nowoczesnej gospodarki, aby myśleć o terytoriach, o 

obszarach, terenach położonych peryferyjnie, aby włączać zgodnie z tym, o czym jest też mowa w dokumencie, 

do którego się odnosimy, że powinien on dbać o integrację społeczną, o edukację, o zatrudnienie. Właśnie także 

w kontekście obszarów peryferyjnie położonych. Jak i to z czym mamy do czynienia w kontekście podmiotów 

ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, czyli włączenia myślenia o innowacjach także osób, które nie 

mają takiego, wydaje się, potencjału, ale tylko na pierwszy rzut oka, kompetencyjnego, z racji różnych 

doświadczeń, trudności życiowych związanych z miejscem zamieszkania, z niepełnosprawnością, z różnego 

rodzaju dysfunkcjami, z wychowaniem w pieczy zastępczej, z pobytem w zakładach karnych et cetera. Ale 

okazuje się, że na przykładzie wielu podmiotów, na przykład Fundacji Leżę i Pracuję ze Śląska, osoby na przykład 

z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą bardzo konstruktywnie i efektywnie włączać się w rozwój i 

zaspokajanie potrzeb, chociażby związanych w tym wypadku z poszukiwaniem kadr w obszarze związanych z 

marketingiem. Tutaj proszę państwa, kłania się myślenie i należałoby to w tym dokumencie zaznaczyć – 

myślenie o innowacjach społecznych. No, to są tylko takie, które przynoszą korzyść biznesowi, ale takie także, 

które przynoszą efekty społeczne. Należałoby to mocniej i jednoznacznie podkreślić, żeby tego rodzaju kierunek 

innowacyjnego myślenia, kreatywności, także był w tym dokumencie zaznaczony wyraźnie. Jest to jeden z 

elementów, myślę, że odpowiedzenia (o tym się w środowisku mocno mówi) na potrzeby związane z 

bezrobociem. W tym dokumencie, w którym jest mowa, do którego się odwołujemy, jest mowa o wzroście w 

związku z pandemią bezrobocia. Jak będzie, to się oczywiście okaże. Niemniej jest szereg grup, w tym osoby w 

wieku okołoemerytalnym, które mogą mieć wydłużony czas aktywności zawodowej i w pewnym sensie te 

osoby, czy w dużym stopniu mogą także uzupełniać potrzeby kadrowe, jednakże tutaj są…, konieczne jest inne 

podejście, dostosowanie stanowisk pracy, kwalifikacji, kompetencji do modelu czy potrzeb osób właśnie w tym 

wypadku osób w wieku emerytalnym, czy osób z niepełnosprawnościami, czy osób, które mają w rodzinach 

osoby zależne, bo praca rodzica, który ma dziecko niepełnosprawne na pewno różni się od osoby, która może 

dziecko dowieźć do przedszkola i sobie samodzielnie jakby radzić. Tu się wiąże też z tym, myślę, bardzo zasadne, 

aby system doradztwa, o którym jest mowa, także był dostosowany do wspierania firm, instytucji właśnie w tym 

aspekcie pracowników kadr, osób, które mają różnego rodzaju słabsze możliwości uczestniczenia w życiu 

gospodarczym. W dokumencie jest mowa także o potrzebach większej kooperacji rozwoju przejścia z takiego 

modelu konkurencyjnego na model związany ze współpracą. W środowisku pozarządowym i tutaj warto, aby 

ten dokument sięgał także do potencjału sektora ekonomii społecznej, sektora organizacji pozarządowych. My 

funkcjonujemy…, znaczy, nie funkcjonujemy bez współpracy. Dla nas współpraca jest chlebem powszednim, 

powietrzem, codziennością, więc należy ten potencjał kompetencji, umiejętności, jaki w środowisku 
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pozarządowym się rozwija, wykorzystywać. Czyli włączać organizacje pozarządowe, które mają te 

doświadczenia, potrafią myśleć i działać w kategorii wygrana – wygrana, a nie tylko w kategorii wygrana – 

przegrana znacznie mocniej. Jak i same podmioty ekonomii społecznej w tym dokumencie powinny wybrzmieć 

znacznie mocniej, być pokazane jako potencjalni partnerzy, którzy są, często mają działalność gospodarczą, ale 

niekiedy są jedynymi podmiotami, które mogą zadbać o zrównoważony rozwój, o włączenie środowisk, o dbanie 

o ekologię w sposób taki, że w związku z tym, że się na co dzień zajmują. Czas mi się kończy, tu bym chciał 

jeszcze podkreślić, że ogromnym wyzwaniem jest pole do edukacji. Przedsiębiorcy nie spadają z nieba, trzeba 

ich edukować, szkolić, kształcić od poziomu szkolnego, w szkolnictwie średnim, dlatego tutaj bardzo istotne jest, 

żeby tutaj już o tym aspekcie przygotowania do nowoczesności myśleć. Dziękuję. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie i przechodzimy, proszę państwa, do wystąpień przedstawicieli i 

przedstawicielek podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszam panią Marzenę Mażewską, 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Dzień dobry, witamy 

serdecznie, zapraszamy do wystąpienia. 

Marzena Mażewska, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji 

i Przedsiębiorczości w Polsce (prezentacja >>) 

Dzień dobry, państwu. Witam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Wydaje się, 

że Program Operacyjny FENG jest jednym z elementów, który jest najbardziej istotny dla środowiska, które 

reprezentuję, jest to środowisko Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Nad uwagami do tego 

dokumentu pracowało kilkunastu naszych ekspertów. Ja tutaj tylko w skrócie będę chciała zaznaczyć takie 

najistotniejsze elementy, na które chcielibyśmy państwu zwrócić uwagę. Również państwo, którzy ten Program 

przygotowali, być może jest możliwość na uwzględnienie tych uwag. Poproszę pierwszy slajd. I drugi od razu. 

Proszę państwa, generalnie cztery uwagi. To, że program wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 

zarówno przedsiębiorstw, jak i Instytucji Otoczenia Biznesu, to jest bardzo dobra informacja, ponieważ 

poprzednia Perspektywa Finansowa być może nie do końca w stosunku do Instytucji Otoczenia Biznesu miała 

coś do zaoferowania, szczerze mówiąc. A więc jest to istotna zmiana i to przyjmujemy z dużą radością. Również 

podejście modułowe w konstrukcji aplikacji dotacyjnych jest naszym zdaniem bardzo ciekawym rozwiązaniem, 

ale od oceniających projekty będzie wymagało sporo wysiłku i też myślę, że należy tutaj rozważyć dobór 

ekspertów. Jeśli chodzi o analizę stanu w odniesieniu do części programu, która jest skierowana na szeroko 

rozumiany rozwój Infrastruktury Otoczenia Biznesu, jest ona tak ogólnikowa, że naprawdę trudno się do niej 

odnieść. Wydaje się, że wysiłek, jaki został włożony w przygotowanie uzasadnienia w części dotyczącej 

przedsiębiorstw, wyczerpał możliwości przygotowujących i tutaj taka uwaga, że dużo jest takich niepopartych 

żadnym przykładem istotnych decyzji o podejmowaniu działań. I ostatnia uwaga ogólna, to są wskaźniki 

realizacji programu. Proszę państwa, my postulujemy, żeby wśród nich znalazły się takie, jak liczba wdrożonych 

innowacji. Jeśli finansujemy innowacje, wartość nakładów inwestycyjnych na też innowacje. Natomiast samymi 
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etatami B+R czy liczbą miejsc pracy, które, no, jakby paradoksalnie w wyniku tego programu mogą się 

zmniejszać a nie zwiększać, przez cyfryzację, przez robotyzację, to chyba nie są dostatecznie dobre wskaźniki do 

tego, żeby można było ocenić skuteczność realizacji tego programu. Następny slajd poproszę. Jeżeli chodzi o 

klastry i ośrodki innowacji, które zostały uwzględnione w ramach tego programu i poziom finansowania 

wynoszący prawie czterdzieści trzy procent wartości budżetu, to szczerze mówiąc spodziewaliśmy się jakby 

większego powiązania między tymi instrumentami wsparcia a finansowanymi przez program działaniami 

przedsiębiorców. I tutaj tego linku po prostu nie widać. Jest osobno inwestujemy w ośrodki, może przy klastrach 

jest to troszeczkę bardziej widoczne, natomiast jeżeli chodzi o ośrodki innowacji, to właściwie nie ma tego 

połączenia i oczywiście z tego jest drugi ten wniosek, i brak jest jakiegokolwiek powiązania planowanego 

działania akredytowanych konsorcjów z finansowaniem przedsiębiorców. Trzecia rzecz, co do której mamy 

pewne zastrzeżenie, to jest powierzenie jednostkom administracji publicznej doradztwa dla przedsiębiorstw na 

poziomie już wyspecjalizowanych w zakresie doboru instrumentów wsparcia i to naprawdę wymaga wielkich 

kompetencji, proszę państwa. Wydaje się, że ośrodki, które funkcjonują w tym systemie od dłuższego czasu, 

powinny być realizatorem tego zadania. Poproszę kolejny slajd. Mamy wątpliwość, czy dobrym pomysłem jest 

infrastruktura B+R w klastrach, bo wydaje się, że są inne ścieżki, które powinny być wykorzystane do tego, żeby 

przedsiębiorcy jak najbardziej współpracowali z nauką. I ostatnia rzecz, to doświadczenie ośrodków dotyczące 

Venture Capital, seedowego kapitału wskazuje, że jednak należałoby dobrze rozważyć, czy my naprawdę mamy 

taki potencjał w projektach, żeby budować infrastrukturę wsparcia, kiedy nie mamy dobrych pomysłów na 

innowację. I to wszystko, dziękuję serdecznie, mój czas minął. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie, faktycznie czas już minął. Jest już z nami pan Cezary Czemplik, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego. Witam pana serdecznie i zapraszam do wystąpienia. 

Cezary Czemplik, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa 

Naturalnego 

Witam serdecznie. Dzień dobry, szanowni państwo. Reprezentuję oddolne środowisko Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego. W ostatnim roku zajmowałem się inicjacją i przygotowaniem 

projektu z partnerami zarówno instytucjonalnymi, gospodarczymi w obszarach zeroemisyjnych materiałowo 

strategii dla budownictwa. Jest to głównie drewno, słoma, materiały pochodzenia naturalnego, jednoroczne, 

także nisko przetworzone materiały kopalne typu glina. Chciałbym przedstawić kilka spostrzeżeń strategicznych i 

uwaga – szczegółowych. Strategicznych, Nowy Zielony Ład, to kierunek Unii Europejskiej, środki finansowe, ale 

też światopogląd wyrastający z głębokiej ekologii i zależności pomiędzy systemami antropogenicznymi i 

naturalnym. Należy każdorazowo pamiętać, iż jest to program bezpośrednio politycznie powiązany na próbie 

zapobieżenia katastrofie klimatycznej i stąd te środki powinny być kierowane w pierwszej kolejności na ten cel. 

W nowej perspektywie ważne jest zatem szersze otwarcie interdyscyplinarne i bardziej elastyczne zasady 

współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi, uczelniami, działaniami akredytacji, przedsiębiorcami, 
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samorządami lokalnymi. Tutaj, z doświadczenia mojego osobistego, są bardzo duże problemy współdziałania 

poszczególnych jednostek, które konkurują ze sobą o wspólnego klienta czy konkurują często o te same środki. 

Oprócz wsparcia cyfryzacji, środki powinny być przeznaczone na równoległą działalność edukacyjną w zakresie 

przygotowania lokalnych przedsiębiorców i społeczeństwa do zagrożeń katastrofy i zmian klimatycznych na 

poziomie odporności na sytuacje kryzysowe przy realizacji mniejszych, skromniejszych, pilotażowych działań w 

terenie. Jest to odpowiedź na sytuację covidową, która pokazała, że nie jesteśmy odporni na zmiany 

gospodarcze, które tak szybko następują. Jest to potrzeba przywrócenia zarówno więzi gospodarczych, jak i 

relacji społecznych, sąsiedzkich niezbędnych do odnowy po tejże pandemii. Oprócz Przemysłu 4.0 warto 

pamiętać, że trzy czwarte Polski, to tereny związane z krajobrazem wsi i małych miast, gdzie potencjałem jest 

nadal człowiek i jego środowiskowe powiązania. Tworzone ramy projektu powinny być dostosowane do 

możliwości uczestniczenia w nich mieszkańcom bez konieczności wprowadzania cyberludzkiego języka 

projektowego. Należy zatem zwiększyć ilość projektów łączących działanie edukacyjno-społeczne z wymiernymi 

doświadczalnymi rezultatami wdrożeń przemysłowych, zapewniając konieczność docierania z efektami tych 

procesów do grup najmniej uprzywilejowanych, które mogą być poszkodowane w procesie ciągłej transformacji 

gospodarki i dostosowanie mieszkańców do skutków zmian klimatycznych. Obserwujemy ten proces od lat 

dziewięćdziesiątych, zatem ten proces wręcz przyspiesza i osoby wykluczone są coraz bardziej wykluczone. Są to 

nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także wszyscy ci, którzy ze względu na przyspieszanie konieczności tego 

dostosowania, pozostali bliżej tych spraw życiowych, realnych, którym często brakuje środków na ogrzewanie 

czy nie posiadają możliwości termomodernizacji zasobu mieszkaniowego, czy też wyjścia z wykluczenia 

terytorialnego. A także ci, którzy w tym roku izolacji, choroby czy utraty miejsc pracy stracili najbliższych. 

Otwarcie przekazu na powrót do uniwersalnych wartości pokazuje konieczność wsparcia odnowy środowiska i 

realizacji działania człowieka z naturą, na której można oprzeć nowe zasady komunikacji i wartości projektów na 

równi z językiem związanym z cybertechnologią czy Przemysłem 4.0. Kilka przedstawię również takich 

spostrzeżeń osobistych szczegółowych realizacji projektów. Ocena projektów i wniosków musi być prowadzona 

przez ekspertów z dorobkiem naukowym w dziedzinie projektu, otwartych na obszary pokrewne, a nie tylko 

zamkniętych w swojej kategorii wiedzy. Konieczne jest wprowadzenie zalecenia czytania i oceny projektu jako 

całości przez ekspertów, bez możliwości dzielenia wewnętrznego oceny na części, co się zdarzało w mojej 

praktyce. Należy skrócić i uprościć wielkość koniecznej formalizacji wniosków o dofinansowanie do maksimum 

pięćdziesięciu stron wniosków. Obecny standardy dziewięćdziesięciu i więcej stron wykraczają poza możliwości 

przyswojenia logiki treści zarówno dla autorów, jak i oceniających wniosek. Większość wniosków powinna być 

realizowana dwuetapowo z fiszką projektową, maksymalnie dziesięciostronicową i oceną merytoryczną wniosku 

z szansami co najmniej pięćdziesięcioprocentowymi i możliwości składania wniosków tematycznych w co 

najmniej dwóch terminach. Wnioski tematyczne i zamówienia w trybie przetargowym powinny mieć czytelne, 

długie terminy przygotowawcze i zapowiedziane minimum roczne otwarte konsultacje dla uczelni, jednostek 

badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorców. Obecne standardy wprowadzały projekty o okresach 
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miesięcznych realizacji, gdzie brak było możliwości uczestniczenia zarówno jednostek uczelnianych, jak i 

powiązanych konsorcjów możliwych do stworzenia w tym czasie. Ale najważniejsze: konieczne jest zapewnienie 

realizacji taksonomii zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie emisji dwutlenku węgla i gazów 

cieplarnianych do atmosfery. Obowiązkowo, każdy ze składanych projektów powinien posiadać wyliczenia śladu 

węglowego, realizowanych inwestycji oraz długoterminowe skutki oddziaływania na emisję. Projekty 

wykazujące zwiększenie emisji, niebilansujące im emisji inwestycji w okresie do 2030 roku i wyzerowania tych 

inwestycji do 2050 roku nie powinny uzyskiwać finansowania. Konkludując, budownictwo zeroemisyjne pod 

względem materiałowym i użytkowym jest nowym obszarem działań. Szybka implementacja w systemie 

gospodarczym wymaga otwartości i środków umożliwiających realizację jednocześnie projektów systemowych i 

wdrożeniowych. Mamy tutaj bardzo duże braki zrozumienia w nowej perspektywie wśród oceniających wniosek 

i widać duże potrzeby edukacji, takiej społecznej, zagrożeń klimatycznych i projektów, które są na nie 

odpowiedzią. Można powiedzieć, że jesteśmy w tym dziale gospodarki tak, jak szewc bez butów na pustyni, 

jeszcze prawie nikt ich nie założył, ale potencjał realizacji jest olbrzymi. Dziękuję bardzo. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie za wypowiedź i zapraszam panią Alinę Kozińską-Bałdygę, przedstawicielkę 

Federacji Inicjatyw Oświatowych / Polska – Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich. Witam serdecznie i 

zapraszam do wystąpienia. 

Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych / Polska YWCA 

– Związek Dziewcząt i Kobiet Chrześcijańskich (prezentacja >>) 

Dzień dobry, za późno przesłałam prezentację, żeby mogła być pokazana, ale bardzo państwa zachęcam do tego, 

żebyście w Wikipedii poszukali ośmiu zasad zarządzania dobrami wspólnymi. To opracowała Elinor Ostrom, 

Nobel z 2009 roku, pierwszy Nobel dla kobiety w dziedzinie ekonomii. Natomiast moim zdaniem jest to 

niezwykle inspirujące i bardzo nam w tej chwili potrzebne – myślenie o dobru wspólnym, bo z jednej strony 

Nowy Zielony Ład wymaga absolutnie zmiany i nowego myślenia, musimy to nowe myślenie na czymś oprzeć i 

zachęcam do tego, żebyśmy zaczynając od tych ośmiu zasad, później przeszli na przykład do encykliki Fratelli 

Tutti. W każdym razie, o czym jest mowa w tych ośmiu zasadach dobrego zarządzania dobrami wspólnymi: jasno 

zdefiniowane granice dobra wspólnego, umożliwiające wyłączenie z korzystania zewnętrznych aktorów; zasady 

regulujące korzystanie z dobra dopasowane do lokalnych warunków, do każdej wsi, każdego miasteczka; 

możliwie demokratyczne procesy ustanawiania zasad zarządzania dobrem; monitorowanie, kontrola 

dotrzymywania zasad zarówno przez członków wspólnoty, jak i zewnętrznych aktorów odpowiedzialnych wobec 

niej, czyli władze zewnętrzne; stopniowane sankcje w razie złamania zasad, umożliwiające sporadyczne łamanie 

jako reakcję na nieprzewidziane krytyczne sytuacje, na przykład suszę w przypadku zarządzanych wspólnie 

systemów irygacyjnych; mechanizmy do rozwiązywania konfliktów, wykazujące się niskimi kosztami i 

efektywnością; akceptacja instytucji wspólnego zarządzania dobrem przez instytucje zewnętrzne, na przykład 

przez rząd. W przypadku większych skalowo dóbr wspólnych, na przykład dużych basenów wód gruntowych, 
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istnienie wielopoziomowych instytucji. Przede mną pan mówił o budownictwie zeroemisyjnym, absolutnie, 

obydwoma rękoma podpisuję się za tym, żeby w Krajowym Planie Odbudowy były środki na budownictwo 

właśnie zeroemisyjne. Natomiast przed budownictwem, trzeba zająć się planowaniem przestrzennym i 

katastrofą, która w Polsce istnieje w obszarze planowania przestrzennego, wynikającą właśnie z tego, żeśmy 

przestawiając w 1989 roku polski system gospodarczy, postawili całkowicie na własność prywatną, własność 

prywatną ziemi, zapominając właśnie w planowaniu przestrzennym o dobru wspólnym. Cytuję teraz fragment z 

encykliki Fratelli Tutti, no, taki ideowy o tym, że świat istnieje dla wszystkich, ponieważ my wszyscy, istoty 

ludzkie rodzimy się na tej ziemi z taką samą godnością. Różnice koloru skóry, religii, zdolności i tak dalej nie są 

istotne. Natomiast szczególnie ważne jest w tym Fratelli Tutti cytowanie Jana Pawła II, obecnie pan minister 

Czarnek chce wprowadzić encykliki papieża Jana Pawła II, natomiast myślę, że znaki czasu wskazują na to, że 

trzeba również zająć się encyklikami społecznymi papieża Franciszka, który w Polsce jest bardzo mało znany. 

Papież Polak Jan Paweł II, mówił o tym, że Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała 

wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo. W tym kontekście bardzo istotne jest 

zwrócenie się do ustawy o planowaniu przestrzennym i zobaczenia w niej przestrzeni do realizacji dobra 

wspólnego, właśnie w postaci na przykład terenów przeznaczanych na parki, na jakieś na przykład szkoły, 

przedszkola, coś o czym zapomniano w 2003 roku, kiedy wprowadzano obecnie obowiązującą ze zmianami 

ustawę o planowaniu przestrzennym. Podsumowując, myślę, że jest istotne w tej chwili, kiedy rozumiemy, 

rozmawiamy o gospodarce, o nowej gospodarce w Nowym Zielonym Ładzie, żebyśmy tę nową gospodarkę 

oparli na naszym nowym myśleniu, a nowe myślenie będzie możliwe wtedy, kiedy po prostu zaczniemy 

rozmawiać na tematy, które w tej chwili są mało obecne w naszej rzeczywistości, bo o dobru wspólnym niewiele 

mówimy. Mówimy raczej o konfliktach, bo z konfliktami mamy do czynienia. Po to, żeby zbudować Nowy 

Zielony Ład potrzebne jest jakieś porozumienie i my cały czas Federacji Inicjatyw Oświatowych mówimy, że to 

porozumienie powinno nastąpić, może nastąpić w obszarze edukacji. Edukacja powinna być dobrem wspólnym, 

w którym wysłuchiwane są głosy wszystkich, a decydujemy my na samym dole, autonomia szkół, autonomia 

edukacji, to jest podstawa dobra wspólnego, na której możemy się nauczyć zarządzania również innymi 

dobrami, możemy nauczyć się zarządzania całą naszą gospodarką. Możemy na przykład iść w kierunku małych 

elektrowni, OZE przy każdej szkole, przy każdej wsi, przy każdym przedszkolu, czyli zejść z myślami, z myśleniem, 

z planowaniem na tym szczeblu najwyższym na sam dół, dając mieszkańcom konkretnego sołectwa, konkretnej 

wsi prawo do decydowania zgodnie z ośmioma zasadami opisanymi przez Elinor Ostrom. Nowa ekonomia w 

Nowym Zielonym Ładzie, to jest to, co jest nam obecnie potrzebne. Dziękuję bardzo. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie, troszkę czas się tutaj nam przedłużył, wyjątkowo. I zapraszam pana Piotra 

Nowackiego z Fundacji ADRA Polska. Witam pana serdecznie i zapraszam do wypowiedzi. 
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Piotr Nowacki, Fundacja ADRA Polska (prezentacja >>) 

Dzień dobry, państwu i dziękuję za możliwość wypowiedzi. Słowem wstępu, jako ekonomista, chciałbym 

przypomnieć kilka faktów ekonomicznych, dlatego proszę o pokazanie wykresu. Jak widać z niego globalny dług 

świata rośnie od lat siedemdziesiątych coraz szybciej, a tempo jego wzrostu znacznie przyspieszyło w wyniku 

pandemii. Długi na świecie rosną, ponieważ powszechnie stosowana jest teoria Keynesa, która zakłada 

stosowanie interwencjonizmu państwa w walce z kryzysem. Według tej teorii, państwa muszą wspierać 

wychodzenie z kryzysu poprzez politykę budżetową i monetarną. Niestety. pomimo wydawania pieniędzy 

publicznych na wspieranie gospodarki, dług ciągle rośnie, a częstotliwość kryzysów wzrasta. Według teorii 

długich cykli koniunkturalnych od wielu lat jesteśmy w kryzysie tuszowanym długiem i drukowaniem pieniądza. 

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki słusznie stawia na innowacyjność, ale skupia całą 

swoją uwagę tylko na działalności gospodarczej, czyli drugim sektorze, pomijając organizacje pozarządowe, czyli 

trzeci sektor. A to przecież on stanowi miejsce wielu innowacji. Prosiłbym już ten wykres schować, już jest nam 

niepotrzebny. Należy podkreślić, że wiele organizacji pozarządowych prowadzi działalność odpłatną, tak samo 

jak biznes generującą przychody dla państwa z VAT, pomimo że nie spełniają definicji działalności gospodarczej. 

Dlatego są nieobjęte tym programem. Przykładem może być choćby projekt Fundacji ADRA Polska – 

innowacyjna platforma wsparcia ludzi w kryzysie online (GrupaWsparcia.pl). Rozbudowa jej o sztuczną 

inteligencję wymaga sporych nakładów i pomimo że pomysł, naszym zdaniem, ma duże szanse na generowanie 

przychodów, w tym dla państwa w postaci VAT, nie spełnia podstawowych kryteriów do objęcia wsparciem – 

nie jest działalnością gospodarczą, a tylko działalnością odpłatną pożytku publicznego. Należy wspomnieć, że 

VAT jest odpowiedzialny za przeszło czterdzieści procent dochodu Skarbu Państwa, dlatego wnioskuję, aby 

organizacje pozarządowe zostały dopuszczone do wszystkich form pomocy przewidzianych w programie, o ile 

prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego. Na bazie wzrastającego długu publicznego widać wyraźnie, 

że wspieranie od wielu lat biznesu nie rozwiązuje problemu, co oczywiście nie oznacza, że należy zaprzestać 

tego, ale należy skupić uwagę również na trzecim sektorze. Inwestowanie w innowacyjność daje szansę na 

wzrost konkurencyjności, ale statystyki wyraźnie pokazują również wieloletni wzrost zadłużenia drugiego 

sektora. Ciągła konkurencja w biznesie wraz z presją pracowników na wzrost płac, prowadzi do obniżenia 

konkurencyjności i rentowności, co w sytuacjach kryzysowych może prowadzić do masowych bankructw. 

Outsourcing w części usług poza granicami kraju w wyniku pandemii jest utrudniony, organizacje pozarządowe 

prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego cechują się, w przeciwieństwie do biznesu, nastawieniem 

na tworzenie dobrostanu społecznego a nie na generowanie zysku, dlatego też mogą stanowić silne 

uzupełnienie drugiego sektora w wychodzeniu z kryzysu. Organizacje pozarządowe mogą być tanimi 

podwykonawcami wielu usług, które obecnie realizują instytucje publiczne lub biznesowe. Dzięki temu pierwszy 

i drugi sektor z jednej strony nie będą musiały szukać oszczędności poza granicami naszego kraju, a z drugiej, 

poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwiększają konsumpcję wewnętrzną w kraju, czyli poszerzą 

swoje lokalne rynki zbytu oraz zwiększą zadowolenie społeczne. Zaangażowanie pracowników administracji oraz 
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biznesu w misję społeczną, którą oferują właśnie organizacje pozarządowe zwiększa poczucie odpowiedzialności 

za dobro wspólne, co szczególnie jest istotne w czasie kryzysu. Dlatego apeluję jeszcze raz, aby do wszystkich 

form pomocy przewidzianych dla biznesu, dopuścić również odpłatną działalność pożytku publicznego. Będzie to 

z korzyścią dla wszystkich sektorów, wszystkich stron: i administracji, i biznesu, jak i dla organizacji 

pozarządowych. W dobie narastającego kryzysu globalnego, który jak widać, z biegiem dziesięcioleci narasta, 

wydaje się zasadne postanowienie, czy tylko biznes nie jest rozwiązaniem, czy łączenie z organizacją 

pozarządową nie pomoże nam bardziej wyjść z tego kryzysu. Dziękuję za uwagę. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie za wystąpienie. I jest z nami pan Alek Waszkielewicz, witam serdecznie. 

Przedstawiciel Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami / Fronia oraz przedstawiciel Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, witam serdecznie i zapraszam do wystąpienia. 

Alek Waszkielewicz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami / 

Fronia, przedstawiciel RDPP 

Dzień dobry, państwu, Alek Waszkielewicz. Ja zaprezentuję stanowisko Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

które też pochyla się nad kwestią dostępności i praw osób z niepełnosprawnościami w ramach programu. 

Chciałbym zaznaczyć na początku, że cały program, w tym obszar B+R+I jest rozpatrywany wyłącznie przez 

pryzmat wsparcia MŚP oraz współpracy nauki z biznesem. Natomiast to nie jest całość jakby świata, który 

zajmuje się innowacjami. Popatrzmy na takie rozwiązania, jak WordPress, najbardziej popularny system do 

treści w Internecie, przeglądarka Mozilla Firefox, trzecia najbardziej popularna, system operacyjny Linux, czy też 

NVDA najbardziej popularny system do obsługi komputerów przez osoby niewidome. Możemy też zobaczyć na 

rozwój leków przez organizacje pozarządowe. Wszystkie te przedsięwzięcia nie mogły… chociaż niezwykle 

innowacyjne, nie mogłyby liczyć na wsparcie ani w ramach obecnej perspektywy, ani w ramach tej nowej, 

planowanej w ramach FENG-u. Dlaczego? Dlatego, że nie rozwijają ich przedsiębiorcy, tylko organizacje non-

profit, to po pierwsze. Czyli, jeżeli beneficjentów danych działań ograniczamy wyłącznie, tych innowacyjnych do 

przedsiębiorców, to wówczas eliminujemy organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Kolejna rzecz jest taka, że 

te działania nie są nastawione na zysk, nie mają charakteru korzyści komercyjnych dla prowadzących je a celem 

są korzyści społeczne dla całego społeczeństwa i one jakby nie mają szansy przebicia się przez kryteria oceny 

projektu. Stąd duży postulat, żeby otworzyć cały program, zwłaszcza priorytet pierwszy dla organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, czyli dla organizacji pozarządowych a niekoniecznie dla podmiotów 

gospodarczych – i tutaj wspieram głos moich poprzedników. A także, żeby w ocenie efektywności działań brać 

pod uwagę nie tylko skutki komercyjne, ale alternatywnie również skutki społeczne. I bardzo ważne jest właśnie 

zauważenie sektora obywatelskiego. I tutaj, prosimy, wzorem tych rozwiązań dla EFS Plus, żeby również w 

programie pewną niewielką ilość środków zarezerwować na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, właśnie 

poprzez działania w obszarze innowacji i technologii, postulujemy jeden procent. Udało się z dużą korzyścią 

społeczną przy okazji podatków osobistych, myślę, że będzie to olbrzymia korzyść również dla rozwoju innowacji 
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w Polsce, gdyby taki minimalny procent zarezerwować dla tego typu beneficjentów. Kolejna rzecz, którą 

chciałbym poruszyć, to jest kwestia dostępności i zasad horyzontalnych. Mamy, niezależnie od rozwiązań 

unijnych, wypracowaną bardzo dobrą praktykę w Polsce, czyli to, co obowiązuje w kończącej się perspektywie i 

zostało ujęte w wytycznych horyzontalnych, tych równościowych. Czyli mamy zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę równości szans kobiet i 

mężczyzn. I one są fundamentalne dla realizacji funduszy nowej perspektywy i na etapie programowania i 

wdrażania. Natomiast one nie są wymienione w opisach. Mamy takie rozdziały, jak działanie zapewniające 

równość, włączenie i niedyskryminację, które odnoszą się do haseł obecnych w rozporządzeniach unijnych, 

natomiast pomijamy te zasady, które my stosujemy już od dwóch perspektyw tak naprawdę u nas i mamy dla 

nich opracowane standardy dostępności dla polityki spójności. Nawet KPO wymienia te standardy, natomiast 

program ich nie wymienia, czyli postulat, żeby wprost wpisać te zasady i wprost wpisać standardy dostępności. 

Co więcej, mamy szereg interwencji, które są wrażliwe na dostępność i warto chociażby wzorem KPO w ich 

opisach zawrzeć wymóg dostępności. Dotyczy to na przykład modułu Cyfryzacja, czy modułu B+R w ramach 

priorytetu pierwszego. Podobnie mamy pewne interwencje, gdzie konieczne jest zastosowanie projektowania 

uniwersalnego jako obowiązkowej metody realizacji tych interwencji, to znaczy, to dotyczy na przykład 

modułów Kompetencje czy Wdrożenie Innowacji w ramach priorytetu pierwszego. Kolejna rzecz, to to, że 

właśnie kończą się prace nad ustawą wdrażającą dyrektywę dostępnościową, czyli dyrektywę w sprawie 

wymogów dostępności produktów i usług, która przenosi wymogi dostępności na podmioty prywatne. I warto, 

żeby…, no, obowiązkowo musi być ona uwzględniona przy realizacji przez przedsiębiorców projektów, bardzo 

dziękuję. Przepraszam za przedłużenie czasu. 

Maria Mika: Idealny czas. Dziękuję serdecznie panu i zapraszam panią Zuzannę Sasiak, Związek Stowarzyszeń 

Polska Zielona Sieć oraz ruch „Więcej niż Energia”. Witam serdecznie i zapraszam do wystąpienia. 

Zuzanna Sasiak, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz ruch 

„Więcej niż Energia” (prezentacja >>) 

Dzień dobry, poproszę o prezentację. Proszę państwa, więc mówiąc o Funduszu dla Nowoczesnej Gospodarki, 

trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że Perspektywa 2021-27 ma za zadanie realizację strategii 

Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii, która ma zrealizować unijne założenia klimatyczne, to jest: 

neutralność klimatyczną w roku 2050 i obniżenie emisji o pięćdziesiąt pięć procent do roku 2030. I w związku z 

tym, że fundusze tej Perspektywy będą wydawane właśnie w latach 2021-27 plus jeszcze te dodatkowe dwa lata 

potem na realizację projektów, to jest właśnie ta Perspektywa, która ma doprowadzić państwa Unii Europejskiej 

do zrealizowania celu klimatycznego w roku 2030. Strategia Europejski Zielony Ład skupia się właśnie na 

przebudowie gospodarki, zawiera wytyczne dla gospodarki i dlatego też tutaj Fundusz dla Nowoczesnej 

Gospodarki ma specjalną rolę do odegrania. I biorąc pod uwagę to, że ochrona klimatu i cyfryzacja, to są dwa 

najważniejsze cele horyzontalne tej Perspektywy, to Fundusz dla Nowoczesnej Gospodarki powinien sobie 
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stawiać za cel doprowadzenie do zazielenienia i cyfryzacji polskich przedsiębiorstw. Drugi slajd poproszę. 

Kluczową dla środowiska zasadą horyzontalną dla wszystkich programów jest zasada nieczynienia poważnej 

szkody i w praktyce ta zasada oznacza, że każde przedsięwzięcie, każdy projekt planowany do realizacji z 

funduszu, musi być oceniany uprzednio pod kątem oceny, pod kątem oddziaływania na środowisko. I to jest 

bardzo ważne w przypadku funduszu, w którym mówimy przede wszystkim o dofinansowywaniu 

przedsiębiorstw i biznesu. I realizacja tej zasady powinna wyglądać w ten sposób, że dofinansowanie powinny 

otrzymywać tylko te przedsięwzięcia, które nie szkodzą w sposób znaczący środowisku. Ważne jest to, że ocena 

przedsięwzięć do dofinansowania nie będzie uznaniowa, ponieważ Komisja Europejska pracuje już nad 

taksonomią, czyli klasyfikacją, dzięki której będzie zrozumiały, wspólny dla wszystkich państw europejskich 

sposób oceniania, które przedsięwzięcia uważa się za zrównoważone, a które nie. Toczą się też prace, 

konkretnie nad wytycznymi, co do tego, jak interpretować zasadę: nie czyń żadnych poważnych szkód dla 

środowiska. I teraz, w kontekście tego, jak realizować Fundusz dla Nowoczesnej Gospodarki w taki sposób, żeby 

tej zasady dochować. Bardzo ważne jest to, że prawie połowę, czyli czterdzieści trzy procent alokacji tego 

funduszu postanowiono przeznaczyć na priorytet drugi Środowisko Sprzyjające Innowacjom. Bardzo się z tego 

cieszymy i to jest duża szansa na to, żeby konkurencyjność polskiej gospodarki w najbliższych latach była 

budowana na zielonych niskoemisyjnych rozwiązaniach, a także na tym, o czym mówił już wcześniej 

przedstawiciel środowiska naukowego, czyli na badaniach nad polskimi technologiami. Jak wiadomo, rozwój 

polskich technologii, polskiego know-how, to jest dodatkowa stymulacja dla środowiska. I poproszę ostatni 

slajd. Ja reprezentuję również ruch „Więcej niż Energia”, więc chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów na 

temat tego, co Fundusz dla Nowoczesnej Gospodarki może zrobić dla polskiej energetyki. I, przede wszystkim, 

widzimy tutaj pole do dofinansowania w obszarze: Badania i rozwój nowych technologii OZE. Powinny być 

również finansowane rozwiązania z obszaru OZE i z obszaru efektywności energetycznej dla przedsiębiorców. A 

także powinien Fundusz dla Nowoczesnej Gospodarki, powinien też wspierać różne innowacje w obszarze 

energetyki obywatelskiej. Tutaj może być mowa o wspieraniu różnych nowych formuł funkcjonowania 

konsumentów zbiorowych, ale także o finansowaniu łączenia różnych źródeł OZE, nowych systemów 

sieciowych, systemów dystrybucyjnych, magazynowania czy rozliczania energii. Wszystkie te aspekty ciągle się 

zmieniają, powstają nowe technologie i ich wdrażanie jest kluczowe dla rozwoju energetyki obywatelskiej w 

Polsce. Dziękuję bardzo. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie i przed nami pani Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Witam 

serdecznie i zapraszam młodzież do wypowiedzenia się. 

Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Dzień dobry, państwu. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Mam wrażenie, że dla wielu osób tutaj 

zebranych, dzisiejsze wysłuchanie, na dzisiejszych wysłuchaniach kluczowe pytanie to: Jak sprawić, żeby 

gospodarka działała jak najlepiej? Dla mnie, jak i dla wielu młodych osób w tym momencie kluczowym pytaniem 
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jest to: Co zrobić, żeby gospodarka nie odebrała nam życia i bezpieczeństwa? Znajdujemy się w momencie wielu 

kryzysów. Obecny kryzys związany z pandemią jest nie jedynym, z którym przychodzi nam się borykać, bowiem 

kryzys klimatyczny jest na alarmującym etapie. Ostatnio opublikowane analizy wykazały najwyższy w historii 

poziom dwutlenku węgla w atmosferze od czasów rewolucji przemysłowej. Pandemia, pomimo tych chwilowych 

obniżek globalnych emisji, nie przyczyniła się do trwałego spadku emisyjności naszych gospodarek. Gospodarki 

nadal działają tak samo i nadal nie dają nam żadnego bezpieczeństwa i żadnej gwarancji przyszłości. To, że 

kryzys klimatyczny jest pilnym problemem i wymaga działań, szczególnie, gdy czasu na zapewnienie tego 

bezpieczeństwa jest tak mało, wydaje się dla mnie osobiście bardziej niż rzeczywiste. Jednak pilność tego 

problemu nie jest oczywista dla wszystkich i w szczególności nie jest oczywista dla osób u władzy. Po ponad 

pięciu latach podpisania historycznego porozumienia paryskiego, w którym władze całego świata zobowiązały 

się do natychmiastowych działań wobec kryzysu klimatycznego, polski rząd nie zatwierdził nawet celu 

neutralności klimatycznej dla naszego kraju. Pomimo wyraźnego przyspieszenia w polityce klimatycznej Unii 

Europejskiej, nasze ministerstwa nie opracowały dotychczas żadnej strategii na przeprowadzenie sprawiedliwej 

transformacji gospodarki, która szłaby w kierunku zeroemisyjności. Uporczywie za to podtrzymywane jest takie 

myślenie, że Polska będzie trwać przy węglu do 2049 roku albo dalej. Choć eksperci i ekspertki już teraz 

przewidują, że koniec węgla przypadnie na około 2035 rok, powołując się na same mechanizmy ekonomiczne. 

Naprawdę, dawno minęły czasy, w których można było odkładać uwalnianie się od węgla, trzymać w 

niepewności społeczności górnicze, opóźniać sprawiedliwą transformację gospodarki, spychać na bok strach 

młodych ludzi wobec przyszłości i troską otaczać jedynie wielkie spółki związane z paliwami kopalnymi pokroju 

PGE. To, o czym w tym momencie musimy mówić, to jak całkowicie zmienić tory naszej gospodarki. Dotychczas 

priorytetem, którym kierowały się wszelkie władze, wszelkie rządy, było to, jak podtrzymać wzrost gospodarczy, 

jak możemy jeszcze bardziej eksploatować naturę, jeszcze bardziej eksploatować ludzi, żeby wzrosły tak 

naprawdę jakieś sumy w Excelu, sumy w tabelkach. W tym momencie to podejście, podejście bardzo 

eksploatacyjne wobec natury, tak naprawdę prowadzi nas donikąd, bo wiemy bardzo dobrze, że wzrost 

gospodarczy i to takie dalsze eksploatowanie, stawianie na zyski, tak naprawdę przyczynia się do światowych 

emisji, przyczynia się do tego, że w tym momencie już teraz społeczności na całym świecie zagrożone są 

skutkami kryzysu klimatycznego. Takie podejście sprawia, że chociażby rok temu, dokładnie w kwietniu płonęła 

nawet Polska, w okolicach Biebrzy mieliśmy do czynienia z pożarami. Latem mamy do czynienia z suszami. Tak 

naprawdę już teraz jesteśmy zagrożeni tym, w jaki sposób działa nasza gospodarka w tym momencie. Takie 

podejście prowadzi nas po prostu w przepaść. I Umowa Partnerstwa, która za priorytet nie obiera należytej 

odpowiedzi na kryzys klimatyczny, która nie zakłada natychmiastowej dekarbonizacji naszej gospodarki, która 

nadal priorytetyzuje wzrost gospodarczy zamiast bezpieczeństwa nas wszystkich tutaj zebranych, nie daje nam 

żadnej nadziei. Gospodarka, o jakiej powinniśmy myśleć w tym momencie, jaką powinniśmy sobie wyobrażać i 

do jakiej powinniśmy dążyć, to gospodarka dla młodych pokoleń i nie tylko, ale przede wszystkim to gospodarka, 

która zapewnia nam długofalowe bezpieczeństwo, która nie przekracza granic planetarnych, która za priorytet i 
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za absolutną uwagę poświęca ludziom, poświęca naturze, poświęca tym, co dla nas wszystkich jest naprawdę 

najważniejsze. Pandemia pokazała, że jest możliwe, aby działanie wobec kryzysu było priorytetem. Sami wszyscy 

widzieliśmy, że kiedy zagrożone jest nasze życie, kiedy zagrożone jest nasze zdrowie, kiedy zagrożone są nasze 

rodziny, jesteśmy w stanie rzucić wszystko i zrobić wszystko, żeby otoczyć je opieką i żebyśmy faktycznie przez 

kryzys przeszli, wszyscy razem. I w tym momencie kryzys klimatyczny wymaga od nas dokładnie tego samego. 

Wymaga przestawienia priorytetów, przestawienia tego, jak myślimy o naszym społeczeństwie, jak myślimy o 

gospodarce i zrobienie absolutnie wszystkiego, żeby siebie ochronić, nas wszystkich. Musimy całkowicie zmienić 

tory naszej gospodarki, tak, aby uratować sami siebie. Kryzys klimatyczny, to olbrzymie wyzwanie, ale może nam 

pozwolić stworzyć coś zupełnie innego, zupełnie inny system i tego w tym momencie potrzebujemy i o to 

apeluję. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie, to była pani Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. I zapraszam 

panią Iwonę Janicką, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Witam serdecznie, Iwonko, 

zapraszam. 

Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Dzień dobry, Mario. Powiem szczerze, że przemawianie w środku po tylu fantastycznych wypowiedziach, tak 

wiele przed nami i po Dominice. Wiem, że formuła nie pozwala się za bardzo odnosić do tego, co padło, ale ja 

bardzo chciałabym, żebyśmy sobie zapamiętali głos Dominiki Lasoty i właściwie powinnam zakończyć swoją 

wypowiedź, ale na pewno jeszcze coś od siebie mam do dodania. Bardzo dziękuję za państwa rzetelne i ciekawe 

przygotowania do wystąpień, dziękuję stronie rządowej, że jest otwarta na to, żeby jeszcze usprawnić te 

dokumenty, materiały. Myślę, że ta otwartość sprawia, że też chcemy wyartykułować to, co mamy do 

wypowiedzi. Mój przedmówca ze strony samorządowej powiedział, że samorząd wymieniony jest zaledwie kilka 

razy, no, to z perspektywy organizacji pozarządowych jest jeszcze trudniej albo ciekawiej, ponieważ organizacje 

pozarządowe wymienione są tylko raz, w jakim kontekście, to jeszcze powiem później. Warto zauważyć, że 

nawet w obszarze działań informacyjno-promocyjnych na stronie dziewięćdziesiątej pierwszej niewskazane są 

wśród beneficjentów organizacje pozarządowe. I przychylam się do wcześniejszych wypowiedzi, aby ta kafeteria 

beneficjentów, czyli podmiotów, które będą mogły ubiegać się o fundusze, była poszerzona o różne inne 

podmioty, w tym organizacje pozarządowe, ale także są Lokalne Grupy Działania i przedsiębiorczość społeczna. 

Wydaje mi się i jestem przekonana, że zagubił się nam gdzieś bardzo ważny dokument unijny, to jest 

rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej z 2014 roku, dotyczące takiej europejskiej zasady partnerstwa, 

która wskazuje, iż na etapie przygotowania programów państwa członkowskie angażują społeczeństwo 

obywatelskie, angażują trzy typy partnerów: partnerów samorządowych, administrację publiczną, partnerów 

społeczno-gospodarczych, w tym przedsiębiorczość społeczną i społeczeństwo obywatelskie. To znaczy, że 

państwa członkowskie muszą się wykazać tym zaangażowaniem. Nie tylko zachęcić do udziału w konsultacjach i 

kto się dowie, to się dowie, kto się wypowie, to się wypowie. Tylko państwa angażują na etapie 
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przygotowywania i muszą to zaangażowanie wykazać, czyli zrobić wszystko, aby to zaangażowanie było 

skuteczne. Na przykładzie tego programu, który… I to powiem, jest dobrze, ciekawie napisany. I ja jestem pełna 

uznania dla autorów, współautorów tego projektu. Natomiast widać, że zabrakło tego zaangażowania, tej duszy 

wrażliwej społeczeństwa obywatelskiego, które istotnie, no, sprawiłoby, że ten program byłby adekwatny 

bardziej do potrzeb. I tak, państwo piszecie na stronie czterdziestej szóstej, że pozycja Polski w rankingach 

innowacyjności jest niezadowalająca, co wynika z ograniczonej współpracy partnerów publicznych i prywatnych 

w zakresie innowacji. Piszecie państwo o niewystarczającej inwestycji B+R, niedostatecznej współpracy 

podmiotów nauki szkolnictwa wyższego z podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwiązywania istotnych potrzeb 

społecznych, ale nie wskazujecie dalej państwo, że warto angażować tu organizacje pozarządowe, co robią 

normalnie firmy. Bo przecież realizują społeczną odpowiedzialność biznesu. Ale też to, co moi przedmówcy 

mówili, jak ważne jest uwzględnienie tych wszystkich branż, która odpowiada i dedykuje swoje usługi dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym i dla osób wykluczonych społecznie. Edukacja, komunikacja publiczna, 

ochrona środowiska, wsparcie seniorów powinny uwzględniać takie możliwości i rozwiązania. Tutaj należy też 

wspomnieć o KIS, czyli Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach. Polska ma ogromny potencjał, jesteśmy 

jednym z tych krajów, do których się jedzie z zachodniej granicy do naszych uzdrowisk. To jest kwestia opieki 

wytchnieniowej, branży produktów i usług okołomedycznych, sportowych, rehabilitacyjnych. A jesteśmy jednym 

z niewielu krajów, gdzie srebrna gospodarka w tych Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach nie jest 

wyartykułowana. Owszem, FENG wskazuje na Krajowe Inteligentne Specjalizacje w obszarze Zdrowe 

Społeczeństwo, ale przez to, że nie ma tej srebrnej gospodarki, wiele branż, w których się specjalizujemy w 

Polsce nam umyka. Państwo wskazujecie też w programie na kwestie Europejskiego Zielonego Ładu, że Polska 

ma stać się neutralna, ale nie ma odpowiedzi w tym programie: jak? A tą odpowiedzią mogłoby być i tu bardzo 

dobry plus, że wskazujecie państwo na klastry, chociażby właśnie klastry energetyczne, ale też klastry w szeroko 

rozumianym biznesie, branży rowerowej, rowery cargo, no, my jesteśmy chyba, jeśli dobrze pamiętam rankingi, 

czwartym producentem w Europie rowerów, to jest fantastyczna odpowiedź na to, w jaki sposób można 

wdrażać kwestie gospodarki niskoemisyjnej Zielony Ład. I już wiem, że powinnam kończyć, ale muszę się odnieść 

jeszcze do pomocy technicznej, ponieważ w tym obszarze moim zdaniem jest wiele do poprawienia. Nie 

projekty kto pierwszy, ten lepszy, co mówili moi przedmówcy, ale też wzmocnienie tej zasady partnerstwa, 

wzmocnienie równości szans i niedyskryminacji. Myślę, że o tym więcej już później w uzupełniającym materiale. 

Pięknie dziękuję i z chęcią wysłucham kolejnych wystąpień, dziękuję. 

Maria Mika: Dziękujemy również, to była Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych i 

tym samym, proszę państwa, zakończyliśmy wystąpienie przedstawicieli i przedstawicielek podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego, ale przed nami jeszcze dwa wystąpienia z poprzednich bloków. Zapraszam pana 

Marka Wysockiego, przedstawiciela administracji, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego. 

Witam serdecznie i zapraszam. 
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Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania 

Uniwersalnego 

 Dzień dobry, państwu. Ja się cieszę, że… w sumie przeskoczyłem do bloku, w którym tak naprawdę też się 

zajmuję, bo też jestem przedstawicielem Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, tak że łączę troszeczkę te 

dwie role i te dwie funkcje. I myślę sobie, że to jest dobry taki łącznik właśnie też myślenia o prawach osób z 

niepełnosprawnościami, o prawach w ogóle człowieka, osób ze szczególnymi potrzebami. I tak słuchając 

wypowiedzi, ale też myśląc o tym, żeby ta gospodarka była oparta nie tylko na ochronie środowiska, ochronie 

przestrzeni, ale żeby ona sprzyjała podnoszeniu jakości życia ludzi mieszkających w Polsce, czyli bardziej 

strategie rozwoju gospodarki oprzeć na takiej gospodarce społecznie włączającej, czyli tu też w rolę by 

wchodziła ta współpraca z obszarem społeczeństwa obywatelskiego, z NGO-sami. Czyli trzeba byłoby to 

wspólnie połączyć. Niestety, patrząc na obecną perspektywę i to, co jest zapisane w programie, wydaje mi się, 

że ta idea właśnie gospodarki społecznie włączającej nie ma swojego takiego odniesienia. Tutaj moja 

przedmówczyni wskazała bardzo dobrze, że… o tym, co chciałem też mówić, o Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacjach, w których byłem w pewnym momencie zaangażowany i nie udało się wprowadzić takiej 

specjalizacji opartej właśnie na idei podnoszenia jakości życia poprzez rozwój przemysłu kreatywnego, czy w 

ogóle takiej smart quality, czyli inteligentnej jakości, która mogłaby być też włączeniem, właśnie nurt, którym ja 

się zajmuję – dostępnością, jako wdrażanie projektowania uniwersalnego w szerokim aspekcie. Właśnie w 

ramach rozwoju zrównoważonego, bo to jest jeden z elementów rozwoju zrównoważonego, rozwój kapitału 

ludzkiego, czyli tej innowacji, która by stwarzała możliwości włączenia osób zagrożonych wykluczeniem i moim 

zdaniem w tej ocenie projektu, ktoś tam zaznaczył, że one są bardzo rozbudowane i myślę sobie, że te zasady 

horyzontalne oparte na dostępności i projektowaniu uniwersalnym, powinny być jednym z elementów oceny 

projektu. Czyli zdecydowanie dobrze by było, jakby mógł być to warunek dostępu do wydatkowania środków 

publicznych. Tak mamy już z ustawą o zapewnieniu dostępności, że obiekty, znaczy podmioty publiczne, muszą 

wydatkować pieniądze zgodnie z zasadami dostępności, projektowania uniwersalnego. Dobry pomysł na 

innowacje, to tak naprawdę to jest ten przemysł kreatywny, który może Polskę jakby podnieść do rangi 

jakościowo wyższej. I tutaj mamy ludzi, mamy po prostu wykształcone osoby, to jest cały dobry przemysł 

cyfrowy, ale też takie technologie, które mogłyby być w KIS-ach rozwijane, czyli technologie kompensacyjne, 

czyli wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami, to jest robotyka, sztuczna inteligencja, pojazdy 

autonomiczne, to tych pomysłów jest tak dużo, że możemy spokojnie mówić o tym, żeby to realizować. No, to 

tylko jedna rzecz jest istotna, jeżeli my finansujemy coś ze środków publicznych, to to powinno być od razu 

dostępne dla wszystkich, czyli zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, czy czasami 

nawet idei projektowania uniwersalnego. Tego brakuje i w szkolnictwie trzeba to rozwijać. To będzie mieć 

znaczący wpływ też na aktywność osób, czy tą gospodarkę społeczną, rozwijać tą gospodarkę społeczną, czyli 

srebrną gospodarkę dla seniorów, bo jeżeli zapewnimy odpowiednie warunki życia tym osobom, jakość życia 

tych osób, to będziemy mieć sukces i będziemy mieć ograniczone wydatki na ich, że tak powiem, ich aktywność, 
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podnoszenie tej aktywności. Czyli moim zdaniem, warunek konieczny, który powinien być wprowadzony do 

strategii, powinno być właśnie wprowadzenie projektowania uniwersalnego, jako warunek dostępu do środków 

unijnych. Dziękuję. 

Maria Mika: Dziękujemy serdecznie. Szanowni państwo i ostatnie już wystąpienie przed przerwą, zapraszam 

pana Krzysztofa Krystowskiego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, przedstawiciel partnerów społecznych i 

gospodarczych, z tego bloku. Witam serdecznie. 

Krzysztof Krystowski, Związek Pracodawców Klastry Polskie 

Witam państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. My, jako Związek Klastrów Polskich, 

jesteśmy organizacją, która reprezentuje ponad sto dzisiaj działających klastrów w Polsce. I chcę powiedzieć, że 

bardzo cieszymy się, raz: z tej możliwości zaprezentowania naszego stanowiska tutaj, ale dwa: z tego, że ten 

nowy Program Operacyjny, czyli fundusze na rzecz FENG, Nowoczesnej Gospodarki, że zauważają rolę klastrów. 

To bardzo nas cieszy, ponieważ uważamy ostatnie siedem lat poprzedniej Perspektywy Finansowej za lata w 

dużej mierze stracone dla wspierania przedsiębiorców za pomocą klastrów. Bo, tak naprawdę, my jesteśmy 

organizacjami, które nie działają same dla siebie, ale są pewnego rodzaju narzędziem realizacji polityki rozwoju 

regionalnego i jako organizacje, które skupiają wokół siebie liczne przedsiębiorstwa, głównie w ponad 

dziewięćdziesięciu procentach to są mali i średni przedsiębiorcy, którzy według naszych szacunków zatrudniają 

dzisiaj w Polsce już ponad pięćset tysięcy pracowników, co jest jakimś istotnym elementem również rynku 

pracy. Jeśli chodzi o znaczenie klastrów, może takich badań w Polsce nie mieliśmy dotychczas prowadzonych, 

tak szczegółowych. Jeśli chodzi o klastry w Unii Europejskiej, tak żeby pokazać państwu skalę tego oddziaływania 

na gospodarkę, to klastry unijne, w tym klastry polskie odpowiadają za sto dwadzieścia dwa miliony miejsc pracy 

według europejskiej Panoramy Klastrów, zrobionej przez Komisję Europejską. Co jest bardzo ważne, że 

przedsiębiorstwa należące do klastrów, nie tylko mają lepsze płace dla swoich pracowników, bo to jest 

trzynaście i pół procent powyżej średniej, ale też są na przykład dużo bardziej zinternacjonalizowane, bo tutaj w 

porównaniu do średniej wychodzi na rzecz klastrów o sto czterdzieści trzy procent większe zaangażowanie w 

umiędzynarodowienie. Jeśli chodzi o nasze uwagi do Programu FENG, to my oceniamy, że jest to krok 

zdecydowanie w dobrym kierunku w porównaniu do PO IR-u. I nie tylko ze względu na obecność klastrów, jako 

jednych z narzędzi takich beneficjentów pośredniczących w prowadzeniu wsparcia do ostatecznych 

beneficjentów, czyli dla przedsiębiorców, ale również ze względu na taką innowacyjną strukturę tego 

dokumentu i pomysłu na wsparcie. To blokowe wsparcie, uważamy, że jest innowacyjne. Pewnie ambitne i 

trudne, ale zdecydowanie opowiadamy się za tym. Na co chcielibyśmy natomiast zwrócić uwagę, to nawiążę do 

tego, co inni moi przedmówcy, czyli te Krajowe Inteligentne Specjalizacje, one nie wyczerpują pełnej panoramy 

mocnych stron polskiego przemysłu czy polskiej gospodarki. Uważamy, że FENG powinien otworzyć się także na 

to, o czym mówi nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej, przyjęta w marcu 2020 roku, która definiuje 

czternaście ważnych ekosystemów gospodarczych, które mają być w szczególny sposób wspierane w ramach 
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Unii Europejskiej, więc my byśmy postulowali, żeby oprócz tych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, wspierać 

szczególnie te czternaście dodatkowych ekosystemów. I ja myślę, że to będzie również harmonizowało polską 

politykę wsparcia z polityką unijną. Odniosę się też do tej części dokumentu, który mówi o wspieraniu 

infrastruktury badawczej, tworzonej wspólnie przez klastry na rzecz uczestników. Tutaj zdecydowanie jesteśmy 

za tym, uważamy, że mamy ku temu kompetencje i uważamy, że jednostki naukowe nie mogą być jedynymi 

monopolistami prawa do budowania infrastruktury badawczej. Infrastruktura tworzona wspólnie przez 

przedsiębiorców znacznie lepiej jest dostosowana do potrzeb rynkowych niż infrastruktura tworzona przez 

jednostki naukowe. Bardzo dziękuję państwu. 

Maria Mika: Dziękuję serdecznie. To było już ostatnie wystąpienie w tej części naszego wydarzenia. Wypowiedzi 

przedstawicieli i przedstawicielek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory środowiska. Dziękuję 

państwu bardzo serdecznie. Ja już się z państwem będę żegnać, dziękuję za państwa obecność, za państwa 

wypowiedzi, za państwa dyscyplinę czasową. Przed nami przerwa do godziny 12:15, a część drugą po przerwie 

poprowadzi pani Katarzyna Karpa-Świderek, rzeczniczka Fundacji WWF Polska. Serdecznie zapraszam do 

pozostania z nami i do aktywnego udziału. Życzę wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim i do 

zobaczenia, do usłyszenia. 

[01:54:10] przerwa [02:20:34] 

Katarzyna Karpa-Świderek, Fundacja WWF Polska 

Dobrze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Witam po krótkiej przerwie i rozpoczynamy już ostatnią dzisiaj 

część wysłuchań w ramach Programów Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W tej części będzie 

okazja do tego, żeby wysłuchać kilkuminutowych wystąpień przedstawicieli instytucji, ale także osób 

indywidualnych, które wcześniej na to wysłuchanie się zapisały. To spotkanie potrwa około godziny. 

Rozpoczynamy już teraz, skończymy o godzinie 13:15. Będzie też okazja do tego, żeby zabrać głos jeszcze na 

minutę przez osoby, które wcześniej nie zgłaszały chęci dłuższych wystąpień. Ale też będę o tym oczywiście 

państwu przypominać. Dodam, że organizatorem tego procesu jest Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych, we współpracy z Fundacją Stocznia, ale też we współpracy z innymi organizacjami 

pozarządowymi. Przekaz ma oczywiście formę webinaru na ZOOM-ie, gdzie państwa serdecznie witam. Ale 

także jest transmitowane na YouTubie OFOP, ministerstwa i Facebooku właśnie OFOP. Transmisja też jest 

dostępna na stronie dedykowanej wysłuchaniom: www.wysluchania-nowaperspektywa.pl. Jeśli chodzi o ilość 

osób, które będą zabierały głos, to w tej części czterominutowe wypowiedzi zagospodaruje dziesięć osób. 

Potem właśnie będą jeszcze te króciutkie wypowiedzi. Całość jest tłumaczona na język migowy. Bardzo proszę 

osoby, które zabierają głos o to, żeby trzymały się czasu. To jest super ważne, żebyśmy byli tutaj precyzyjni. 

Można do nas oczywiście pisać, swoje uwagi dawać na czacie, ale przede wszystkim, jeżeli mają państwo 

pytania, które mają zostać przekazane do ministerstwa, to polecam sekcję Q & A, tam można to pytanie wpisać. 
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Jeżeli będą materiały, które mają być przekazane, to one również zostaną wysłane do organizatorów po 

zakończeniu wysłuchania, a potem będą umieszczone na stronie WWW [w terminie] do czterech dni po 

wysłuchaniu. To tyle ode mnie w kwestiach organizacyjnych. Ja nazywam się Katarzyna Karpa-Świderek i na co 

dzień jestem rzeczniczką WWF Polska i doradcą zarządu tej fundacji do spraw mediów. Zapraszam teraz o 

zabranie głosu Panią Martę Gumkowską ze Stowarzyszenia Klon / Jawor. 

Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon / Jawor 

Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Ja reprezentuję organizację, która od 

dwudziestu lat prowadzi badania organizacji pozarządowych w Polsce i z tej perspektywy chciałabym bardzo 

wesprzeć głosy, podkreślające brak w Programie FENG organizacji społecznych: stowarzyszeń, fundacji, 

przedsiębiorstw społecznych a także generalnie kwestii… Takiej kwestii czy takiej perspektywy społecznej. W 

kontekście pierwszego priorytetu programu chciałabym jakoś podkreślić, że organizacje społeczne czy 

pozarządowe, obok funkcji społecznych, które są oczywiste, pełnią ważne funkcje ekonomiczne. I one są istotne 

z punktu widzenia Nowoczesnej Gospodarki. Na przykład zatrudniają pracowników. O tym była już mowa. 

Warto wiedzieć, że w niektórych krajach Europy nawet do poziomu dziesięciu czy piętnastu procent całości 

zatrudnienia, w Polsce to jest około jeden procent. Ale też zmniejszają wydatki na pomoc społeczną, kierując 

swoje działania do grup zagrożonych marginalizacją i na przykład właśnie dając im pracę. Są źródłem 

innowacyjności. O tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy dużo można by mówić. Sprzyjają też rozwojowi 

kapitału społecznego ucząc współpracy. Ponieważ czas mojego wystąpienia jest ograniczony, więc nie ma czasu, 

żeby wszystkie te funkcje omawiać. Chcę się jednak skupić na jednej ważnej funkcji, jaką pełnią organizacje. A 

mianowicie na dostarczaniu usług społecznych. Aby określić skalę udziału organizacji w tym obszarze, można 

powiedzieć i powołać się na dane z GUS-u z 2016 roku, zgodnie z którymi około dwadzieścia procent placówek 

świadczących usługi społeczne w różnych obszarach, jest prowadzone przez organizacje pozarządowe. Na 

przykład w obszarze integracji społecznej i zawodowej to jest sześćdziesiąt pięć procent placówek. W obszarze 

edukacji to jest dziesięć procent, czyli co dziesiąta szkoła czy inna placówka edukacyjna. Na przykład w obszarze 

uniwersytetów trzeciego wieku, to jest ponad pięćdziesiąt procent. Jednocześnie, na podstawie tych samych 

danych wiadomo, że około trzydzieści – czterdzieści procent przychodów tych placówek non profit świadczących 

usługi społeczne ma charakter rynkowy. A więc, w tym kontekście można powiedzieć, że organizacje są, czy też 

pełnią rolę przedsiębiorstw. I, oczywiście, warto też pamiętać o przedsiębiorstwach społecznych. I ostatni rok, 

rok pandemiczny pokazał, jak ważna dla rozwoju społecznego i gospodarczego jest wysoka jakość usług 

publicznych. Organizacje pozarządowe, te świadczące usługi, choć oczywiście nie tylko one, ale teraz w tym 

momencie na nich chcę się skupić, odpowiadają na kluczowe wyzwania stojące przed Polską, takie jak starzenie 

się społeczeństwa, czy zapotrzebowanie na wysokiej jakości edukację. Wydaje się kluczowe, aby podmioty 

świadczące te usługi, mogły uzyskać wsparcie w rozwoju w zakresie badań, a także zwiększenia innowacyjności, 

dzielonej i cyfrowej transformacji oraz podnoszenia kompetencji. W tym sensie wydaje mi się kluczowe, ten 
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postulat już padał, aby uwzględnić w programie organizacje pozarządowe. Chciałabym jeszcze odnieść się do 

drugiego priorytetu i powiedzieć, że spośród dziesięciu tysięcy organizacji pozarządowych działalności w Polsce, 

około dziewięć procent, a więc dziewięć tysięcy podmiotów, to organizacje, które zajmują się w jakimś stopniu 

badaniami naukowymi. Dwa procent deklaruje, że wspomaga rozwój techniki i wynalazczości, a także 

innowacyjności. Dla około półtora tysiąca podmiotów organizacji pozarządowych badania są podstawowym 

obszarem ich działania. I wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby docenić dorobek tych organizacji i je również 

objąć działaniami podejmowanymi w tym priorytecie. Dziękuję. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję i dziękuję za trzymanie się czasu. Poproszę teraz kolejną osobę. Pan 

Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 

Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Szanowni państwo. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. To już kolejne z takich wysłuchań, w którym 

biorę udział. I temat jest zawsze jeden, który chciałem poruszać. A mianowicie wielka nieobecność kwestii zmian 

klimatu i kryzysu klimatycznego w kolejnym dokumencie zaproponowanym przez stronę rządową. Chociaż 

omawiany przez nas program dzisiaj, projekt tego programu wydaje się być na pewnym poziomie 

samoświadomości tego problemu. A mianowicie jest tam wspomniane, że według rankingów polska gospodarka 

jest na dole listy tych gospodarek, które są ekoinnowacyjne. To znaczy, które wdrażają i wytwarzają technologie 

ekologiczne i przyjazne klimatowi. Pytam się, jak mamy zmienić tą sytuację, jeżeli w omawianym przez nas 

dokumencie samo pojęcie klimatu pojawia się zaledwie siedemnaście razy na wszystkie ponad sto sześćdziesiąt  

stron. Oczywiście pojęcie to pojawia się też w zdaniach ogólnikowych i pozbawionych jakichkolwiek 

wskaźników, tymczasem to, czego przedsiębiorcy będą potrzebowali w Polsce i polska gospodarka, żeby móc 

przystosować się do środowiska przyszłego, środowiska kształtowanego głównie przez zmiany klimatu, to 

rzetelna wiedza. To informacje na temat tego, jakie wskaźniki będą musiały być osiągnięte, aby Polska mogła 

wywiązać się ze swojego zobowiązania wynikającego z członkostwa w Unii Europejskiej. A więc zobowiązania do 

redukcji emisji i do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Tego wszystkiego brakuje. To wszystko 

kwestia kryzysu klimatycznego, neutralności klimatycznej pełni w omawianym przez nas programie zupełnie 

marginalną rolę. Nieprzystającą do tego, jak istotny w rzeczywistości jest to temat, wskaźnik i jak nasze działania 

powinny w istocie skupić się przede wszystkim dookoła kryzysu klimatycznego. Jeżeli pozostawimy ten program 

w takim kształcie nie przebudowując go tak, żeby kwestia zmieniających się warunków środowiskowych w 

wyniku właśnie postępującej zmiany klimatu, nie stanie się głównym tematem przewodnim tego programu, to 

w takim razie skazujemy naszą gospodarkę dalej na pozostawanie w tyle i jakby taki nieprzystający byt do tych 

warunków, które wytycza nam nie tylko polityka unijna, ale także po prostu fizycznie zmieniające się warunki 

środowiskowe. Jako członek, osoba członkowska Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w związku z tym 

zwracam się tutaj do autorów projektu z prośbą, z apelem o gruntowne jego przebudowanie i wdrożenie, i 
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uczynienie rozwiązań zmierzających do neutralności klimatycznej Polski. Głównym celem przebudowy 

gospodarki w latach 2021-2027. Dziękuję bardzo. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję za zabranie głosu. Poproszę teraz Dariusza Szweda z Zielonego 

Instytutu. No, halo. 

Dariusz Szwed: Teraz mnie słychać? 

Katarzyna Karpa-Świderek: Tak, świetnie jest. Witam. Witam serdecznie. 

Dariusz Szwed, Zielony Instytut (prezentacja >>) 

Witam serdecznie. Dziękuję, pani Katarzyno. Szanowni państwo. Nie będzie Nowoczesnej Gospodarki na 

martwej planecie. Po drugie nie możemy mówić o partnerstwie bez wspólnych celów. I w tym sensie bardzo 

ważne jest to, że dziś rano Komisja Europejska ogłosiła wstępne uzgodnienie tak zwanego prawa o klimacie. Jest 

to nowe rozporządzenie unijne, które wkrótce zostanie zapewne przyjęte, którego głównym elementem jest 

prawnie wiążąca neutralność klimatyczna do roku 2050. Najdalej do roku 2050 w całej Unii Europejskiej, a 

zatem także Polski. Dlatego w Umowie Partnerstwa musimy wpisać neutralność klimatyczną Polski najdalej do 

2050 roku, a przypomnę, że neutralność klimatyczną Polski możemy osiągnąć jako sumę neutralności 

klimatycznej miast, regionów czy przedsiębiorstw, które dzisiaj są tutaj szczególnie ważnym graczem podczas 

dzisiejszego wysłuchania. Ale jak państwo przede mną wskazywaliście, współpraca pomiędzy sektorami, 

wychodzenie z takiej Polski silosowej jest nam wszystkim bliskie i jest to cel… Neutralność klimatyczna jest 

celem wszystkich obywatelek i obywateli. Poproszę o slajd. Przepraszam, poprzedni, tak, tak. Inkluzywna 

transformacja klimatyczna jest kluczowym elementem neutralności klimatycznej. W takiej inkluzywnej 

transformacji klimatycznej, obejmującej między innymi energetykę, przemysł, transport, gospodarkę wodami 

czy politykę mieszkaniową. O tych sektorach, o których mówiliśmy już we wcześniejszych wysłuchaniach, na 

przykład dotyczących Krajowego Programu Odbudowy, bo KPO jest jakimś takim w pewnym sensie entrée, 

takim dokumentem, który wprowadza nas w Umowę Partnerstwa. Nie chodzi tylko o pilną, o czym mówili moi 

szanowni poprzednicy i poprzedniczki, stuprocentową dekarbonizację tych sektorów gospodarki. Chodzi także o 

demokratyzację i decentralizację Zielonego Ładu Europejskiego, czyli zwiększenie udziału społeczeństwa, w tym 

miast, regionów – między innymi właśnie w polityce energetycznej, transportowej, żywnościowej, wodnej. A 

zatem najszerzej ujmując tę sprawę: w polityce klimatycznej Unii Europejskiej, która znowu jest polityką 

wszystkich obywateli i obywatelek. Prosumenci indywidualni czy prosumenci przedsiębiorstwa, ale także 

społeczności energetyczne, ale także, oczywiście, społeczności wokół innych obszarów polityki państwa czy 

polityki miejskiej jak woda, jak żywność, jak mieszkania. Zatem te społeczności miast, regionów czy państw są w 

centrum tej zmiany. I to podkreśla zarówno pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, jak też jej zastępca Frans 

Timmermans, który mówi właśnie o tym, że miasta współtworzą czy współrządzą tą transformacją i jest ona 

naszym wspólnym dobrem, takim pro-klimatycznym, wzmacniającym zarówno podnoszenie kapitału 



Wysłuchanie w sprawie projektu Programu FE dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 

 

35 

 

społecznego i demokracji. Poproszę o następny slajd. I właśnie wspomniany Frans Timmermans… Przepraszam, 

poprzedni slajd. Tak, tak. Wspomniany Frans Timmermans wskazuje, że działania klimatyczne, osiągnięcie 

neutralności klimatycznej jest możliwe tylko dzięki realizacji Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie 

lokalnym czy regionalnym. Już podsumowując, bo, niestety, czas minął, chciałbym przywołać tutaj Kate 

Raworth, która jest także zieloną ekonomistką, która wskazuje na obszary wzrostu i tak zwanego post wzrostu 

czy degrowth, to ten drugi obszar, oczywiście, dotyczy tych obszarów jak zmiany klimatu, jak ograniczanie 

różnorodności biologicznej czy też niszczenie obszarów ziemi. Przekształcanie ich na przykład w przemysłowo 

rolniczo wykorzystywane obszary, aby powstrzymać czy wręcz zwijać te obszary gospodarki, a rozwijać te, które 

są korzystne dla społeczeństwa i dla gospodarki. Dziękuję uprzejmie. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję za to wystąpienie i zapraszam kolejną osobę. Pan Jan Twardowski, 

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. 

Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 

(prezentacja >>) 

Dzień dobry, państwu. Jan Twardowski. Mam przyjemność po raz kolejny państwu zwrócić uwagę. Poproszę o 

slajdy. O sprawy związane z efektywnością energetyczną. W odróżnieniu od kolegi, nie będę odwoływał się do 

Unii, ale dzisiaj pan minister Kurtyka do spraw klimatu i środowiska raczył zwrócić uwagę, że działania bez 

kierunku to jest dryf i można z tego wnioskować, że od wielu lat kręcimy się w kółko i nie zmierzamy do 

konkretnego celu. Unia Europejska wspominała w wielu działaniach, że efektywność energetyczna powinna być 

pierwszym działaniem. Zastanówmy się nad efektywnym wykorzystaniem zasobów, zastanówmy się, jak być 

zasobooszczędnym. Poproszę o następny slajd. Szanowni państwo, rozumiem, że w Nowoczesnej Gospodarce 

mamy inne priorytety, ale jeżeli nie będziemy analizować zmian, nie będziemy oceniać własnych działań, to 

dokąd dojdziemy. Jeżeli działania będą miały mieć charakter tylko nowatorski, natomiast nie będą miały 

zazielenienia w kierunku zrozumienia, co to znaczy zrównoważona gospodarka, to jak mamy osiągnąć cele, 

które sobie stawiamy. Ten slajd można odnieść i do oszczędnej gospodarki, i do spraw związanych z poprawą 

jakości przedsiębiorstwa, ale, naprawdę, bardziej zrównoważony rozwój bez analiz tego, co się robi nie będzie 

postępował w żadną stronę. Poproszę o następny slajd. Efektywność energetyczna, szanowni państwo, daje 

przestrzeń do zmian w przedsiębiorstwie. Dobrze zaadresowana przynosi oszczędności kosztowe, daje szanse 

uwolnienia zasobów, które do tej pory przedsiębiorstwo marnowało. W priorytecie drugim, działaniu 7.2. mamy 

dążyć do wzmacniania zrównoważonego wzrostu MŚP oraz do tworzenia miejsc pracy. W jaki sposób MŚP ma 

dążyć do zrównoważonego rozwoju, jeżeli nie wie, co stanowią cechy zrównoważonego rozwoju, jak ważna jest 

zasobooszczędność, oszczędność energii i wszystkich surowców naturalnych. Jeżeli w całym dokumencie, który 

liczy sto siedemdziesiąt stron, efektywność energetyczna pojawia się w dwóch przypadkach i odnosi się do 

innych dokumentów, w którym momencie możemy powiedzieć, że świadomy przedsiębiorca będzie rozumiał, 

jak ważne dla niego jest podejście energooszczędne do swoich przyszłych działań. Że bez tego nie będzie 
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konkurencyjny w przyszłych działaniach. Oczywiście przedsiębiorca nie będzie się zajmował najczęściej 

bezpośrednio działaniami w tak wąskim znaczeniu. I tu potrzebne są mu elementy pomocne. Przedsiębiorstwa 

usług energetycznych, doradcy, system, który nakłoni go i zapromuje do działań w dobrą stronę. Jeżeli, 

szanowni państwo, oszczędność energii obniża koszty, daje przewagi konkurencyjne, to dlaczego nie mówimy w 

tych dokumentach o promocji działań poszczególnych przedsiębiorstw w stronę norm ISO. ISO 14001 – 

zasobooszczędne korzystanie ze środowiska. ISO 50001 – energooszczędne korzystanie ze środowiska. Dlaczego 

nie wspomagamy tych przedsiębiorców, żeby swój rozwój zaczęli od poprawiania własnych działań. Poproszę o 

następny slajd. Odpowiedź się kryje, może, [szanowni] państwo, dlatego, że u nas efektywność energetyczna co 

prawda doczekała się już dwóch ustaw i wczoraj była przegłosowana poprawka w Sejmie, w żadnych z tych 

dokumentów nie pojawia się definicja usług energetycznych. W żadnych z tych dokumentów nie pojawia się 

kwestia premiowania działań związanych z efektywnością energetyczną w takim sensie, żeby działania były 

celowe. Audyty energetyczne przedsiębiorstwa wyko… Dużych przedsiębiorstw wykonana jest co cztery lata, nie 

wiążą się z audytami efektywności energetycznej. Urząd Regulacji Energetyki narzeka cały czas na brak 

partnerów do współpracy, gdzie żaden z organów centralnych nie daje narzędzi w postaci norm, protokołów, 

które mogą wyjaśnić rozbieżności interpretacyjne między praktykami w przedsiębiorstwach a praktykami z UR. 

Szanowni państwo, ostatnie słowo tylko chciałbym powiedzieć, tak. Jeżeli w tym dokumencie nie ma żadnych 

wskaźników związanych z dążeniem do zazielenienia gospodarki i do Zielonego Ładu, to muszę państwa 

rozczarować, że ustawodawca wpisał wczoraj w ustawie [o] efektywności energetycznej obowiązek 

zaraportowania wyniku energetycznego, efektywności energetycznej do nowo powstałego centralnego rejestru 

oszczędności energii. Jak ten raport powstanie i jeżeli te działania nie mierzą postępu efektywności 

energetycznej – nie wiem. Jest miejsce przygotowane, ale nie ma narzędzi. Zachęcam do ich stworzenia. 

Dziękuję państwu. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję za te uwagi, za to wystąpienie i poproszę kolejną osobę. Pan 

Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 

Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Dzień dobry. Szanowni państwo. Najbardziej stabilnym trendem dla zmian w gospodarce jest i będzie zielona 

transformacja do neutralności klimatycznej. To wynika nie tylko z unijnej polityki, z którą rząd tak często się nie 

zgadza. Zmiany klimatu wywołane działalnością człowieka są realne i tak mówi naukowy konsensus. Nauka 

mówi też o katastroficznych skutkach tego zjawiska. Aby uniknąć katastrofy, cały świat musi bardzo szybko, w 

ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat zaktualizować emisje gazów cieplarnianych niemal do zera. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Przepraszam, panie Dominiku. Sekundkę tylko poprosimy pana Jana Twardowskiego 

o wyciszenie mikrofonu, dobrze. Panie Janie, da radę? Ach, dzięki, dobra, wróćmy. 
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Dominik Madej: Odejście od paliw kopalnych jest konieczne nie tylko z powodu zmian środowiska 

spowodowanych ich wykorzystaniem. Paliw kopalnych zwyczajnie cały czas ubywa i coraz bliżej do momentu, w 

którym ich podaż nie będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię. Świat, w którym spala się węgiel, 

ropę i gaz, to świat zanieczyszczonego powietrza, wody i gleby. To świat niebezpiecznych warunków pracy dla 

osób pracujących w sektorze węglowym, to świat drogich cen energii. [niezrozumiałe, 02:44:02] energetyki. A 

więc na pewno nie świat, o którym myślimy w kontekście nowoczesności. O dokumencie, który państwo 

zaprezentowali przede wszystk… W dokumencie, który państwo zaprezentowali przede wszystkim brakuje 

dobrej diagnozy w obszarze ochrony środowiska. Nie piszą w nim państwo o celach redukcji emisji na poziomie 

co najmniej pięćdziesięciu pięciu procent do 2030 roku, które wyznacza Zielony Ład dla całej wspólnoty unijnej. I 

piszą państwo o tym, że Polska powinna się do tej… do tego celu dołożyć na poziomie co najmniej czterdziestu 

czterech procent redukcji [niezrozumiałe, 02:44:33]. Należy tutaj jeszcze wspomnieć, że jeżeli leży nam na sercu 

ograniczenie ocieplenia do jak najbezpieczniejszego poziomu, to cele te powinny być jeszcze bardziej ambitne. 

Dla całej Unii redukcja emisji w 2030 roku powinna osiągnąć poziom co najmniej sześćdziesięciu pięciu procent i 

do tego czasu spadać rokrocznie co najmniej również o około siedem procent. Takie cele to [niezrozumiałe, 

02:44:56] polskiej gospodarki i powinniście państwo o tym wprost pisać w tym dokumencie. Diagnoza dotycząca 

gospodarki, obiegu zamkniętego, która dominuje kwestie środowiskowe, jest z kolei miałka i nie mówi między 

innymi o tym, że Polska [niezrozumiałe, 02:45:13] poziomu recyklingu założonych przez Unię Europejską. Czy o 

tym, że cały czas planowane są u nas w kraju inwestycje w spalarnie odpadów, które są zaprzeczeniem idei 

obiegu zamkniętego. Przed rządem jest masa pracy do wykonania, żeby przyspieszyć te procesy, a do tego 

konieczne jest dobre nazywanie wyzwań w tych sektorach, no, a tego w tym dokumencie, niestety, nie ma. Na 

podstawie diagnozy wyzwań związanych z Zielonym Ładem, w dokumencie FENG-u konsekwentnie formułujecie 

państwo rozwiązania, które opierane są na [niezrozumiałe, 02:45:43] wyzwania, które same w sobie nie mogą 

być adekwatne. W projekcie programu przez państwa zaprezentowanym kontynuuje się złą tradycję 

deprecjonowania istotności wyzwań środowiskowych. I, tak jak mogło to uchodzić na sucho jeszcze parę lat 

temu, to teraz może spowodować prawdziwe wykolejenie się polskiej gospodarki z powodu niedostosowania się 

do globalnych trendów. Kwestie środowiska i ochrony klimatu muszą być w końcu brane na poważnie, bo 

inaczej z jednej strony ściągają państwo na społeczeństwo katastrofalne skutki zmiany klimatu, a z drugiej w 

międzyczasie nie wspomagają konkurencyjności polskiej gospodarki, co też już za niedługo zacznie źle odbijać 

się tak na pracodawcach, jak i pracownikach w kraju. W obecnej sytuacji nie ma nawet co mówić o tym, jak 

wielkie szanse dla wzrostu jakości życia daje zielona transformacja, bo ta strategia nie dostaje do naglących 

zagrożeń. Dziękuję ślicznie i to już koniec mojej wypowiedzi. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję. Dobrze. Przechodzimy teraz do kolejnej osoby. Pani Edyta 

Kalamarz, Fundacja „Human Face of Education”. Bardzo proszę, pani Edyto. 
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Edyta Kalamarz, Fundacja „HUMAN FACE OF EDUCATION” 

A dzień dobry, państwu. Ja chciałam bardzo podziękować za możliwość dzisiejszego zabrania głosu. Z jednej 

strony reprezentuję organizacje pozarządowe, ale również jestem przedstawicielem osób ze szczególnymi 

potrzebami, z niepełnosprawnością, więc jakby tematy dostępnościowe, projektowanie uniwersalne i również 

badania naukowe z wdrażaniem na rynek i współpraca między nauką a biznesem, to są właśnie te obszary, które 

mnie interesują. Ja bym się chciała odnieść do tych trzech priorytetów, ze szczególnym uwzględnieniem 

środowiska sprzyjającego innowacjom. I, jak wszyscy wiemy, sytuacja pandemiczna pokazała, jak wygląda 

sytuacja na całym świecie. Jak bardzo ważne jest zdrowie, czyli szeroko pojęta jakość życia. Z drugiej strony 

mamy branże, które w wyniku właśnie pandemii, niestety, w tej chwili są w bardzo trudnej sytuacji i jakby 

możliwość realizowania projektów związanych właśnie z finansowaniem poprzez Unię Europejską projektów 

dotyczących właśnie badań naukowych z wdrożeniem na rynek, myślę, że będą bardzo dużą szansą z jednej 

strony dla gospodarki, a z drugiej strony właśnie rozwojem innowacji. Dla mnie najważniejszą taką branżą i 

obszarem, w którym się poruszam, to jest oczywiście dostępność, co oczywiście wynika z mojej indywidualnej 

sytuacji osobistej, jak i mojej rodziny. I tu chciałabym zwrócić przede wszystkim uwagę na tworzenie tak 

zwanych ekosystemów współpracy. Czyli z jednej strony mamy przedsiębiorców, mamy jednostki badawcze, 

uczelnie. Mamy również organizacje pozarządowe i tu również lobbowałabym za tym, żeby we wszelkich 

projektach, konkursach właśnie pojawiały się organizacje pozarządowe. I to nie tylko te, które prowadzą 

działalność gospodarczą, ale również te, które jej nie prowadzą. Z własnego doświadczenia nowe technologie są 

dla mnie jakby podstawą. Miałam też wielką przyjemność w 2019 roku, podczas innowacyjnego Krakowa 

prowadzić wraz ze środowiskiem start-upowym panel dotyczący właśnie wykorzystywania nowych technologii 

[niezrozumiałe, 02:48:44] człowieka, więc jakby obszary związane z wykorzystaniem nowych technologii są mi 

bardzo bliskie. I również współpraca ze środowiskiem zarówno start-upowym, jak i ze środowiskiem 

akademickim. Myślę, że jest wiele obszarów, gdzie moglibyśmy wykorzystać już istniejący potencjał. Przede 

wszystkim narzędzia, które już funkcjonują. Mam tutaj na myśli doktoraty wdrożeniowe, mam tutaj na myśli 

doktoraty eksternistyczne dla takiego na przykład, że tak powiem, społeczeństwa, które już dawno temu 

skończyło uczelnię. Tworzenie właśnie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, czyli pokazania młodym 

ludziom, młodym naukowcom, w jaki sposób mogą komercjalizować wyniki swoich prac. Jak również bardzo dla 

mnie ważna cyfryzacja, wykorzystywanie nowych technologii zwłaszcza w medycynie. Sama osobiście choruję na 

chorobę rzadką, niestety genetyczną, więc jakby jestem dożywotnio na to skazana, że wykorzystuję potencjał 

zarówno właśnie nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań, nowej diagnostyki, badań. Po prostu, no, dla 

mnie to jest codzienność. Zwróciłabym też dużą uwagę na inteligentne specjalizacje. Uważam, że na chwilę 

obecną myślę, że powinniśmy się tu skupić na krajowych inteligentnych specjalizacjach i za nie uznać właśnie 

dostępność do zasobów, czyli wykorzystania tego potencjału, który w kraju już mamy, jak również jakości życia. 

Pandemia pokazała nam, że właściwie mamy dwa najważniejsze obszary. Z jednej strony to jest nasze zdrowie i 

tu myślimy jako społeczeństwo ujęte globalnie, ale również niezależność finansowa zarówno przedsiębiorców, 
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jak i po prostu jednostek samorządu terytorialnego, który też w trudnej sytuacji się znalazł – ze względu właśnie 

na obciążenia związane z ochroną zdrowia i różnego rodzaju wydarzeniami, które w ostatnim czasie miały 

miejsce. Ponieważ z wykształcenia jestem geografem regionalnym, więc tematy związane z ekologią, ze 

zrównoważonym rozwojem czy z polityką klimatyczną nie są mi obce, ale skupiłabym się przede wszystkim na 

wykorzystaniu naszych zasobów, które już mamy. Dzisiaj to jest tylko kwestia po prostu odpowiedniego 

finansowania i z mojego osobistego doświadczenia, to jest przede wszystkim edukacja zarówno przedstawicieli 

nauki, jak i przedsiębiorców o tym, że powinni ze sobą współpracować. Dla mnie komercjalizacja badań 

naukowych jest podstawą na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu dzisiaj. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję, pani Edyto za wystąpienie. Poproszę kolejną osobę o to, żeby 

zabrała głos. Sekundkę, przewinę się tylko tutaj do mojej listy. Będzie to pani Emilia Kaczmarek, Stowarzyszenie 

Otwarte Kaszuby. Pani Emilio, bardzo proszę. 

Emilia B. Kaczmarek, Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby 

Witam wszystkich szanownych państwa, biorących udział, zaangażowanych w rozmowy na temat rozwoju 

gospodarczego naszego regionu. Postaram się tutaj maksymalnie zwięźle i możliwie ogólnie przedstawić swoje 

propozycje i dziękuję niniejszym… Podczas tych wysłuchań dziękuję niniejszym za udostępnienie szansy 

wypowiedzi. W dyskusji na temat Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 po pierwsze 

zwróciłabym szczególną uwagę na kwestię, która dotychczas nie została uwzględniona w założeniach 

gospodarowania funduszami Unii w naszym kraju przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Otóż 

należy podkreślić, iż warto byłoby zawrzeć w programie założenie na temat elastyczności w obszarze 

zarządzania komponentami projektów przyjmowanych do realizacji przy wsparciu Unii Europejskiej. 

Elastyczności dotyczącej szczególnie istotnych aspektów dla konkretnych projektów. Zwłaszcza w przypadku, 

gdy po uruchomieniu projektu zmieniają się diametralnie wyznaczniki określające środowisko realizacji danego 

projektu. Doskonałym wskazaniem, przepraszam, argumentowym jest w tym przypadku choćby globalna losowa 

sytuacja trwającej już od ponad roku pandemii oraz wpływu epidemicznych obostrzeń społeczno-gospodarczych 

na jakość funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw czy ośrodków badawczych chociażby. Po drugie 

podkreśliłabym wagę integrowania poszczególnych podmiotów gospodarczych i społecznych. Wszystkich z 

propozycją egzekwowania, zaangażowania o najwyższej intensywności dla objętych projektami dotowanymi z 

funduszy europejskich. Celem wzmocnionej integracji jest uzyskanie najlepszych efektów dla oddziaływań 

gospodarczych na dobrostan społeczny. I po trzecie – z moich osobistych doświadczeń związanych z obecnością 

w kręgach reprezentujących środowisko nauki biznesu i zdrowia oraz edukacji wynika jednoznacznie, iż istnieje 

pilna potrzeba udostępniania dróg wsparcia dla nieprzeciętnie wybitnych jednostek, wszechstronnie 

utalentowanych niejednokrotnie. A tym samym niejednokrotnie totalnie ignorowanych bądź w najlepszym 

przypadku niedostrzeganych przez gospodarkę naszego państwa, obecnie bardziej niż przed laty. Tym jest to 

istotniejsze, żeby ten negatywny fenomen podnosić w dyskusjach oraz w ramach procedur kwalifikacyjnych 
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uwzględniać, iż świadomość społeczna na temat często obniżonych kompetencji również społecznych wybitnych 

naukowców czy potencjalnie ponadprzeciętnie twórczych biznesowo jednostek jest od lat wysoko w kręgach elit 

i inteligencji, a jednocześnie jest wysoka, a jednocześnie jest właśnie niezauważana. A jednocześnie, 

przepraszam, są niezauważalne te jednostki właśnie w ramach rynku krajowego czy międzynarodowego w 

stopniu… I to się później odbija w stopniu wysoce szkodliwym i często bardzo zubaża gospodarkę w skali nie 

tylko lokalnej, ale i globalnej wręcz. Dziękuję serdecznie za uwagę. Ja już kończę swoją wypowiedź. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję za zabranie głosu. Poproszę teraz panią Annę Spurek, Green REV 

Institute. 

Anna Spurek, Green REV Institute 

Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, w imieniu Green REV Institute chciałabym po pierwsze podkreślić, że to 

właśnie dzisiaj, kiedy odbywa się wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki, władze Unii Europejskiej mają okazję powiedzieć STOP poprawce sto siedemdziesiątej 

pierwszej, która cenzuruje roślinny nabiał. Dlaczego to jest ważne? Bo w sytuacji, kiedy musimy mieć bardzo 

dobry plan, strategię, żeby po pandemii Covid-19 wesprzeć rozwój branż, które nie szkodzą środowisku, nie 

szkodzą naszemu zdrowiu i już dzisiaj pioniersko działają w zasadzie bez specjalnego, bez dedykowanego dla 

nich wsparcia, my tutaj pomijamy kwestię odpowiedzialności biznesu, czyli de facto przyszłych projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w kontekście bezpieczeństwa 

żywnościowego, zdrowia ludzi i klimatu. Nadal, niestety, nie łączymy kropek. Niestety, o takim wsparciu i 

wdrożeniu do kryteriów oceny, do diagnozy informacji na temat rosnącego rynku produktów roślinnych nie ma 

mowy w Nowoczesnej Gospodarce. Nowoczesna odnosi się, jak rozumiemy, do cyfryzacji, innowacji 

technologicznych i zielonej energii. Nielsen [niezrozumiałe, 02:56:16] zbadał w 2020 roku po raz pierwszy polski 

rynek produktów roślinnych. Największą wartość osiągnęły mleka roślinne. Przypomnę, że dzięki poprawce sto 

siedemdziesiątej pierwszej nazywają się napojami. To były dwieście pięćdziesiąt trzy miliony złotych. Dania 

gotowe: wegeburgery, falafele – sto siedem milionów i pasty kanapkowe – osiemdziesiąt jeden milionów 

złotych. Wszystkie wskazane produkty odnotowują dwucyfrowe wzrosty wynoszące odpowiednio: trzydzieści, 

szesnaście i dwadzieścia trzy procent. Taki trend w Polsce i w Europie jest widoczny już od kilku lat. Wpływają na 

to postawy konsumentów i konsumentek, którzy mają coraz więcej pieniędzy, którzy są gotowi wydać więcej na 

zakupy spożywcze i którzy poszukują zdrowych produktów dla siebie i swoich bliskich. Jednak państwo polskie 

wspiera produkcję i straty na innym rynku. Rynku produkcji zwierzęcej. Chociażby ostatnio, to było pięć 

milionów w województwie lubelskim ze względu na straty hodowców z powodu ptasiej grypy – kolejnej 

potencjalnej pandemii. Bo przypomnę, że już teraz wykryto w Rosji przypadki zarażenia się człowieka ptasią 

grypą. Ostatni raport Greenpeace analizował wsparcie Unii Europejskiej w ramach tylko jednego programu 

unijnego i wskazywał jasno: wsparcie nadal jest skierowane w stronę produkcji zwierzęcej. Bezmięsny Mięsny, 

Dobra Kaloria, Wege Siostry, Roślinny Kurczak, Polsoja, [niezrozumiałe, 02:57:36] Vege Smak, Jogurty Magda. To 
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tylko kilka przykładów firm roślinnych, które znajdziemy na półkach Biedronki, Lidla, Żabki. Pionierzy i pionierki 

etycznych, dobrych dla zdrowia i środowiska biznesów, którzy nie znajdują specjalnie dedykowanego dla siebie 

wsparcia w Nowoczesnej Gospodarce. Dlatego zwracam się do przedstawicieli i przedstawicielek strony 

rządowej o uwzględnienie w diagnozie, celach, wskaźnikach wsparcia dla branż, dla biznesów, które nie 

powodują zagrożenia dla naszego życia i zdrowia w długiej perspektywie. Odejścia od finansowania produkcji 

mięsa, mleka, nabiału, jajek. Wprowadzenie kryteriów oceniających oddziaływanie projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w sposób kompleksowy, tak 

żeby Nowoczesna Gospodarka była gospodarką przyszłości, a nie gospodarką przeszłości i gospodarką pandemii. 

Dziękuję serdecznie za głos. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję za zabranie głosu. Zanim oddam głos jeszcze kolejnym osobom, to 

mam dla państwa przypomnienie, że jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w ramach takiej 

minutowej wypowiedzi, to bardzo proszę podnieść rękę, my do państwa wrócimy i też umieścimy państwa tutaj 

na naszej liście, tak żebyśmy wszyscy zdążyli powiedzieć to, co jest dla nas najważniejsze. A teraz zaproszę 

jeszcze panią Monikę Lamparską-Przybysz, ZF Polpharma S.A. 

Monika Lamparska-Przybysz, ZF Polpharma S.A. 

Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Ja reprezentuję największy krajowy podmiot farmaceutyczny, który 

zajmuje się zarówno produkcją, jak również badaniami i rozwojem w obszarze leków i technologii lekowych. 

Stąd dużym zainteresowaniem oczywiście darzymy projekt i możliwości finansowania projektów dotyczących 

innowacji i działalności B+R. Ja dziś chciałabym się odnieść bardziej do naszych doświadczeń wynikających z 

poprzedniej perspektywy i zwrócić uwagę na kwestie, które w mojej ocenie być może warto zaadresować w 

kontekście kolejnych konkursów i programów, które będą miały za zadanie wesprzeć działalność badawczo-

rozwojową. Przede wszystkim, w oparciu o doświadczenia z poprzednich lat, bardzo mocno jako branża 

postulujemy, aby dopuszczać również duże firmy, duże podmioty do konkursów, bez wprowadzania 

jakichkolwiek ograniczeń oddzielnych, polikonkursowych, oddzielnych alokacji. Bo tak naprawdę kluczem do 

tego, żebyśmy odnieśli w przyszłości sukces jest rozwój innowacji i wielkość przedsiębiorstwa nie ma tu 

znaczenia. I zarówno duzi, jak i mali powinni być w równym stopniu traktowani. Drugim takim elementem, który 

z naszej perspektywy warty jest zwrócenia uwagi, to są kwestie prowadzenia sztywnych limitów w projektach 

badawczo-rozwojowych dotyczących chociażby struktury kosztowej. Jest to mechanizm, który bardzo utrudnia 

właściwą realizację projektu, wprowadza znaczne opóźnienia, uniemożliwia wykonanie pewnych faz, chociażby 

zlecania części usług podmiotom zewnętrznym. A, jak państwo na pewno doskonale wiecie, w przemyśle 

farmaceutycznym poszczególne etapy rozwoju produktu, jakim jest lek, są ściśle uregulowane. I gros etapów, 

choćby badania kliniczne, jesteśmy zobowiązani w stu procentach realizować przy udziale podmiotów 

zewnętrznych, jak chociażby ośrodki kliniczne. Wprowadzanie takich limitów jak do tej pory, czyli na przykład 

sześćdziesiąt procent podwykonawca… Podwykonawca w znacznym stopniu utrudniał realizacje projektów 
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badawczo-rozwojowych, które zawierały w sobie element związany z badaniami klinicznymi. Uważamy również, 

że warto wprowadzić elastyczną formę konkursu, przyspieszającą selekcję projektów, żeby nabory były w trybie 

ciągłym, żeby z szybką informacją zwrotną czy wstępna propozycja, wstępny taki preliminarny wniosek spełnia 

wymagania konkursowe czy też nie, po to, żeby te pieniądze szybko trafiały do potencjalnych beneficjentów. Bo 

pamiętajmy, że nie każdy jest w stanie rozpocząć projekt w momencie złożenia wniosku. Część podmiotów 

czeka dopiero na moment uzyskania decyzji o dofinansowanie, a często trwało to w poprzednich latach nawet 

kilka miesięcy. Z naszej perspektywy przemysłu farmaceutycznego, który za cele stawia sobie przede wszystkim 

bezpieczeństwo lekowe i dostarczanie skutecznych, ale też kosztowo efektywnych terapii polskim pacjentom 

uważamy, że warto byłoby, w przypadku definicji innowacyjności, zwrócić uwagę również na to, by doceniać 

projekty, które stawiają na ulepszanie. Żebyśmy nie skupiali się tylko na tak zwanych disruptive innovations, czyli 

innowacjach przełomowych. Nie szukali tego złotego Graala, ale również wspierali te projekty, które wnoszą 

ulepszenia, które dostarczają naszym pacjentom skutecznych, ale tańszych terapii. Bo trzeba pamiętać, że poza 

definicją Oslo, jeśli chodzi o zdrowie, mamy też do dyspozycji i wdrożona jest w życie definicja WHO, która 

mówi, że innowacją zdrowia jest także dostarczenie skutecznych, ale tanich terapii pacjentom. I na to 

odpowiedzią są przede wszystkim również leki generyczne. Ważne również, byśmy pamiętali o elastycznych i 

uproszczonych formach rozliczania. Było o tym mówione parę wystąpień wcześniej, że projekty w trakcie 

realizacji często diametralnie się zmieniają. Więc warto byłoby stosować takie narzędzia, które maksymalnie 

pozwalałyby wykorzystać środki, które uzyskujemy w ramach dotacji. Dziękuję. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Przypomnę jeszcze państwu, że jest okazja do 

zapisania się czy zgłoszenia do jednominutowej wypowiedzi już po tej części. Do czego bardzo mocno zachęcam. 

Jest nas sporo, tylko na tym webinarze sto dwadzieścia osób, a jeszcze obserwowani jesteśmy na Facebooku, 

YouTubie i na stronie, więc zapraszam. A kolejną osobą i póki co ostatnią jest pan Kamil Talar, NRG Project sp. z 

o.o. 

Kamil Talar, NRG Project Sp. z o.o. (prezentacja >>) 

Dzień dobry. Jesteśmy na pierwszym wysłuchaniu jako NRG. Firma NRG bezpośrednio wpisuje się w politykę 

Unii Europejskiej związaną z Zielonym Ładem. Przeszliśmy drogę jako dostawca magazynów energii od 

górnictwa branży paliwowej, obecnie do OZE. Chciałem przedstawić państwu krótkie studium przypadku na 

naszych innowacjach, z którymi problemami się borykamy. Co widzimy, jakie problemy powinny fundusze 

obecnie rozwiązywać. Tutaj bardzo ciekawie i merytorycznie opowiadał też o tym pan Jan Twardowski. Nasze 

rozwiązanie, które obecnie państwo widzą na pierwszym slajdzie wpisuje się bezpośrednio w podnoszenie 

efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Jest to magazyn energii dla przedsiębiorstw. Poproszę kolejny 

slajd. To, z czym się spotykamy obecnie, to duże środki, które były zaangażowane w uczelnie. Uczelnie mają na 

przykładzie Politechniki Łódzkiej bardzo wyspecjalizowane laboratoria, z którymi możemy współpracować, ale 

nie są to jednostki certyfikujące. Bo na to już uczelnie nie mają pieniędzy. Sama branża energetyczna wymaga 
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bardzo dużych inwestycji i sterowalności źródeł OZE. W naszym przypadku to, co widzimy w państwa 

konkursach, to brak środków na demonstratory, gdzie wdrażamy innowacje. Konkurencja zachodnia proponuje 

już całą linię produktową, a my chcemy zaproponować jedno rozwiązanie. W branży energetycznej to jest kilka 

milionów złotych na tego typu demonstrator, a my chcemy całą linię pokazać demonstratorów. Nie pokazujemy 

tej linii. Pokazujemy jednostkowe, wybiórcze, mniejsze demonstratory i tutaj nie jesteśmy konkurencyjni pod 

tym względem. Widzimy też barierę, którą fundusze powinny być odpowiedzią na tą barierę. Jest to problem 

wejścia w system energetyczny, gdzie firmy właśnie europejskie współpracują jedna z drugą. My proponujemy 

substytuty jakichś rozwiązań w Polsce, ale nie możemy dopasować się do systemów, bo tutaj firmy już ze sobą 

współpracują i po prostu jest niechęć z ich strony na nasze wejście w ten system. Te problemy również fundusze 

mogą rozwiązać. Przekonanie klienta do nowej marki, czyli promocja marki w kraju i Europie. Tutaj ciekawe były 

projekty dla nowych marek, dla promocji marek, ale proszę się nie skupiać na targach w Japonii czy w Stanach 

Zjednoczonych, które nam proponowano. My chcemy targi w Niemczech, w Czechach. Pokazywać nasz produkt 

w Polsce i tego typu rozwiązania wdrażać, promować lokalnie. Tutaj mamy taki problem z pozycjonowaniem 

naszej marki jako innowatora, że duże firmy współpracują często z dużymi firmami. My jako mniejsza firma 

jesteśmy zmuszeni mimo, że mamy wysokiej jakości produkty z zakresu magazynowania energii dla 

konsumenta. Jest to magazyn, który za mną stoi, energii do fotowoltaiki, ale też magazyn energii do farm 

fotowoltaicznych. Jesteśmy po prostu zmuszeni do współpracy ze słabszymi markami, które chcą z nami 

współpracować. Niestety, tutaj też widzimy opór po prostu dużych graczy na terenie Polski. I dla nas problem z 

pozycjonowaniem produktu. Myślę, że fundusze mogłyby wpłynąć na tego typu rozwiązania problemów. 

Ostatnim punktem, do którego się chciałem odnieść, to jest dostosowanie kadry do potrzeb rynku. Jest to często 

poruszana tematyka. W obrębie rynku bateryjnego, który w Polsce już ma do 2027 roku to ma być koło 

dwudziestu siedmiu miliardów złotych. Nie mamy tych specjalistów w ogóle praktycznie. My kształcimy kadrę 

od podstaw i tutaj widzimy tą potrzebę również, że bez ludzi po prostu ta innowacyjna gospodarka i fundusze 

same po prostu się nie obronią. Dziękuję za możliwość wypowiedzi. Myślę, że będziemy uczestniczyć w 

kolejnych wysłuchaniach. Dziękuję. 

Katarzyna Karpa-Świderek: Bardzo dziękuję, panie Kamilu i dziękuję wszystkim państwu za te niezwykle 

ciekawe wypowiedzi. Zwięzłe, ale pełne informacji. No, bez usłyszenia głosu organizacji pozarządowych i 

obywateli także biznesu, nie da się napisać dobrych funduszy, które pozwolą nam faktycznie jako kraj być 

krajem innowacyjnym i nowoczesnym. Proszę państwa, jeszcze przypominam, że jest opcja wpisania swoich 

pytań do ministerstwa przez [opcję] Q&A. Zachęcam do tego, bo jeszcze przez chwilę będziemy połączeni, więc 

można to pytanie przekazać. Jest to jakaś na pewno forma dotarcia. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję 

państwu za wystąpienie, za udział i za możliwość posłuchania państwa i poprowadzenia tego spotkania. A teraz 

oddaję już głos pani Karolinie Dreszer-Smalec, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych. Pani Karolino bardzo proszę.  
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Podsumowanie wysłuchania 

Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Dziękuję, dziękuję za świetne poprowadzenie tej części. I nie wiem czy wiedzą państwo, że dzisiaj przypada 

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji. Więc naszym wysłuchaniem świetnie wpisaliśmy się w ten temat. 

Więc myślę, że te wszystkie uwagi, propozycje i komentarze, które padły podczas tego wysłuchania posłużą 

przede wszystkim tym, którzy w tej chwili otrzymawszy te informacje mogą z nich skorzystać i popracować dalej 

nad dokumentem, który będzie najlepiej odpowiadał na potrzeby wszystkich środowisk tu dzisiaj 

reprezentowanych. Będzie najpierw odpowiadał na potrzeby rozwojowe Polski. I w tej chwili chciałabym 

przekazać głos przedstawicielce Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pani Małgorzacie Szczepańskiej, 

Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju. Zapraszam pani dyrektor. Kilka słów na 

zakończenie. 

Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 

Małgorzata Szczepańska: Tak. Dzień dobry, państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim 

bardzo dziękuję za wszystkie zebrane głosy. Za wszystkie spostrzeżenia, wszystkie sugestie. Dzisiaj jest Dzień 

Kreatywności i Innowacyjności, ale myślę, że też ważne, że żeby podkreślić, że innowacyjności nie ma bez 

współpracy wszystkich środowisk i dlatego też jeszcze raz podziękowania za organizację tych wysłuchań. 

Możliwość właśnie wsłuchania się w głos wszystkich grup społecznych. Przede wszystkim chciałam podziękować 

za te wszystkie dobre głosy, bo trochę takich dobrych uwag i pochwał z państwa strony zostało do nas 

skierowanych i to naprawdę bardzo motywuje do dalszej pracy i tego, żeby jeszcze poprawić ten dokument. 

Żeby Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki był po prostu jeszcze lepszym dokumentem i 

żeby był też takim dokumentem inkluzywnym, który będzie zachęcał do współpracy i zachęcał do tego, żeby 

wszyscy włączyli się w podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności naszej gospodarki. Kilka rzeczy, które 

wybrzmiały [niezrozumiałe, 00:03:11:10] sobie jakby pozwolę króciutko je podsumować. I te pierwsze 

komercjalizacje i kwestia współpracy nauki z biznesem to pojawiło się w pierwszej części naszego dzisiejszego 

spotkania. My oczywiście będziemy bardzo wspierać i bardzo podkreślać konieczność budowania mostów 

między nauką i biznesem. Wszystkie propozycje takie stricte wdrożeniowe, które się pojawiły, dotyczące 

poprawy właśnie tych relacji na pewno weźmiemy pod uwagę. Ważnym też etapem… Ważnym też elementem 

dla nas będzie zapewnienie takiej płynności finansowania zarówno prac przemysłowych, badań przemysłowych i 

prac rozwojowych. I tutaj [niezrozumiałe, 03:11:57] dotyczące tego, aby w programie zapewnić możliwość 

wsparcia przy ubieganiu się o środki z europejskich programów, takich jak Horyzont czy innych programów 

realizowanych na poziomie europejskim. Niewątpliwie takie działania zaplanowaliśmy w programie i będziemy 
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je realizować. Pojawiła się kwestia dotycząca infrastruktury badawczo-rozwojowej, tej publicznej. Myślę, że to 

jest jakieś niezrozumienie, ponieważ był postulat, żeby oprócz instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz o tą 

infrastruktur… O finansowanie tej infrastruktury mogłyby się również ubiegać instytucje inne niż zrzeszone w 

Sieci Badawczej Łukasiewicz. Oczywiście taka możliwość jest. Wszystkie projekty, które znajdą się na Polskiej 

Mapie Infrastruktury Badawczej będą mogły być objęte tym wsparciem. I też to, co chciałabym podkreślić, jeśli 

chodzi o obszar komercjalizacji. W wyniku prac badawczo-rozwojowych duży nacisk będziemy kładli również na 

podnoszenie kompetencji osób pracujących na uczelniach tak, aby one zwiększały swoją… Swój potencjał, jeśli 

chodzi właśnie o komercjalizację swoich wyników prac naukowych. Bo wiemy, że samo finansowanie jest ważne, 

ale ważne jest też, żeby wiedzieć jak to dokładnie zrobić. I też umiędzynarodowienie polskiej nauki. Bardzo nam 

zależy na tym, żeby najlepsi polscy naukowcy pracowali z najlepszymi naukowcami innych ośrodków 

międzynarodowych. Tu nie chodzi o żaden drenaż. Tu chodzi o wymianę doświadczeń. O to, żebyśmy się właśnie 

w ramach dobrej współpracy uczyli najlepszych rozwiązań, najlepszych praktyk. Obszar cyfryzacji – tutaj tylko 

króciutko. On jest oczywiście bardzo ważny. Jest jednym z trzech takich kluczowych celów, które przyświecają 

programowi Nowoczesna Gospodarka. Chciałam tylko podkreślić, bo pojawiały się takie wątpliwości, czy ten 

obszar cyfryzacji będzie mógł być wspierany w formie dotacyjnej i czy będą możliwe wsparcia również takiego 

obszaru doradczego dla firm mało… Sektora MŚP. Więc zarówno w pierwszym priorytecie planujemy wsparcie w 

obszarze cyfryzacji w takim wdrożeniowym schemacie dotacyjnym. W drugim priorytecie również planujemy 

działania, które właśnie będą bardziej ukierunkowane na budowanie świadomości, na obszar doradczy dla 

sektora MŚP. I tam również zakładamy, że będzie możliwe wsparcie takich niższych wartościowo, ale jednak 

projektów grantowych. Instytucja otoczenia biznesu. Ważne dla nas znowu instytucje otoczenia biznesów i 

klastrów. Bardzo dziękuję za wszystkie słowa wspierające te rozwiązania, które zaproponowaliśmy w programie 

Nowoczesna Gospodarka. Ja tylko nie będę się odnosiła szczegółowo do wszystkich tych propozycji. Ja tylko 

chciałam podpowiedzieć, że jeśli chodzi o wsparcie instytucji otoczenia biznesu, bardzo dużą rolę będziemy 

przykładali do współpracy też właśnie między tymi instytucjami. Niewątpliwie pojawi się nowy model 

akredytacji, który będzie się skupiał nie tyle na podmiotach, ale raczej na tym, jakie kompetencje i jakiego 

rodzaju usługi, jakiego rodzaju wsparcie dany podmiot będzie mógł oferować. I niewątpliwie tutaj też ważnym 

elementem, takim obszarami ważnymi, którymi… Które będziemy starali się wspierać, Instytucje Otoczenia 

Biznesu będą świadczenie usług czy różnego rodzaju doradztwo związane z gospodarką obiegu zamkniętego 

właśnie z proekologicznymi rozwiązaniami i z cyfryzacją. Oczywiście ważne elementy – kolejne dwa, które się 

pojawiły z włączeniem organizacji społecznych jako beneficjentów programu Nowoczesna Gospodarka w 

pierwszej osi. To jest postulat w sensie [niezrozumiałe, 03:16:05] to jest w wielu wypowiedziach państwa 

również on jest wyrażany w uchwale Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tak jak już było to prezentowane 

przeze mnie na wczorajszym spotkaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na pewno bardzo wnikliwie 

przeanalizujemy tą propozycję. Zastanowimy się nad taką możliwością. Oczywiście to się wszystko wiąże z 

pewnymi konsekwencjami i ograniczeniami, ale tutaj obiecuję na pewno wnikliwą analizę tej propozycji. My 
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widzimy niewątpliwie możliwość… Widzimy możliwość nawiązywania współpracy już teraz, bo i fundacje już 

teraz są beneficjentami Programu Inteligentny Rozwój, ale rozumiem, że jest potrzeba poszerzania tego… tej 

współpracy i na pewno ten obszar będziemy wnikliwie analizować. Ja tutaj też podkreślę, że program 

Nowoczesna Gospodarka niewątpliwie w drugiej osi, w drugim priorytecie. Tam gdzie mamy właśnie… Widzimy 

taką możliwość włączenia się organizacji społecznych właśnie w klastry czy w ośrodki czy funkcjonowanie 

ośrodków innowacji. Ale też zapraszamy do współpracy w ramach grupy do spraw krajowych i inteligentnych 

specjalizacji. Czwarty sektor jest tam bardzo życzliwie widziany, więc jeśli tylko państwo widzicie taką potrzebę 

włączenia się w pracę tej grupy, myślę, że nie będzie… nie będzie z tym problemów. Kwestia dostępności, która 

również wybrzmiała. My sobie zdajemy sprawę z tego, że… Zaadresowanie potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami jest jak najbardziej obszarem, gdzie innowacje mogą się realizować. I tutaj na pewno te 

zapisy programu, które dotyczą wypełnienia standardów dostępności zostaną uzupełnione. To jest po prostu 

jakiś rodzaj naszego przeoczenia, że nie zostało to tak dokładnie wyeksponowane. Natomiast, jeśli chodzi o 

projektowanie uniwersalne, które się również pojawiło, no to nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło w 

schemacie wdrażania funduszy europejskich, ale już od dwóch lat obowiązują wytyczne dotyczące 

projektowania uniwersalnego i właśnie tych standardów dostępności, i one są stosowane w całym systemie 

oceny. I zakładam, że również taka… To po prostu będzie kontynuowane. Więc już teraz projekty, które są 

finansowane ze środków europejskich w Programie Inteligentny Rozwój powinny spełniać zarówno standardy 

dostępności, jak również standardy uniwersalnego projektowania. Program sam w sobie również przewiduje 

możliwość… możliwość organizowania takich konkursów tematycznych. I w obecnej perspektywie 

organizowaliśmy takie konkursy tematyczne poświęcone obszarowi dostępności i, jak będzie taka potrzeba, 

będziemy również organizowali podobne konkursy w programie Nowoczesna Gospodarka. I tutaj też chciałam 

powiedzieć, ponieważ pojawiły się również postulaty jakiegoś specjalnego podkreślenia niektórych branż czy 

niektórych obszarów, głównie związanych z rozwiązaniami proekologicznymi. Ta możliwość organizowania 

konkursów tematycznych również adresuje te potrzeby właśnie planowania jakichś środków na poszczególne 

branże. Z tym, że te branże powinny się mieścić w ramach szeroko rozumianych krajowych inteligentnych 

specjalizacji. Bardzo duży obszar i temat, który był poruszany w wielu wypowiedziach [niezrozumiałe, 03:20:00] 

przedsiębiorstw – szerzej zielonej gospodarki i wypełnienia przez nas celów klimatycznych. Ja tylko chciałam 

podkreślić, że program Nowoczesna Gospodarka… Jego głównym celem jest podnoszenie konkurencyjności i 

innowacyjności polskiej gospodarki, bo też tak ten Program w całości jest finansowany tak w stylu polityki 

pierwszej określonego na poziomie Komisji Europejskiej jako bardziej inteligentna Europa. I cały obszar działań 

związanych z klimatem, z gospodarką niskoemisyjną. Takim głównym… głównym celem działania i finansowania 

tego obszaru, ten cel polityki drugi, który będzie finansował program… Następcę Programu Infrastruktura i 

Środowisko. I na pewno państwo wszyscy, którzy jesteście zainteresowani sprawami ekologii, rozwiązań 

ekologicznych, w ogóle transformacji polskiej gospodarki w kierunku działal… W kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej. To jest na pewno program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem wszystkich tych 
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państwa, którzy w tej chwili postulowaliście te kwestie zielone. Natomiast my w Programie Nowoczesna 

Gospodarka, oprócz podnoszenia tej innowacyjności, zwiększania właśnie nakładów na działalność badawczo-

rozwojową, rzeczywiście w naszym odczuciu dosyć silnie zakreśliliśmy również ścieżkę związaną z zazielenieniem 

gospodarki, z transformacją również gospodarki w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań. To 

ukierunkowanie będzie widziane na takich dwóch poziomach. Po pierwsze: w pierwszym priorytecie mamy cały 

moduł, który dotyczy zazielenienia gospodarki i w ramach tego modułu będziemy zachęcać firmy do tego, żeby 

inwestowały czy inwestując w nowe rozwiązania, od razu myślały o tym, żeby te rozwiązania były ekologiczne, 

żeby były właśnie efektywne energetycznie. Żeby wykorzystywały dotychczasowe zasoby. I ten wątek będzie 

jeszcze kontynuowany w drugim priorytecie. Tam gdzie będą realizowane już takie działania stricte 

inwestycyjne, związane z wdrożeniem innowacji. Również w dwóch takich działaniach dotyczących inwestycji 

będzie wydzielona tak zwana ścieżka na inwestycje zielone. Więc wszyscy ci, którzy będą chcieli wdrożyć w 

swojej działalności ekologiczne rozwiązania, będą mogli uzyskać dofinansowanie. Czy to właśnie w formie 

dotacji czy w formie instrumentów finansowych przewidzianych w drugiej osi. I drugi obszar, druga… Drugi 

poziom, o którym chciałam powiedzieć, który rzeczywiście jeszcze w samym… W samej części programu nie jest 

odzwierciedlony, to jest zastosowanie zasady do not significant harm. Będziemy stosować tą zasadę przy 

realizacji tego programu, na takich dwóch poziomach. Po pierwsze horyzontalnie projekty, które będą 

finansowane ze środków programu, będą musiałby wykazać się neutralnością i potwierdzeniem wypełniania tej 

zasady. Po drugich projektach i których działaniach i w których projektach takich stricte inwestycyjnych 

będziemy dodatkowo punktować za realizację tychże… Tegoż działania. To się… Krótko powiem o tym, ponieważ 

w pierwszej części spotkania pojawiły się wypowiedzi dotyczące roli samorządów. My dostrzegamy konieczność 

silnej współpracy z samorządami, dlatego też proponujemy też takie działania, które… W ramach których 

wypracujemy modele czy też nowe modele współpracy czy rozwiązań innowacyjnych. I to jest na pewno jeden 

wątek, który jest bardzo ważny i został też dostrzeżony w wypowiedzi przedstawiciela Unii Miasteczek Polskich. 

Ale też chciałam zwrócić uwagę, że sam program przewiduje możliwość wspierania i realizacji takich inicjacji, 

które wiążą się z zamówieniami przy komercyjnymi i partnerstwem innowacyjnym. I tutaj na pewno jest duży 

obszar do współpracy z miastami i z samorządami. Taka… Właśnie te innowacyjne rozwiązania na przykład, to z 

obszarów RTT zostały wyobrażone. Bardzo dziękuję za wszystkie kwestie, wszystkie uwagi dotyczące kwestii 

wdrożeniowych, form wsparcia. To o czym mówiłam czy dotacje, czy instrumenty finansowe. Uwzględnienia 

firm dużych, bo rzeczywiście firmy duże będą uwzględnione w Programie. Zastanawiamy się bardzo mocno nad 

zmianą, też uproszczeniem systemu oceny, więc na pewno wszystkie te propozycje weźmiemy pod uwagę. Ja 

też tylko chciałam podkreślić, że już w ramach konsultacji społecznych mówiliśmy o tym, że zastanawiamy się 

nad realizacją właśnie programów w formule konkursów ciągłych. Tak, żeby środki tego programy były ciągle 

dostępne dla firm. Dziękuję również za te uwagi dotyczące wskaźników. My sobie zdajemy sprawę, że trzeba w 

programie jeszcze bardziej uwydatnić na poziomie wskaźników ten obszar związany z zazielenieniem 

przedsiębiorstw, za rozwiązaniami proekologicznymi. Natomiast tutaj, ze względu na pewne ograniczenia 
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formalne i konieczność wyboru wskaźników, tych wskazanych na poziomie europejskim, przyjęliśmy je na takim 

bardzo dużym poziomie ogólności. Był też postulat poszerzenia, wychodzenia poza obszary krajowych 

inteligentnych specjalizacji. Tutaj sam program dopuszcza taką możliwość. Co do zasady on jest finansowany… 

Te działania są finansowane w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, ale też w niektórych obszarach 

eksperymentowania dajemy możliwość wychodzenia po tych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. I też, w 

ramach instrumentów finansowych w tych działaniach, które są realizowane w ramach instrumentów 

finansowych jest możliwość, aby były finansowane projekty wychodzące poza Krajowe Inteligentne 

Specjalizacje. O wsparciu dla branż i możliwościach,  konkursach schematycznych już mówiłam. Także jeszcze raz 

bardzo państwu serdecznie dziękuję za wszystkie uwagi, za wszystkie propozycje. Dziękuję organizatorom za 

organizację dzisiejszego wysłuchania. A w szczegó… Oczywiście dzisiejszego… Te, które… w którym przewodzi 

organizacja… Organizacji przewodzi OFOP, a OFOP-owi jeszcze szczególnie dziękuję za zaangażowanie, 

przegotowanie tego programu, ponieważ OFOP akurat uczestniczył w pracach grupy. [niezrozumiałe, 03:27:14] 

na którym dyskutowaliśmy pierwsze założenia tego programu. Także serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że do 

zobaczenia jeszcze pewnie w… I wielu przy okazji konsultacji wielu dokumentów. Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Dziękuję. Dziękuję za to małe podsumowanie, zebranie tych najważniejszych punktów. Rzeczywiście bardzo 

dużo… dużo elementów się pojawiło. To rzeczywiście duże wyzwanie, kiedy w kilka minut trzeba powiedzieć o 

rzeczach najważniejszych. Cały czas się w tym trenujemy, ale widać, że można w tak krótkiej wypowiedzi 

zawrzeć bardzo wiele ważnych punktów. Więc dziękuję wszystkim mówcom, którzy zabierali głos. I dla mnie 

pozostają właściwie dwie rzeczy w tym momencie. Po pierwsze zachęcić państwa do tego, żeby wypełnić 

ankietę podsumowującą. I już poproszę, żeby ta ankieta została włączona. Wszyscy z państwa powinni mieć 

dostęp do tej ankiety oprócz mówców. Ponieważ mówcy, którzy są w tej chwili zalogowani ze statusem mówcy, 

nie mogą tego zrobić. Więc proszę o odpowiedzi na kilka pytań. Cały czas staramy się, aby te wysłuchania były 

też z takiego punktu organizacyjnego jak najlepiej przygotowane. Żeby odpowiadały też państwa potrzebom. No 

i w tym czasie, kiedy będą państwo wypełniać tą ankietę, ja jeszcze tylko podkreślę, że wszystkie uwagi, które 

dzisiaj padły podczas wysłuchania, można do nich łatwo wrócić. Całe wysłuchanie jest tak realne. Jest cały czas 

już w tej chwili od tego momentu dostępne. Można sobie odsłuchać na stronie: wysłuchania-

nowaperspektywa.pl. Znajduje się [tam] cały program poszczególnych mówców z wymienionymi imionami i 

nazwiskami, afiliacjami poszczególnych osób. A więc też wyobrażam sobie, jest taka możliwość, jeżeli ze strony 

ministerstwa te prace jeszcze będą trwały i jest nawet jeszcze taka możliwość, aby wrócić do konkretnego 

mówcy, ewentualnie dopytując o jakiś pomysł. Ewentualnie, sprawdzając jeszcze raz na czym polegała dana 

wypowiedź. I myślę, że to duże wyzwanie, żeby te wszystkie uwagi przeanalizować i wyciągnąć z tego coś, co 

jest najważniejsze, co można by przełożyć na zmianę w dokumencie. Ale mam nadzieję, że to też będzie 
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ułatwione. Tak jak też wspomniałam na początku – będzie też przygotowana transkrypcja. Potrzebujemy na to 

kilka dni. Ale ona też będzie opublikowana na stronie internetowej wysłuchania-nowaperspektywa.pl. Więc 

tutaj też państwo będą mogli z tego… wszyscy z państwa z tego skorzystać. I potrzebuję sygnału od naszego 

działu technicznego, czy ankieta została wypełniona. Jeżeli tak będzie, to bym prosiła o pokazanie jakichś 

efektów tej ankiety, ale zanim, to jeszcze przypomnę państwu o kolejnych wysłuchaniach. I najbliższe z nich – 

dwa – w przyszłym tygodniu. Pierwszy, dotyczący funduszy dla Polski Wschodniej – w czwartek. I w piątek – 

Pomoc Techniczna. Zapraszamy do zgłaszania się, czy jako mówcy, czy jako słuchacze. Prosty formularz służy do 

tego, żeby zgłosić chęć zabrania głosu, czy po prostu uczestnictwa w spotkaniach. Ważne jest, aby wypełnić go 

maksymalnie dwie doby przed danym wysłuchaniem, ponieważ wtedy to zamykamy tą listę chętnych. A tutaj 

widzą państwo efekty. Dzisiaj większość osób – dziewięćdziesiąt jeden procent to widzowie. Widzimy, że z 

bardzo różnych stron pochodzili… pochodziły osoby, które uczestniczyły w naszym spotkaniu. Od administracji 

publicznej, partnerów społecznych, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, uczelnie wyższe, media, 

przedstawiciele rządu. Wiemy, że też mamy dzisiaj z nami przedstawicieli Komisji, więc bardzo się cieszymy, że 

wszyscy państwo poświęcili te trzy i pół godziny czasu. Czy w czasie wysłuchań usłyszał Pan/Pani jakieś tam 

argumenty. Siedemdziesiąt pięć blisko procent twierdzi, że tak. Czy wysłuchanie było wartościowe, bardzo 

wysoko, czy zostało dobrze zorganizowane – sto procent, wow! Dziękujemy, bardzo nam miło. Dokładamy 

wszelkich starań, ale oczywiście to nie byłoby możliwe gdyby nie państwa udział. Przygotowanie, poświęcenie 

czasu, pracy całego zespołu OFOP-u. Dziękuję tym wszystkim, których państwo nie widzą, ale którzy zapewniają, 

że możemy to spotkanie odbyć tak sprawnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję tłumaczom migowym. Dziękuję 

prowadzącym – Pani Katarzynie i Marii. I, szanowni państwo, zamykam dzisiejsze spotkanie i zapraszam, mam 

nadzieję, w przyszłym tygodniu albo na kolejnych wysłuchaniach. Jeszcze kilka przed nami. Poszczególne 

tematy, wszystko znajdą państwo na stronie wysłuchania-nowaperspektywa.pl. Dziękuję państwu pięknie i do 

zobaczenia. 

Pytania, rekomendacje zamieszczone 
przez uczestników wysłuchania 
w sekcji Q&A 
 

 
Marek 

Mam pytanie do wypowiedzi Pana Ministra – jakie fakty (wskaźniki) potwierdzają stwierdzenie o istotnym 

postępie w obszarze innowacyjności polskiej gospodarki. 

 
Emilia B. Kaczmarek 

Witam serdecznie. Proszę o zweryfikowanie takich komponentów programu FE dla NG 2021-2027, jak: 1. 

możliwie wysoka ELASTYCZNOŚĆ dla warunków realizacji projektów dotowanych w sytuacjach zmiennych 
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uwarunkowań tak znaczących, jak globalna pandemia itp.; 2. maksymalnie zintensyfikowany zakres 

INTEGROWANIA wszystkich obecnych na rynku podmiotów społeczno-gospodarczych; 3. wprowadzanie 

narzędzi pozwalających dostrzeganie I ZAPRASZANIE wybitnych jednostek i innych podmiotów dotąd 

pomijanych przez rynek dotowany (o ścisłych powiązaniach w obszarach: nauka, biznes, zdrowie, edukacja), 

mniej inicjatywnych i niezależnych z różnych względów jak dotąd od lat, a jednak o potencjalnie nieocenionym 

spektakularnie korzystnym wpływie na holistyczne wzrosty społeczno-gospodarcze rozpoczynającego się 

dziesięciolecia. Kłaniam się nisko! Dziękuję za uwagę:) 

 
Tomasz Kokowski 

Postulat nieograniczania możliwości pozyskania dofinansowania dla projektów B+R adresuje ograniczenie 

zapisane jako wskazanie Sieci Badawczej Łukasiewicz i przedsięwzięć wpisanych do Mapy Infrastruktury 

Badawczej. To właśnie jest ograniczeniem, które istotnie blokowało inicjatywy w dopiero co zakończonej 

Perspektywie Finansowej 2014-2020 (mapa drogowa). Projekty wpisane uzyskują rodzaj immunitetu 

konkurencyjnego – stają się de facto przedsięwzięciami o charakterze pozakonkursowym (gwarancja 

dofinansowania). Brakowało też mechanizmu cyklicznej weryfikacji i aktualizacji tej mapy. 

 


