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Wstęp 
Jak doszło do wysłuchań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności? 

Trwają prace nad tzw. Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Takie plany 

przygotowywane są też w innych krajach Unii Europejskiej. W Polsce po raz pierwszy szersza opinia 

publiczna mogła się zapoznać z propozycjami przygotowanymi przez rząd 26 lutego 2021r. 

Zarówno projekt Planu jak i dotychczasowy sposób jego przygotowywania (w istocie pomijający 

istotnych partnerów np. organizacje społeczeństwa obywatelskiego) zrodził wiele emocji. To 

zrozumiałe, bo KPO stanowić może i powinien niepowtarzalną olbrzymią szansę dla Polski. Ma on nie 

tylko zmniejszyć i rekompensować straty społeczne i gospodarcze wynikłe z epidemii, ale jednocześnie 

uodpornić nasz kraj na przyszłe kryzysy. Jego istotą nie jest tylko ochrona i kontynuacja, ale także 

szukanie nowych możliwości i szans. Warunkiem uzyskanie środków w ramach tego planu jest 

dokonanie w Polsce niezbędnych reform o trwałym i systemowym charakterze. Istotny jest też sposób 

wdrażania, który musi być odporny na dobrze znane zagrożenia (np. korupcje, klientyzm, brak 

przejrzystości i obiektywności w ocenie przedsięwzięć, brak efektywności czy też po prostu szkodliwość 

podejmowanych projektów itd.).  

Wszystkie te powody skłaniają do tego, aby Krajowy Plan Odbudowy i sposób jego wdrażania był 

przedmiotem szerszej dyskusji. Dlatego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej 

(MFiPR) organizacje społeczne zorganizowały serię 5 wysłuchań (łącznie 25 godzin) w sprawie projektu 

KPO. Pierwsze z nich obyło się 22 marca a ostatnie 30 marca 2021 r.. 

Trzeba podkreślić, że wysłuchania nie zastępują innych form konsultacji i nie zwalniają rządu z ich 

prowadzenia. Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają 

ostatecznie za kształt dokumentu, poznają opinie na temat dotychczasowej propozycji KPO. Tak też się 

stało. W każdym z wysłuchań uczestniczyło od kilku do kilkunastu przedstawicieli rządu w tym 

koordynator prac nad KPO - Minister Waldemar Buda. Bardzo doceniamy ten fakt. 

Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno 

z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i 

gospodarczych a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Każde z wysłuchań w pierwszej 

części rezerwowało przestrzeń na wystąpienie korporacji samorządowych (wymienionych w ustawie o 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu) oraz reprezentatywnych partnerów społeczno-ekonomicznych 

(wymienionych w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego). 

Od strony techniczno-organizacyjnej za przeprowadzenie tego przedsięwzięcia i jego podsumowanie 

(włączając to niniejszy dokument) odpowiadały wspólnie Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska 

Federacja Organizacji Pozarządowych – wspierane przez inne organizacje społeczne. 

  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/podkomitet-ds-rozwoju-partnerstwa/
https://stocznia.org.pl/
https://ofop.eu/
https://ofop.eu/
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Wysłuchanie było otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i 

gospodarczych) i ogólnie każdą instytucję i osobę prywatną, która chciała w nim uczestniczyć. Łącznie z 

możliwości tej skorzystało ponad 1600 osób, w tym ponad 400 osób jako zabierających głos. Treść 

tych wystąpień stanowi zawartość tego dokumentu. Zabierający głos mogli użyć przygotowanych przez 

siebie prezentacji. Linki do nich znajdują się także w niniejszym dokumencie (oznaczone w programach 

kolejnych dni symbolem  >>).  Warto z nich korzystać.  

Cały proces emitowany był on-line i w tej formie dotarł do kilku tysięcy widzów. Wiemy, że był 

przedmiotem zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale także poza nią. Wedle naszej najlepszej wiedzy 

tak szeroki sposób konsultacji KPO nie miał precedensu w Unii Europejskiej. Oczywiście mamy 

świadomość, że na koniec najważniejsze okaże się nie to, ile uwaga zgłoszono, ale ile z nich zostało 

uwzględnionych w ostatecznej wersji dokumentu. W momencie publikowanie niniejszego dokumentu 

jeszcze tego nie wiemy, a od tego zależy ostateczna ocena sensowności całego procesu. 

Organizacji opisywanych tu wysłuchań podjęły się organizacje społeczne. Były one prowadzone w 

oparciu o ich środki. Nie były zatem prowadzone na zlecenie rządu, ale owszem we współpracy z nim (a 

precyzyjniej MFiPR). To naturalne - bowiem adresatem uwag jest właśnie rząd odpowiedzialny za 

ostateczny kształt KPO. Proces wysłuchań jest jedynie formą specyficznego i dynamicznego 

„udrożnienia komunikacji”. 

Wysłuchania w swej konstrukcji odwołują się do tzw. 7 zasad konsultacji publicznych, jakie zostały 

wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie jeszcze w 2012 roku. 

Spełnienie niektórych z nich leży po stronie organizatorów wysłuchań (transparentność, 

powszechność, przewidywalność), inne zależą od uczestników np. zasada dobrej woli czy 

poszanowanie interesu ogólnego, wreszcie spełnienie pozostałych w szczególności responsywność 

(ustosunkowanie się do uwag) oraz koordynacja zależy już wyłącznie od strony rządowej. Wierzymy, że 

każdy z uczestników i uczestniczek tego przedsięwzięcia stanie na wysokości zadania. 

  

Na czym polegają wysłuchania? 

Wysłuchanie jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych 

rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania instytucje i osoby zainteresowane 

przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej 

konsultacjom. 

Istotą wysłuchania jest dopuszczenie do wyrażenia swojej opinii wszystkich (a w każdym razie możliwie 

największej liczby) osób i instytucji, które same uznają, że mają do przekazania istotne argumenty w 

danej sprawie. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej otwartym i partycypacyjnym. Zapobiegać 

ma sytuacji, w której ważne argumenty dotyczące spraw publicznych pojawiają się jedynie w gronie 

decydentów lub wskazanych przez nich środowisk politycznych lub eksperckich. Wysłuchanie - jak 

sama nazwa wskazuje - jest to jedna z rzadkich sytuacji, w których decydenci świadomie przyjmują 

rolę słuchaczy, a nie mówców. Ważne jest też to, że istotą wysłuchania nie jest bynajmniej polemika 

czy budowanie konsensusu między uczestnikami i uczestniczkami. 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-prowadzimy-konsultacje
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Uczestnicy i uczestniczki mają ściśle określony czas wypowiedzi a ich kolejność jest losowana. Idzie o 

to, aby możliwe skutecznie wyrównać szanse na przedstawienie swojego poglądu wszystkim 

uczestnikom i uczestniczkom. Czasem są to poglądy sprzyjające proponowanemu rozwiązaniu, czasem 

mu przeciwne, czasem wyrażone solidnymi argumentami i poparte materiałem empirycznym, a czasem 

są to wystąpienia emocjonalne, osobiste świadectwa i anegdotyczne dowody. Wszystkie one mają 

prawo się pojawić dopóki nie przekroczą zawartych w regulaminie reguł. 

Ważne jest, że uczestnicy i uczestniczki wysłuchania nie dyskutują między sobą (choćby dlatego, że 

każdy zabiera głos tylko raz), ale odnoszą się do przedmiotu wysłuchania. Uczestnicy i uczestniczki 

mogą się radykalnie różnić w opiniach, ale nie mogą się obrażać. Naruszenie tej zasady spotka się z 

upomnieniem ze strony prowadzących, ale jeśli to nie odniesie skutku, ostatecznie odebraniem głosu. 

Organizatorzy odpowiadający za techniczne i proceduralne aspekty wysłuchania, a także osoby 

prowadzący wysłuchanie, zachowują bezstronność w sprawie przedmiotu wysłuchania. Ich zadaniem 

jest troska o bezstronny i sprawny przebieg wysłuchania. Reguły wysłuchania, ich uczestnicy, treści 

wypowiedzi i prezentacje, które im towarzyszyły dostępne są na stronie: 

https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/  

Każde wysłuchanie było zakończone ankietą ewaluacyjną. O wartości tego procesu niech świadczy to, 

że 88% uczestników stwierdziło, że wysłuchanie pozwoliło im poznać nowe fakty i opinie, 94% 

stwierdziło, że było to wartościowe przedsięwzięcie a 96% że było dobrze zorganizowane. Można 

zatem stwierdzić, że w zgodnej opinii znakomitej większości uczestników proces wysłuchań KPO był 

bardzo pożytecznym elementem procesów konsultacji - w każdym razie, jako mechanizm wyrażania 

opinii ze strony obywateli i instytucji.  

Zgromadzone w nim materiał daje wskazówki na temat oczekiwanych zmian w KPO zarówno dla rządu 

jak i innych podmiotów zaangażowanych w jego tworzenie i opiniowanie. Z tą intencją przedstawiamy 

też niniejszy dokument. Staraliśmy się przygotować możliwie najwierniejszą transkrypcje wszystkich 

wypowiedzi. Transkrypcja ta jest dostępna publicznie na portalu. Została też dostarczona do możliwie 

szerokiego środowiska instytucji i osób zaangażowanych w proces tworzenia i opiniowania KPO (w 

szczególności przedstawicielom rządu oraz partnerom spoza administracji, przedstawicielom Komisji 

Europejskiej, ale także liderom ugrupowań politycznych, mediom i wreszcie uczestnikom wysłuchań). 

Mamy nadzieję, że praktyka wysłuchań będzie się upowszechniać, jako mechanizm partycypacji 

obywatelskiej w procesach tworzenia polityk publicznych. 

  

Z poważaniem 

W imieniu organizatorów 

Kuba Wygnański, prezes Fundacji Stocznia 

Karolina Dreszer – Smalec, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

 

https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/
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Program (wraz z linkami >> do prezentacji) 
Prowadzenie: 

Marcin Tumanow, przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, Business Centre Club 

Joanna Furmaga, prezeska zarządu Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

10.00-10.30 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów i autorów Krajowego Planu Odbudowy 

10.00-10.05 Marcin Tumanow, przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, Business 

Centre Club 

10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

10.10-10.25 Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

10.25-11.55 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne sektory 

i środowiska 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była losowana] 

10.25-10.55 Przedstawiciele/ki samorządu 

(zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu) 

Jakub Mielczarek, Związek Województw RP 

Bernadeta Skóbel, Związek Powiatów Polskich 

Robert Warsza, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza 

Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich (prezentacja >>) 

Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP 

10.55-11.10 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych 

(podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy) 

Sonia Buchholtz, Konfederacja Lewiatan 

Norbert Kusiak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich 

11.10-11.55 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 

Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (prezentacja >>) 

Maciej Kunysz, Stowarzyszenie "EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Rada Działalności 

Pożytku Publicznego (prezentacja >>) 

Justyna Ochędzan, WRZOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 

Pozarządowych (prezentacja >>) 

Adam Zawisny, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rada Kongresu Osób 

z Niepełnosprawnościami, Grupa ON_Inclusion14-20, Stowarzyszenie Instytut Niezależnego Życia, Polskie 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/03cb93dd-685e-442c-afe6-dd8a44c77513/2.4%20Andrzej%20Poprawski.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/03cb93dd-685e-442c-afe6-dd8a44c77513/2.9%20Karolina%20Dreszer_NOWA.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/03cb93dd-685e-442c-afe6-dd8a44c77513/2.10%20Maciej%20Kunysz.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/03cb93dd-685e-442c-afe6-dd8a44c77513/2.11Justyna%20Och%C4%99dzan%20NOWA.pdf
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Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. 

Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łódź (prezentacja >>) 

Julia Kluczyńska, Forum Darczyńców w Polsce 

Iga Kazimierczyk, głos w imieniu organizacji, które popisały stanowisko: Amnesty International Centrum im. 

prof. Bronisława Geremka, Fundacja Civis Polonus, Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Szkoła z Klasą, Instytut Spraw Publicznych, Komitet Obrony 

Demokracji, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Towarzystwo Edukacji 

Antydyskryminacyjnej, Fundacja Aktywności Lokalnej (prezentacja >>) 

Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju (prezentacja >>) 

Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki 

11.55-12.15 Przerwa 

12.15-14.30 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób indywidualnych, 

które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie 

Przedstawiciele/ki instytucji 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana] 

Marek Janiak, Urząd Miasta Łodzi 

Łukasz Kasprzak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Antoni Bielewicz, European Climate Foundation 

Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszanie Agencji 

Poszanowania Energii (prezentacja >>) 

Alicja Pacewicz, Fundacja Szkoła z Klasą, a także nieformalna koalicja organizacji społecznych zajmujących 

się edukacją 

Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci 

Leków 

Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków 

Maciej Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej "Netcamp" 

Marcin Anaszewicz, Green REV Institute 

Sławomir Dudek, Forum Obywatelskiego Rozwoju 

Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (prezentacja >>) 

Bartosz Sokoliński, Agencja Rozwoju Przemysłu SA 

Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o.o. (prezentacja >>) 

Mariusz Węglorz, Miasto Radlin 

Joanna Kotlowska, Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/03cb93dd-685e-442c-afe6-dd8a44c77513/2.14%20Iga%20Kazimierczyk.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/03cb93dd-685e-442c-afe6-dd8a44c77513/2.15%20Andrzej%20Kassenberg.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.7%20Jan%20Twardowski.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.16%20Justyna%20Choro%C5%9B.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.20%20Bogdan%20%C5%9Al%C4%99k.pdf
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Kamil Szydłowski, EIT InnoEnergy 

Joanna Nyczak, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza 

Łukasz Kościjańczuk, Crido Business & Innovation Consulting 

Krzysztof Kwatera, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (prezentacja >>) 

Alina Kozińska-Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych 

Ireneusz Karaśkiewicz, Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE (prezentacja >>) 

Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska 

Marzena Pieńkosz-Sapieha, Federacja Polskich Banków Żywności, Rada Działalności Pożytku Publicznego, 

Anna Kieracińska, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (prezentacja >>) 

Paweł Wiącek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 

Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego 

Osoby indywidualne 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana] 

Waldemar Pawlak 

Łukasz Kempa 

Michał Postek 

Bardzo krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników Wysłuchania 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty] 

14.30-14.50 Część IV. Podsumowanie 

14.30-14.40 Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej - pierwsze 

refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu  

14.40-14.45 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  

14.45-14.50 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania. 

  

https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.26%20Krzysztof%20Kwatera.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.28%20Ireneusz%20Karaskiewicz.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.34%20Tadeusz%20Popielas.pdf
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Rozpoczęcie wysłuchania 

Marcin Tumanow, Przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, 

Business Centre Club 

Dzień dobry państwu. Witam wszystkich państwa serdecznie, witam pana ministra, witam 

przedstawicieli administracji rządowej, witam naszych organizatorów i witam naszych mówców 

i widzów. Proszę państwa, ja się nazywam Marcin Tumanow i mam przyjemność i zaszczyt 

przewodniczyć Podkomitetowi do spraw Rozwoju Partnerstwa. To jest takie specyficzne ciało, 

które zrzesza przedstawicieli partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych, przedstawicieli samorządu 

i przedstawicieli administracji rządowej. Nasza specyfika polega na tym, że… Przepraszam 

najmocniej, jak państwo widzicie, działam w strasznie awaryjnych warunkach, bo od dzisiaj zaczęło 

się nauczanie zdalne dla klas I-III, w związku z czym bardzo przepraszam. Do czego zmierzam – ten 

podkomitet, o którym wspomniałem, jest takim miejscem, w którym prowadzimy dialog dotyczący 

dyskusji nad wizją rozwojową Polski. I naszym celem jest wydyskutowywanie czy organizacja 

pewnych procesów, które mają pełnić rolę upowszechniającą. I między innymi to, co się zadziało 

i to, z czym dzisiaj startujemy, czyli te nasze wysłuchania, jest jedną z inicjatyw, która powstała 

na podstawie dialogu prowadzonego właśnie z administracją rządową przez partnerów spoza 

administracji. Ta wyjątkowość tego naszego dzisiejszego spotkania również polega na tym, że – 

spróbuję to ująć może w ten sposób – zazwyczaj w takich powitaniach pojawia się formuła: 

„Witam gości”, „Witamy gości”. Otóż, proszę państwa, dzisiaj nie ma gości, ponieważ wszyscy 

jesteśmy w pewien sposób u siebie. To znaczy, to spotkanie oraz kolejne dotyczące Krajowego 

Planu Odbudowy to taka przestrzeń, w której wspólnym wysiłkiem mamy dążyć do tego, żeby ten 

dokument, ten strategiczny dokument, dzięki również państwa głosom, opiniom i uwagom był po 

prostu lepszy i pełniejszy. Przechodząc do podziękowań, po pierwsze, dziękuję administracji i panu 

ministrowi za to, że byliście i jesteście państwo otwarci na dialog. Szczególnie w tak trudnym 

momencie, jakim jest kończenie negocjacji Krajowego Planu Odbudowy, bo trzeba pamiętać, 

że ten dokument ma trafić do Komisji Europejskiej z końcem kwietnia. Wiem, że będziecie 

państwo wrażliwi na te głosy, które pojawiły się dzisiaj i podczas najbliższych wysłuchań, i za to 

również dziękuję. Specjalne podziękowania należą się Kubie Wygnańskiemu personalnie, jako 

organizatorowi, którego energią można byłoby obdzielić kilka osób. A instytucjonalnie fundacji 

„Stocznia” i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, które wzięły na siebie trud 

organizacji tych naszych wysłuchań. Proszę państwa, cieszę się, że tu jesteśmy i trzymam za nas 

kciuki. Bardzo dziękuję i zachęcam do śmiałych wypowiedzi. Kuba, oddaję ci głos. 

[problemy z połączeniem] 
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Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

Szanowni państwo, rzeczywiście, dajmy szansę na pokonanie problemów technicznych, które tutaj 

słyszymy. Jeśli mogę, to pozwolę sobie na kilka zdań tytułem, można powiedzieć, wstępu. 

Oczywiście, bardzo też dziękuję, bo żeby konsultować, potrzeba rzeczywiście chęci i tych, którzy 

jakiś dokument czy daną rzecz prezentują, ale też chęci podmiotów, które chciałyby to 

zorganizować, przeprowadzić i być tą drugą stroną. Ale dzisiaj mamy takie relacje w tej dyskusji 

partnerskie. To nie jest zwykły panel, gdzie będziemy dyskutować, referować, ale bardziej się 

pytać, wymieniać poglądy w tej sprawie i na tym mi bardzo zależy. Mieliśmy takie typowe 

konsultacje społeczne, które były właśnie taką formułą panelową, ale dzisiaj tutaj mamy wielką 

nadzieję na taką dyskusję, która będzie dla nas, mi się wydaje, z jakby dwóch stron owocna. Przede 

wszystkim, zależy mi na tym, żeby uwagi, które dzisiaj się pojawią, żebyśmy mieli szansę je 

przeanalizować, żebyśmy mieli je szansę dogłębnie poznać i być może wprowadzić do Krajowego 

Planu Odbudowy. Z pewnością nie jest jeszcze za późno. To po pierwsze. Dzisiaj mamy segment 

„Odporność i konkurencyjność gospodarki” i jakby już z samej definicji wydaje się, że to jest 

istotny, jeśli nie najistotniejszy element Krajowego Planu Odbudowy, czyli wsparcie przede 

wszystkim przedsiębiorców w związku z COVID-19. I tutaj mamy szereg działań – pytanie, na ile 

przedstawicielstwo Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zabierze głos w tej sprawie, 

w szczegółach tych wiązek projektów, które są w Krajowym Planie Odbudowy. Niemniej, ja też 

pokrótce mogę je przedstawić. Oczywiście, pandemia pokazała, że pewnego rodzaju 

dywersyfikacja działalności jest konieczna z punktu widzenia uodpornienia, zbudowania 

odporności na takie zjawiska jak właśnie COVID-19 i mamy cały segment działań, które będą 

właśnie tego dotyczyły, czyli budowania, można by powiedzieć, takiej drugiej nogi trochę wśród 

przedsiębiorców, tych najbardziej zagrożonych i tych, które najbardziej ucierpiały w związku 

z pandemią. Ale jest tam cały szereg działań, które mają wzmacniać w całości gospodarkę. 

Mówimy tu o klimacie inwestycyjnym, jaki buduje przejrzystość przepisów prawnych, łatwość 

w poruszaniu się po nich, ale przede wszystkim pewna precyzja w planowaniu przestrzennym, 

która daje nam szansę na jasną identyfikację miejsc na potencjalne inwestycje. Kompleksowość 

nakazuje nam również skoncentrować się na rozwoju zawodowym i szkolnictwa zawodowego, 

na które bardzo mocno stawiamy kwotą kilkuset milionów euro. Chcielibyśmy, ażeby szkolnictwo 

zawodowe było sprofilowane na obecne trendy w gospodarce, żeby ten proces odbudowy 

przyspieszyć, bo wiele zrobiliśmy, że te szkoły zawodowe się odbudowują. Ale taki zastrzyk 

finansowy i plan na odbudowę szkolnictwa zawodowego też niewątpliwie da nam szansę 

na wzmocnienie kadr, które przemysł będą budowały w przyszłości. Dzisiaj w zasadzie tylko 

praktyka budowała fachowców, natomiast szkolnictwo zawodowe było gdzieś obok, ono nie 

nadążało. Chcielibyśmy, żeby jednak taką dobrą podstawą do zdobywania kompetencji była przede 

wszystkim szkoła zawodowa, później ta praktyka w przedsiębiorstwach. Kolejne segmenty, jakie są 

w ramach tej części, to chociażby nawet nie wiążące się z tym, być może trochę wykraczające poza 

ten segment, ale wiążące się z przedsiębiorczością, to to jest przede wszystkim możliwość 

wykonywania pracy w kontekście obowiązków rodzicielskich. To jest niezmiernie istotne, bo my 

dzisiaj gonimy mocno kraje europejskie z punktu widzenia ilości miejsc opieki dla dzieci do lat 
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trzech. Tutaj mamy mniej więcej 20% zabezpieczonych miejsc dla dzieci w tym wieku. No, są kraje, 

które mają i 70, jak Dania, ale średnia jest to ponad około 30%, w związku z tym też mamy tę 

przestrzeń do wzmacniania tego sektora. Mamy jasne dane, które wskazują, że podstawową 

barierą dla rodziców w aktywności zawodowej są obowiązki rodzicielskie, w związku z tym my 

musimy tutaj zareagować na tę sytuację. I jakkolwiek od 2016 roku zwiększyliśmy liczbę miejsc 

w takich punktach z prawie sto tysięcy, tak to jest cały czas jeszcze wyzwanie przed nami, bo 

startujemy z bardzo niskiego poziomu, startowaliśmy w 2016 roku – 89 tysięcy miejsc do 184 teraz, 

no to to jest rewolucyjne podejście, a teraz zwielokratniamy tę aktywność poprzez 381 milionów 

euro, które na ten cel będą przeznaczone. Ja, szanowni państwo, nie chciałbym rozwijać, bo ja 

naprawdę mógłbym długo mówić o poszczególnych komponentach, ale myślę, że państwo też 

mają przeanalizowane to, co zawiera dzisiaj Krajowy Plan Odbudowy, a bardziej chcieliby się 

państwo skupić na tym, o co można byłoby ten plan uzupełnić, w związku z tym ja, nie 

przedłużając, zakończam swoją dyskusję i jestem gotowy do dyskusji na temat już szczegółowych 

rozwiązań zawartych w tym komponencie. Dziękuję bardzo. 

ON: Panie ministrze, bardzo dziękuję. Spróbujmy zatem raz jeszcze połączyć się z Kubą 

Wygnańskim. Halo, halo, Kuba? 

Jakub Wygnański: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak? 

ON: Słychać cię, ale nie widać. 

Jakub Wygnański 

Witam państwa raz jeszcze. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy swego rodzaju skomplikowanych 

przedsięwzięć robionych po raz pierwszy na taką skalę w takiej technologii, więc cieszę się, 

że na mnie przypadł ten pierwszy rodzaj technicznego nieporozumienia. Proszę państwa, ja 

spróbuję jeszcze raz zacząć. Witam państwa w imieniu także organizatorów, nazywam się Kuba 

Wygnański. Pracuję na co dzień w Stoczni. Stocznia na co dzień zajmuje się partycypacją, w tym 

wysłuchaniami publicznymi, zdarzało nam się robić je kilka razy. Unikalność tego polega na tym, 

że poprzednio robiliśmy je dlatego, że rząd zaniechał konsultacji i chcieliśmy koniecznie 

doprowadzić do tego, żeby ten głos obywateli wybrzmiał. Tutaj jest sytuacja inna, delikatna. Tak, 

jak była o tym mowa, ta część społeczna bierze na siebie organizację tego przedsięwzięcia, 

w jakimś sensie żeruje ją także, jeśli chodzi o to, że ono okaże się, mam nadzieję, wiarygodnym. 

Nikt z nas nie będzie chciał na końcu wyjść na pożytecznego idiotę, którzy przygotował całą tę 

sytuację, w której wszyscy powiedzieli ważne rzeczy i nikt tak naprawdę ich nie usłyszał. No 

zobaczymy, tego nie wiemy z góry. To jest część samospełniającego się proroctwa. Mam nadzieję, 

że wynikną z tego dobre rzeczy, a warto zaryzykować. Łatwiej by było nam wszystkim jakby cofnąć 

się i powiedzieć, że nie ma o czym rozmawiać. Krajowy Plan Odbudowy to jest kwota, no, kwota 

robi wrażenie, bo to jest liczba z jedenastoma zerami, ale tak naprawdę wrażenie robi to, że to jest 

unikalna szansa – i być może, kto to wie, która, kto wie, być może ostatnia – na tak gwałtowną 

modernizację i Polski, i Europy. Bardzo trudna, bo robiona po raz pierwszy w takim formacie, to 

jest inaczej, niż dotychczas. Tu nie chodzi o robienie sobie zakupów, to nie są listy zakupowe, to są 
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reformy. Tu jednocześnie leczyć trzeba rany, mówiąc wprost, i zniszczenia, które wywołała 

pandemia, a jednocześnie szykować swoją odporność na świat, o którym my wiemy coraz mniej, 

poza tym, że będzie nas ciągle zaskakiwał i poza tym, że musimy wymyślić nowe sposoby i nawet 

nie tyle modernizować – zmieniać się radykalnie. W tych sprawach oczywiście pochłania nas to, co 

bieżące, a ten plan stworzy i umebluje świat dla naszych dzieci przez wiele lat i to one będą spłacać 

te pożyczki, które my teraz zaciągamy. I musimy brać pod uwagę tę bardzo długą perspektywę, 

a nie tylko perspektywy bieżących dni i tygodni. To jest bardzo trudne, bo mówimy o pokoleniach, 

a z drugiej strony o dokumencie, który w ciągu kilku tygodni powinien być, jeśli mogę tak 

powiedzieć, gotowy do uzgodnień. To będzie bardzo ważny miesiąc i najważniejsza jego część 

zacznie się po wysłuchaniach, a nie wraz z końcem wysłuchań. To, co robimy tutaj, to jest, mówiąc 

wprost, takie przedsięwzięcie, w którym bardzo wierzymy w to, że ludzie mają coś do powiedzenia. 

To jest taki suweren+, to znaczy, nie taki, który chce słuchać tego, co chciałby usłyszeć, tylko to jest 

ten suweren, który mówi władzy to, co powinna usłyszeć. I to czasami zależy od pewnego sposobu, 

formatu i organizacji. My w tym wypadku opieramy się na takich siedmiu zasadach, tych siedmiu 

zasadach konsultacji, które zresztą powstały w 2012 roku, znajdziecie je państwo na stronie, nie 

będę ich tu wszystkich wymieniał, ale da się je umieścić na lodówce i dobrze żeby na lodówce mieli 

je zarówno uczestnicy każdej ze stron tej debaty. Chyba najważniejszą z nich, a jest ich siedem, jest 

zasada dobrej wiary, to znaczy, jeśli ktoś pyta, to dlatego, że chce usłyszeć odpowiedź. Jeśli ktoś się 

wypowiada, to gotów jest usłyszeć argumenty, które być może zmienią jego zdanie. Jest tam kilka 

innych, jak powszechność, jawność, poszanowanie interesu publicznego i responsywność. Okropne 

to słowo, ale oczywiście dużo takich różnych słów teraz, ono ogólnie oznacza, że ci, którzy 

zabierają głos, spodziewają się, że uzyskają jakąś odpowiedź, niekoniecznie zgodną z ich 

oczekiwaniami, ale szacunek wymaga tego, żeby takiej odpowiedzi się spodziewać. Jest to też to, 

co robimy w tej chwili, jest próbą odczynienia takich złych zasad konsultacji, które chyba czasem źli 

doradcy suflują rządzący, po angielsku się to nazywa trzy „I” – invite, inform, ignore. Po polsku 

brzmiałoby to: zaproś, poinformuj, zignoruj. Czasami tak się robi, to znaczy, wiadomo, kto zostanie 

zaproszony na takie spotkanie. Proporcje spotkania wyglądają tak, że raczej się mówi do ludzi, no 

i też często ignoruje się to, co mają do powiedzenia. Dwa z tych elementów w tym formacie, do 

którego państwa zaprosiliśmy, udało nam się wyeliminować. Po pierwsze, wyeliminowaliśmy 

problem „zaproś”, to znaczy, tutaj mógł się zgłosić każdy i cały czas może się zgłaszać do kolejnych 

edycji. Dziś o piętnastej mija termin zgłaszania swojego zainteresowania wystąpieniami w tym 

bloku, który dotyczy służby zdrowia i dostępu do usług medycznych, naprawdę arcyważny, więc 

pewnie będziecie wszyscy państwo z pasją oglądać nasze wystąpienia, ale nie zapomnijcie spojrzeć 

na stronę wysłuchania, na tą, na której teraz jesteście, i zapisać się na to wysłuchanie. Wszyscy, 

którzy zgłosili się na to wysłuchanie, jest to prawie 250 osób i 60 mówców, znakomitej większości, 

90% po prostu nie znam. To są ludzie i obywatele, tacy jak państwo, którzy uznali, że chcą albo 

w roli widzów, albo w roli mówców wystąpić. Nikogo nie zaprosiliśmy, nikogo nie wyprosiliśmy, 

to jest bardzo, bardzo ważne i taki standard chcielibyśmy podtrzymywać. Po drugie, to nie jest 

sytuacja „zaproś, poinformuj”. Pan minister był – i tak będzie, to jest zobowiązanie, którego się 

trzymamy – oszczędny w informowaniu, w sensie tej proporcji czasu, który przypada na mówienie 
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ze strony ministerstwa. Jest bardzo dużo okazji, żeby to mówić, nie będę tego komentował. Jest 

dużo takich konferencji, na których tej transmisji w tę stronę jest bardzo, bardzo dużo. 

Wysłuchanie jest zupełnie czym innym, jest odwróceniem roli. Dla każdego polityka, bez względu 

na to, z której byłby formacji, jest to czyściec. To jest kilka godzin, w których zobowiązanie polega 

na tym, że się słucha. To może być czasami niewygodne i bez względu na to, jak możemy się różnić 

w różnych sprawach, z rządem czy z ministerstwem, oddaję należny szacunek tym, którzy zgodzili 

się przez te pięć dni i przez te godziny być i słuchać tego, w nadziei, że wyciągną z tego coś, co jest 

jakoś ważne. Oni i ich współpracownicy, jak państwo zobaczycie na stronie, to tutaj mamy do 

czynienia – i też za to bardzo dziękuję – z szerokim dość udziałem ludzi, którzy w ministerstwach 

na koniec naprawdę pracują nad tymi dokumentami. Więc drugą zasadę, czyli „poinformuj”, 

inaczej mówiąc „nie słuchaj”, udało się wyeliminować. Jest wreszcie trzecia – „zignoruj”. Tego nie 

wiem. Chyba nikt tego w tej chwili nie wie. Ja czynię wszystko dlatego, że wydaje mi się, że warto 

podjąć ten zakład i to wyzwanie, że to nie będzie zignorowane. Jeśli będzie, będziemy w innej 

sytuacji. Nie chcę uprzedzać tych faktów. Mam nadzieję, że to się nie zdarzy. Teraz co do samego 

formatu tego zdarzenia, ono jest dobrze opisane na stronie, ale w związku z tym, że ono jest dla 

wielu osób dosyć nowatorskie i inne, to chcę powiedzieć, jak to mniej więcej przebiega. Będziemy 

się widzieli dzisiaj do godziny – pewnie skończymy wcześniej – do godziny piętnastej. Każdy mógł 

się zapisać na to wysłuchanie. Ono jest podzielone na trzy sekcje. Pierwsza to jest taka, w której 

występują takie izby, tak bym powiedział, takie kurie, izby. To są te instytucje, one nie są 

losowane, one się musiały zapisać, żeby było jasne, one nie są zapraszane, musiały podjąć chęć, 

ryzyko zabrania głosu. One są zgodne z tym, co w dokumentach unijnych określa się jako takie, 

powiedziałbym, podstawowe trzy sektory rozmowy: administracja, w tym samorząd, druga to są 

partnerzy społeczni i gospodarczy, i trzecia – społeczeństwo obywatelskie. W pierwszej części 

występować dzisiaj będą przed państwem przedstawiciele korporacji samorządowych, bardzo 

podkreślam, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności tych, które ujęte 

są w ustawie o komisji wspólnej rządu i samorządu. W sekcji drugiej partnerzy społeczni 

i gospodarczy, ci, którzy wymienieni są w szczególności w ustawie o radzie dialogu społecznego. 

Nie komentuję tego, bo to, jak działają te mechanizmy, to obydwie te grupy mają teoretycznie, 

praktycznie ustawową sytuację do rozmowy w tak ważnych sprawach. Niemniej pomyśleliśmy, 

że dla całości tego obrazu jest ważne, żeby państwo zobaczyli całość. W trzeciej grupie występują 

reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, ci, którzy reprezentują bardziej, powiedziałbym, 

horyzontalne podejścia. One dotyczą kwestii środowiska, dostępności, kwestii ustrojowych i tak 

dalej, i tak dalej, bo to też trzeba podkreślić, że my z chęcią porozmawiamy o tym, co jest w tym 

KPO, ale z całą pewnością będziemy też rozmawiać o tym, czego nie ma, a także o czymś, co ma 

fundamentalne znaczenie, to znaczy, nie na co wydamy pieniądze, ale jak będziemy je wydawać, 

czyli reguły. To jest bardzo ważne. Później jest przerwa i następnie następuje długa lista mówców, 

którzy mają trochę mniej czasu i którzy zostali wylosowani, ich kolejność, bo szczęśliwie było ich 

tyle, że mogliśmy ich wszystkich zmieścić. Na końcu będą indywidualne osoby, jest ich kilka. Jeśli 

zostanie czas, być może będziemy państwa namawiać do użycia, na tej platformie jest takie 

miejsce, gdzie można czatować i zadawać pytania. W pewnym momencie namówimy państwa do 
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tego, żebyście sformułowali albo pytania, albo jakieś zwarte postulaty w sprawie, o której dzisiaj 

rozmawiamy i później spróbujemy je wspólnie z widzami, nie z panelistami, jakby ułożyć 

ze względu na to, które są mniej ważne, które bardziej ważne i przedstawić je, być może ustami 

tych, którzy je zgłosili bezpośrednio do ministerstwa. Później następuje krótki moment, w którym 

pan minister czy inne wskazane osoby odpowiedzą, skomentują to, co zobaczyli. Wszakże nie 

miejmy żadnych nadziei ani oczekiwań, żeby było jasne, że ktokolwiek byłby w stanie w szczery, 

wiarygodny sposób odpowiedzieć na to wszystko, co usłyszał, na tych sześćdziesiąt głosów. Więc 

raczej myślę, że pan minister, państwo z ministerstwa będą zarządzać oczekiwaniami w sprawie 

tego, kiedy i w jakiej formie możemy naprawdę spodziewać się odpowiedzi, bo pewnie treści tu 

wybrzmi dużo. Będzie jakaś ankieta ewaluacyjna i tak dalej. Ostatnia i może najważniejsza rzecz – 

czym wysłuchanie nie jest. Bo my mamy różne wyobrażenia na temat tego, na czym polega 

wysłuchanie, mówienie, polityka i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma sytuacji, którą znamy doskonale, 

typu: „Ja pani lub panu nie przeszkadzałem”. Chcę podkreślić wyraźnie: wysłuchanie nie jest 

debatą. Nie odnosimy się do siebie nawzajem, odnosimy się do treści dokumentów. A powód, dla 

którego nie odnosimy się do siebie nawzajem, nawet jeśli się bardzo nie zgadzamy, jest taki, 

że w tym systemie każdy mówi tylko raz i byłoby, użyję słowa chyba jedynego właściwie, 

niehonorowo zarzucać albo wzywać do odpowiedzi kogoś, kto nie będzie miał na to szansy. Wiem, 

że robiliśmy już takie wysłuchania, wszyscy rozumiemy, na czym polega ta zasada i czym różni się 

od debaty czy sporu, ktoś musi wygrać, ktoś przegrać. Mówimy do punktu. I ostatnia kwestia – 

możemy się bardzo różnić, jak mówił Tadeusz Mazowiecki, możemy się różnić, możemy się 

sprzeczać, nie możemy się nienawidzić. Będziemy reagować, jak by to powiedzieć, do tej pory nie 

było takiej potrzeby na wysłuchaniach, ale stanowczo wtedy, kiedy wypowiedzi nie będą dotyczyły 

kwestii merytorycznej, w której możemy mieć najbardziej radykalne poglądy, a będą dotyczyły 

argumentu, ad personam i będą miały charakter, no, niegodny ogólnie rzecz biorąc. Mam nadzieję, 

że wszyscy razem tęsknimy za takim światem polityki i rozmowy, w której jest miejsce na szacunek 

przy całej tej różnicy. Strasznie chciałbym to zobaczyć i wiem, że umiemy to razem zrobić 

i pokażemy, że to jest możliwe. Zatem pewnie do jutra. Dziękuję bardzo. 

Momencik. 

Waldemar Buda: Nie słyszę i nie widzę, nie wiem, czy to u mnie problem, czy u państwa. 

ON: Słychać dobrze pana. 

Waldemar Buda: Okej, to ja spokojnie czekam. 

Marcin Tumanow: Halo, halo? 

ON: Słychać. 

Marcin Tumanow: Dzień dobry państwu, czy państwo mnie słyszycie już teraz? Super, a zatem 

powtórzę, proszę wybaczyć, czasami takie wzniosłe dzieła tworzą się w [niezrozumiałe, 00:47:13]. 

Ja bym jeszcze w tej części wstępu poprosił pana ministra, Roberta Tomanka, o dwa słowa 

komentarza przed tym, zanim zaczniemy pierwszy panel. Panie ministrze, bardzo proszę. 
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Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 

i Technologii 

Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Po raz pierwszy uczestniczę w publicznych wysłuchaniach 

i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie duże przeżycie. Jestem ciekaw opinii, głosów i propozycji. 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii współuczestniczy w tworzeniu KPO, Krajowego Planu 

Odbudowy, i staramy się przekazywać w dialogu z Komisją Europejską uwagi, które powinny 

sprawić, aby ten dokument był jak najlepszy. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę państwu na jedną 

bardzo ważną różnicę pomiędzy tym instrumentem a standardowym budżetem unii, który 

znajduje wyraz w umowach partnerstwa. W Krajowym Planie Odbudowy chodzi bardziej 

o osiąganie kamieni milowych i wskaźników, które opisują realizowane reformy. Reformy, które są 

uzgadniane z Komisją Europejską. Mniejsza kwestia i mniejsza uwaga dotyczy konkretnych 

przedsięwzięć. Te przedsięwzięcia mają służyć jedynie osiąganiu założonych celów. I też inaczej 

będzie wyglądało finansowanie przedsięwzięć. Ono nie będzie się odbywało na podstawie faktur 

za osiągnięcie takiego czy innego wskaźnika inwestycyjnego, ale będzie następować nie jako ex 

post. To komisja będzie oceniała, czy realizujemy założone reformy i osiągamy wskaźniki, które je 

opisują, na jakiej podstawie będzie refundować nam poniesione na te reformy wydatki. A zatem 

na Krajowy Plan Odbudowy trzeba patrzeć jako na instrument o zupełnie innym charakterze niż 

dotychczas widziane umowy partnerstwa i realizowane przy ich pomocy w siedmioletnich cyklach 

budżetowych inwestycje. To tyle tytułem wprowadzenia. Myślę, że bardzo ciekawa będzie 

dyskusja na temat propozycji zawartych w naszym planie odbudowy. Chciałbym powiedzieć, 

że również Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zgłasza uwagi do tego projektu, dyskutujemy 

też z Komisją Europejską. Prawdopodobnie ten dokument powinien być bardziej zwarty, bardziej 

ścisły i bardziej skoncentrowany na reformach, a mniej na konkretnych przedsięwzięciach, które 

być może w trakcie realizacji reform i dążenia do osiągania założonych celów będą musiały się 

zmieniać. Dziękuję państwu za uwagę. 

Wystąpienia przedstawicieli/ek samorządów 

Jakub Mielczarek, Związek Województw RP  

Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Chciałem się upewnić, czy jestem dobrze słyszalny? 

Widzę, że tak. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, reprezentuję Związek Województw RP, korporację 

zrzeszającą szesnaście województw, czyli wszystkie polskie regiony, na których czele stoją 

marszałkowie województw. Dziękuję bardzo za możliwość wystąpienia jako pierwszy 

przedstawiciel tego sektora korporacji samorządowej. Jest to dla mnie szczególne wyróżnienie.  

Dziękuję za tę formę konsultacji, jest to dobry pomysł, chociaż my jako Związek Województw 

mamy szczególny status wśród korporacji samorządowych, ponieważ już od sierpnia 2020 roku 

pracujemy wspólnie z ministerstwem reprezentowanym, bo zmieniła się struktura ministerstw, ale 

reprezentowanym przez panią minister Jarosińską-Jedynak. Nie narzekaliśmy na tę współpracę. 

Dzięki zaangażowaniu Konwentu Marszałków, który jest naszym ciałem doradczym, te prace 
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rozpoczęły się już ładne kilka miesięcy temu. Zauważyliśmy możliwość konsultacji, tak zwany 

bottom up, czyli od sierpnia do listopada braliśmy udział w spotkaniach wraz z przedstawicielami 

ministerstwa, w zespołach roboczych. Gromadziliśmy fiszki projektowe, które później były 

grupowane w wiązki projektów. Niestety, proszę państwa, w listopadzie ten kontakt się przerwał 

i do czasu publikacji dokumentu nie mieliśmy już możliwości wypowiadania się na temat jego 

treści. Regiony były zaangażowane w grupy robocze. Zostały wypracowane tak zwane wiązki 

projektów, chociaż dzisiaj, znając założenia KPO, trudno odnaleźć te wiązki, nad którymi regiony 

faktycznie pracowały. I dlatego jest to jedno z moich pytań, ponieważ będę tę moją wypowiedź 

grupował w pytania.  

Nie zajmę tyle czasu, co było dla mnie przewidziane, ponieważ mam szacunek do pozostałych 

moich kolegów z pozostałych korporacji, które nie miały możliwości konsultowania z państwem 

wcześniej tego dokumentu, więc na pewno moja wypowiedź będzie krótsza, natomiast pogrupuję 

je w kilka tych kwestii. Więc to jest moje pierwsze pytanie, co dalej z wiązkami projektów? Czy 

praca grup roboczych została zakończona? Ponieważ wiązek projektu jako nomenklatury z KPO nie 

możemy się teraz doszukać.  

Wsparcie finansowe w KPO, jeśli mówimy o wzmocnieniu odporności gospodarki w długiej 

perspektywie, powinno trafić przede wszystkim do regionów, do samorządów regionalnych i do 

przedsiębiorców lokalnych. Na ten moment w ogóle, proszę państwa, przy okazji wdrożenia 

w ogóle jest bardzo mało zagadnień poruszanych dotyczących wdrożenia. Nie mówi się w ogóle 

o kopertach regionalnych przy okazji KPO. Oczywiście, tak jak słyszeliśmy wcześniejsze 

wypowiedzi, nawet pana ministra Budy, możemy mówić o linii demarkacyjnej. Jest wyraźnie 

zarysowana linia demarkacyjna, jeśli chodzi o te poszczególne mechanizmy finansowania. Mamy 

fundusz REACT-EU, fundusz sprawiedliwej transformacji, umowy partnerstwa oraz na koniec KPO. 

I dotychczas było mówione, że ten Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem centralnie 

zarządzanym. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że nie trzeba daleko szukać, ponieważ historia 

naszego kraju i doświadczenie we wdrażaniu środków unijnych pozwoliły skutecznie wdrażać 

program regionalny, przy modelu jednak zaangażowania regionów.  

I wracam tutaj historycznie do sporu, czyli zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju 

regionalnego. Zachęcam stronę rządową, aby - kiedy będą uszczegóławiać dokument w oparciu 

o procedury już implementacji i wdrażania - czerpać wzory z tego wdrożenia. Polskie Regiony chcą 

wdrażać środki z KPO, czują się współodpowiedzialne, mają doskonałe zespoły pracowników, 

wyspecjalizowane, więc spokojnie sobie z tym poradzą, a zachęcam do tego, aby jednak zejść 

na ten poziom regionalny. Wracając do kwestii wiązek projektowych, bardzo ważna wiązka 

dotycząca transportu i dróg wojewódzkich – proszę zwrócić uwagę, że Polskie Regiony 

zaproponowały tę wiązkę w fiszkach projektowych, natomiast mamy wrażenie, że ten temat został 

wygaszony przez Komisję Europejską i przez samo ministerstwo. I chciałem wrócić do tematu 

właśnie dróg wojewódzkich, w tym obwodnic w centrach dużych miast. Tabor regionalny, tutaj już 

mówię nie tylko o transporcie kołowym, ale tabor regionalny został niestety połączony z taborem 

krajowym, wskutek tego jest duża doza centralizacji tego tematu. 
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Marcin Tumanow: Panie Jakubie, zwracam uwagę, że pański czas minął. Ja niestety mam tę 

przykrą właściwość dzisiaj, że muszę dyscyplinować naszych mówców, więc proszę skończyć zdanie 

i będę oddawał głos kolejnemu mówcy. 

Jakub Mielczarek: Bardzo dziękuję. Więc ostatnie trzy sprawy. Chodzi mi o transport kolejowy, 

on został wrzucony do koszyka krajowego, no i wątpliwości budzi tak naprawdę proszę państwa 

kwestia wsparcia statków powietrznych, mówię to w kontekście dronów oraz planu 

zagospodarowania przestrzennego. Przypominam, że reformy planu zagospodarowania 

przestrzennego nie udało się zrobić przez ostatnie kilkanaście lat, a tu mamy wyjątkowo okres 

skrócony do czasu kwalifikowalności środków z KPO. Bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam za 

przekroczenie mojego czasu. Dziękuję bardzo. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Zapraszam panią Bernadetę Skóbel, która 

reprezentuje Związek Powiatów Polskich. Pani Bernadeto, scena jest pani. 

Bernadeta Skóbel, Związek Powiatów Polskich  

Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia opinii Związku Powiatów 

Polskich. My co prawda mamy możliwość teraz opiniowania tego dokumentu w ramach prac 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, natomiast na pewno pewną wartością 

dodaną wysłuchania publicznego jest to, że z naszym stanowiskiem też mogą zapoznać się osoby 

reprezentujące różne środowiska, nie tylko strona rządowa.  

Jeżeli chodzi o komponent A, ten, który w zasadzie dzisiaj jest przedmiotem dyskusji, ja powiem 

w ten sposób: my do większości interwencji, które są przewidziane w tym komponencie, nie mamy 

wielu uwag, tak? Generalnie zgadzamy się w większości z diagnozą, jaka została w tym projekcie 

Krajowego Planu Odbudowy przedstawiona. Natomiast to, co nas niepokoi, to to, że tam, gdzie 

jest mowa o reformach, to tak naprawdę dokument na temat tych przyszłych reform traktuje 

w sposób bardzo lakoniczny. Ja podam dwie grupy interwencji, które, no, wzbudzają nasze 

szczególne zainteresowanie z uwagi na to, że mieszczą się w zakresie zadań, które aktualnie 

realizują powiaty. Pierwsza to jest kwestia pewnej interwencji związanej ze zwiększeniem 

efektywności działania publicznych służb zatrudnienia. Tutaj z dokumentu wynika, że jest 

planowana reforma, wdrożenie w ogóle nowej ustawy, która ma regulować kwestie 

funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. 

Natomiast to, czego my się obawiamy i to, co trochę wnioskujemy z tego dokumentu to to, 

że będzie się za tym kryła centralizacja powiatowych urzędów pracy i przekształcenie ich w jakąś 

formę administracji rządowej niezespolonej, która będzie sobie funkcjonowała w układzie 

pionowym. Ja już to stanowisko przedstawiłam na takim pierwszym wstępnym spotkaniu, które 

ze stroną rządową w ramach posiedzenia zespołu infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego i tam, no, nie dostałam jednoznacznej odpowiedzi, co się kryje pod tą 

reformą. I teraz mam wrażenie, że jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że opiniujemy dokument, są 

robione konsultacje publiczne, natomiast tak naprawdę do końca nie wiemy, co się kryje pod 

poszczególnymi reformami, które w ramach tego dokumentu są wdrażane. A w przypadku akurat 
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instytucji rynku pracy oczywiście można się spierać, jaki model administracji jest mniej czy bardziej 

skuteczny, natomiast, no, jednak doświadczenie historyczne pokazuje, że centralizacja instytucji 

w takim państwie średniej wielkości jak Polska, no, jednak się nie sprawdza, bo wtedy jednak 

trudniej zareagować na pewne zdarzenia, które mają miejsce na poziomie lokalnym. I ta zakładana 

efektywność publicznych służb zatrudnienia, która jest wskazana jako jeden z celów Krajowego 

Planu Odbudowy, no, tutaj może nie być osiągnięta właśnie przez to, że usztywni się działalność 

tych instytucji właśnie poprzez centralizację, poprzez urządowienie.  

Natomiast to nie jest tak, że my nie widzimy konieczności reformy tego sektora. Widzimy 

konieczność, natomiast dzisiaj przyznaję, że pewnym minusem obecnie obowiązującej ustawy jest 

to, że właśnie ona usztywnia działalność urzędów i daje stosunkowo niewielkie możliwości takiego 

efektywnego podejścia do zarządzania usługami rynku pracy właśnie na poziomie lokalnym. 

Wydaje się, że właśnie w takim kierunku powinna iść reforma, żeby te instrumenty odpowiadały 

rzeczywiście lokalnym potrzebom. Natomiast jeżeli chodzi o drugi komponent, trochę związany 

z tym tematem, to jest kwestia tworzenia branżowych centrów umiejętności. Tutaj też planowana 

jest reforma, o której, no, akurat tutaj Ministerstwo Edukacji i Nauki też z nami nie konsultowało 

jakby założeń. To, co wynika z opisu zawartego w projekcie Krajowego Planu Odbudowy wskazuje, 

że jest to jakaś ciekawa inicjatywa, tak? Natomiast, no, też brakuje szczegółów, jak to miałoby być 

zorganizowane. i w kontekście tego, o czym wcześniej powiedziałam, czyli planowanej jakiejś 

reformy instytucji rynku pracy, no to też nie wiem, jakie będzie powiązanie między tymi dwoma 

instrumentami, dlatego że w ramach branżowych centrów umiejętności planuje się, żeby one były 

takimi instytucjami, które mają świadczyć poradnictwo zawodowe, mają być właśnie takimi 

instytucjami doradztwa. Natomiast za ten komponent odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki 

i nie wiem, na ile ta interwencja i właśnie ta planowana reforma instytucji rekrutacji, czy w ogóle 

te zadania w jakiś sposób są powiązane. Ja czytając projekt Krajowego Planu Odbudowy takiego 

powiązania, prawdę mówiąc, nie widzę. Nie chciałabym, żeby doszło do takiej sytuacji, że różne 

instytucje znowu będą świadczyć rozproszone usługi, a chyba nie o to chodzi. Chyba chodzi o to, 

żeby jednak była lepsza koordynacja. Dziękuję. Idealnie w czasie. 

Marcin Tumanow: Dziękuję, brawo. Brawo, niech to będzie wytyczna dla kolejnych naszych 

mówców. Zapraszam teraz do głosu pana Roberta Warszę reprezentującego Unię Metropolii 

Polskich imienia Pawła Adamowicza. Panie Robercie, bardzo proszę. 

Robert Warsza, Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza  

Dzień dobry. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie wyrazić głos w ramach Unii Metropolii Polskich, 

ale jednocześnie jako przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi i z panelu 

trzeciego, gdzie miałem zabrać głos, rezygnuję. Widzimy dużą potrzebę związaną z reformą 

obecnego systemu planowania. Ona wynika przede wszystkim z tego, że ten system jest 

niewydajny i nie daje żadnych pozytywnych efektów. Mamy kraj pokryty w okolicach 30% planami 

miejscowymi, a procent pokrycia kraju rośnie mniej więcej o 1% rocznie, więc to tak naprawdę 

żaden efekt. Same gminy natomiast podzieliły się na dwie części – te, które nie planują i można 

byłoby powiedzieć, że one w takiej flaucie rozwojowej obecnie tkwią i gminy, które planują, 
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ale planowanie wpędza je w coraz większe problemy społeczno-gospodarcze związane 

z nieuregulowanym przepływem kapitału i problemami organizacyjnymi. Zaproponowane przez 

państwa mechanizmy w postaci planu ogólnego chwilowo budzą na razie więcej pytań niż dają 

odpowiedzi. Może budzić wątpliwości powiązanie ze strategią rozwoju gmin, który to dokument 

został zreformowany pół roku temu, natomiast nie zawiera elementów, do których się państwo 

odwołują w tej chwili w propozycjach planowania. Wydaje się, że dużą wątpliwością jest też 

szczegółowość nowych aktów planistycznych, tak żeby one w rzeczywistości swojej dawały 

możliwość czegoś planowania, żeby efekt planowania według tych nowych dokumentów nie był 

dokładnie taki sam, jak efekt nieplanowania, bo wtedy znaczy, że te dokumenty są niedobre. 

Powinno nas jednocześnie zastanawiać, czy nie warto skorzystać z pewnych już dokumentów, 

jakimi są studia uwarunkowań kierunków zagospodarowania gmin i wybrać jakieś elementy, które 

zostały wypracowane w tych dokumentach i może je zainkorporować do tych planów ogólnych. 

Plany szczegółowe chwilowo są dużą zagadką, z tego powodu ciężko jest je oceniać. Niezależnie, 

jaki system zostanie wprowadzony, wydaje się, że trzeba będzie dokonać też reformy przepływów 

finansowych w systemie planowania, bo nie może być sytuacji, że gmina, która planuje, jest 

jedynym poszkodowanym finansowo w tym procesie. Jest to wielka pięta achillesowa obecnych 

rozmów i bez rozwiązania tych problemów żaden system nie ruszy, nie zmotywuje on gmin, które 

będą wpędzane w coraz większe długi. Myślę, że wszystkie organizacje, wszystkie duże miasta są 

za reformą planowania, przy tym, że warto rozważyć, czy nie powinna zostać ona wykonana 

w dwóch etapach, ponieważ pierwszy etap, polegający na nowelizacji obecnych przepisów, skoro 

nowe mają wejść w okolicach 26. roku, czyli bardzo długi okres, pięć lat. A tak samo trzeba będzie 

rozwiązać kwestie związane z decyzjami o warunkach zabudowy, a tam decyzjami lokalizacyjnymi, 

czyli rozwiązać dobre sąsiedztwo, dostęp do drogi, uzbrojenie, czas zawieszenia decyzji 

indywidualnych w czasie planowania gmin, jednocześnie rozwiązać nierozwiązaną kwestię 

związaną z odszkodowaniami. Wydaje się, że to wszystko powinno zostać zrobione w ramach 

myślenia o nowym systemie, ale zainkorporowane do starego jako element przejściowy. 

Pojawiające się nowe elementy, jak standardy urbanistyczne i zintegrowany projekt inwestycyjny, 

mogą się okazać ciekawymi rozwiązaniami, chociaż ich działanie będzie zależało od sposobu 

dopracowania tych mechanizmów. Żeby nie skończyły one jak specustawa mieszkaniowa, dzięki 

której nie można uregulować struktury gruntów i nie można na przykład poradzić sobie 

z problemem nielegalnych okien w granicach, w śródmieściach miast, ale za to można budować 

wbrew planom, co chyba nie jest dobrym rozwiązaniem. Z tego powodu chcielibyśmy jakby 

apelować o taką reformę, w której rzeczywiście państwo będzie wspierało samorządy w realizacji 

ich polityki planistycznej. Osobiście wierzę, że jesteśmy na takim poziomie rozwoju społeczno-

gospodarczego i takim rozwoju cywilizacyjnym, że jesteśmy w stanie zmierzyć się z wszystkimi 

patologiami naszego systemu planowania i doprowadzić do tego, że ten świat w przyszłości będzie 

lepszy niż ten, który mamy obecnie. Dziękuję bardzo. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję. To imponujące, że nasi kolejni… 

Robert Warsza: Równo. 
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Marcin Tumanow: … że nasi kolejni mówcy szanują nie tylko własny czas, ale i pozostałych 

prelegentów. Proszę państwa, zapraszam zatem bez zwłoki pana Andrzeja Porawskiego, 

reprezentującego Związek Miast Polskich. Panie Andrzeju, bardzo proszę. 

Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich 

Witam państwa. Bardzo dziękuję za pomysł publicznych wysłuchań. Tak jak mówiła pani Skóbel, 

ten pomysł umożliwia nam zapoznanie innych środowisk z naszymi uwagami do Krajowego Planu 

Odbudowy. Myślę, że na początku przedstawię kilka uwag ogólnych do Krajowego Planu 

Odbudowy, tak jak to uczynił pan Jakub Mielczarek.  

Mianowicie samorządy lokalne w jeszcze mniejszym stopniu niż regionalne uczestniczyły 

w budowie KPO, ponieważ tylko dzięki marszałkom mogliśmy na samym początku zgłaszać pewne 

propozycje do tych wiązek projektów, które potem marszałkowie przedstawili do ministerstwa, 

a które od listopada także gdzieś zginęły. Druga uwaga do ogólnego kształtu KPO – brak filaru 

„spójność terytorialna i społeczna”. Jeśli jest tak, jak się wydaje, że rząd tu się odnosi do polityki 

spójności realizowanej odrębnie, to to musiałoby z treści KPO w jakiś sposób wynikać, że należy to 

jakby powiązać z innymi elementami polityki rozwoju – nie widzimy. Zasadniczym warunkiem 

odpowiedniej realizacji KPO jest instytucjonalne, nie deklaratywne, tylko instytucjonalne 

zapewnienie obiektywności, jawności i równego dostępu beneficjentów do środków KPO. 

Słyszymy, że to ma być program centralny, ale chcemy uczestniczyć poprzez przedstawicielstwa 

zarówno samorządów, jak i innych środowisk dzisiaj obecnych, w monitorowaniu realizacji tych 

celów. Ostatnia uwaga – mniej więcej dwa lata temu skończyła się sytuacja, na którą wciąż się 

powołuje KPO, czyli bogate miasta duże, biedne gminy. Tak było jeszcze w roku 2018. W roku 2020 

najmniejszą nadwyżkę operacyjną, w tym także w przeliczeniu na jednego mieszkańca, mają małe 

miasta, a także miasta na prawach powiatu, które doszły już do tego samego poziomu, który mają 

małe miasta. Teraz wracając do tematu dzisiejszego wysłuchania, chciałbym się skoncentrować 

na dwóch zagadnieniach – A114 i A115, czyli przygotowanie terenów inwestycyjnych i reforma 

planowania przestrzennego. Myślę, że te dwa zadania trzeba połączyć, bo one nie występują 

odrębnie, a jeszcze w dodatku reformę planowania przestrzennego trzeba rozszerzyć. Po pierwsze, 

planowanie przestrzenne musi być powiązane z planowaniem rozwoju, to się już zaczęło po 

ostatniej nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ale wymaga kontynuacji. 

Dalej, żeby móc przygotowywać tereny inwestycyjne, musimy zreformować ustawę o gospodarce 

nieruchomościami w taki sposób, żeby ona mogła się odnosić zarówno do planowania 

przestrzennego, jak i do planowania rozwoju. I wreszcie, na koniec, musimy przy tej okazji 

przeprowadzić reformę opodatkowania nieruchomości. Dzisiaj opodatkowanie nieruchomości jest 

jakimś wciąż jeszcze spadkiem po PRL-u. Mamy nieruchomości, mamy grunty rolne i pozostałe. No 

bardzo przepraszam, ale to jest przeżytek. Dzisiaj trzeba powiązać podatek od nieruchomości 

z przeznaczeniem terenu określonym w aktach planistycznych planu miejscowego. Dzięki temu, 

skoro te akty będą powiązane z polityką rozwoju, uzyska się drugi efekt, mianowicie to 

uruchamianie gruntów inwestycyjnych będzie zgodne z pewnymi planami rozwoju. Wreszcie, przy 

tej okazji trzeba także zlikwidować nieuzasadnione ulgi ustawowe w podatku od nieruchomości. 
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W ten sposób samorządy gminne uzyskają lepsze podstawy do wywiązywania się ze swoich 

obowiązków względem właścicieli nieruchomości poprzez ich wyposażenie w niezbędną 

infrastrukturę. Bardzo państwu dziękuję. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję. Zapraszam zatem pana Krzysztofa Iwaniuka, reprezentującego 

Związek Gmin Wiejskich RP. Bardzo proszę. 

Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP  

Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi w tym zakresie, ponieważ myśmy długo czekali na plan 

odbudowy jako szansę dla tych gmin, które w jakimś sensie do tej pory nie mogły uczynić pewnych 

inwestycji, a one są niezwykle potrzebne, jako szansę na to, że wreszcie to będzie możliwe, co nie 

było możliwe przez wiele nawet dziesiątków lat. I tutaj powiem szczerze, że wydaje nam się, 

że troszeczkę to mija się z naszymi oczekiwaniami, bo tych inwestycji publicznych dla samorządów 

gmin wiejskich czy z obszarami wiejskimi tak naprawdę wprost nie ma wiele. Pojawiają się co 

prawda sytuacje, które podkreślają, że powinniśmy budować żłobki, możemy docieplić szkoły, 

które jeszcze nie zdążyły, je doposażyć, gospodarka wodno-ściekowa może się pojawić poza 

aglomeracjami. To jest też co najmniej dyskusyjne, bo często jest tak, że aglomeracja jest na części 

gminy, tam może być ujęcie wody, które zaopatruje część pozaaglomeracyjną. Sprawa rozwiązania 

ścieków, tak dalece niedoskonałych w obszarach wiejskich, bo to jest zaledwie trzydzieści parę 

procent. Tam wydaje się, że bez sensu jest budować kanalizację zbiorową, powinny się pojawić 

rozwiązania dotyczące indywidualnych oczyszczalni przydomowych. Motoryzacja domów kultury 

czy może nawet budowa nowych, lepiej by można było przewidzieć zeroemisyjnych jako pewnie 

wzorce do budownictwa nie tylko publicznego w przyszłości. Sprawa remontów POZ-tów, bo 

gminy coraz częściej się ich wyzbywają, bądź budowa nowych tam, gdzie ich jeszcze nie ma, żeby 

nie jeździć do sąsiedniej gminy, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną. Jest wiele różnych 

rzeczy. Tak samo sprawa planowania przestrzennego – z jednej strony prawdą jest, że planowanie 

przestrzenne już raz przeżywaliśmy od nowa, kiedy została unieważniona ustawa o planowaniu 

przestrzennym. My nie mamy w małych gminach urbanistów. Jak w tak krótkim czasie, kiedy ma 

działać program odbudowy, tego typu rzeczy pogodzić i zorganizować? Bo wtedy urbaniści często 

regionalni mieli po kilkadziesiąt gmin do obsługi. To się wydaje trochę trudne. Zgadzam się, 

że trzeba to połączyć z terenami inwestycyjnymi. Tutaj potrzebna jest reforma, żeby grunty, drogi 

od lasów, od agencji nieruchomości rolnych, skarbu państwa mogły być przekazywane gminom, 

żeby je można było uzbrajać. To wydaje się bardzo trudne w tak krótkim okresie i myślę, że warto 

o tym mówić, że rzeczywiście planowanie przestrzenne jest problemem, tylko czy w tak krótkim 

czasie da się tu zrobić postępy, które będą na miarę? Sprawa czystego powietrza, transformacji 

energetycznej – tutaj nasza rola jest nijaka. Te programy są zcentralizowane. Patrząc na czyste 

powietrze, bez centralizacji chyba nie pojedziemy szybciej do przodu, tym bardziej, że w wielu 

gminach ponad 90% to są kopciuchy, czyli te kotły podstawowe. Wyzwania są ogromne w tym 

zakresie w obszarach wiejskich. Myślę, że to powinno być zadanie zdecentralizowane 

i przywrócenie gminom gminnych funduszy ochrony środowiska, które by dostosowały programy 

do lokalnych możliwości i potrzeb, bo inaczej będzie to nadal trudne i nie do rozwiązania, wydaje 
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się konieczne. Również transformacja energetyczna – tutaj jeżeli chodzi o pośrednictwo spółdzielni 

energetycznych, no to wielkiego sukcesu nie wróżę ze względu na zamożność naszych 

mieszkańców. Myślę, że dużo łatwiej byłoby rozwijać prosumenta, przywrócić możliwość 

odsprzedaży prądu do sieci energetycznych, no i wspierać, żeby ubóstwo energetyczne likwidować 

i nie dopłacać wiecznie do naszych mieszkańców. Myślę, że lepiej byłoby im pomóc wybudować 

panele słoneczne na swoich dachach. Także transformacja cyfrowa wydaje się elementem 

niezbędnym do tego, żeby móc się opiekować ludźmi starszymi, bo w tym odległych gminach 

często z usług publicznych to jest tylko opieka społeczna, karetka pogotowia i sklep obwoźny. 

Tak że tutaj myślę, że wyzwania są ogromne. Chciałbym zaapelować, żeby może zastanowić dla 

tych gmin najsłabszych, których jest bardzo dużo w Polsce, bo jednak 600 gmin to są gminy 

popegeerowskie i pokazały, jakie są potrzeby podstawowe, żeby może wydzielić nawet pewne 

pieniądze, które bezkonkursowo byłyby przeznaczone na konkretne działania infrastrukturalne, 

by krok do przodu zrobić właśnie teraz, w okresie transformacji. Dziękuję. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, niniejszym zakończyliśmy panel 

reprezentantów środowiska samorządowego i przechodzimy teraz do przedstawicieli partnerów 

społecznych i gospodarczych. Zapraszam panią Sonię Buchholtz, reprezentującą Konfederację 

Lewiatan. Bardzo proszę. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek partnerów 

społecznych i gospodarczych 

Sonia Buchholtz, Konfederacja Lewiatan 

Dzień dobry państwu. No, Konfederacja Lewiatan jest jedyną wypowiadającą się dzisiaj 

reprezentatywną organizacją pracodawców i jakby wśród naszych celów jest dbałość o stały wzrost 

gospodarczy. I dlatego jesteśmy tu, żeby powiedzieć, jak złym jest dokument KPO. Więc można 

powiedzieć, że generalnie plan właściwie priorytetyzuje obszary interwencji, które są narzucone 

przez Unię Europejską, ale jednocześnie selekcjonowanie działań jakby i przyjęcie tych obszarów 

interwencji. To jest za mało, dlatego że ten dokument, tak jak zostało zresztą wcześniej 

powiedziane, miał pokazać, jakie reformy zostaną w Polsce przeprowadzone, aby wzmocnić 

gospodarkę i społeczeństwo, wspierać odbudowę po epidemii, a dopiero w drugiej kolejności, 

które z działań w ramach tych reform mogą wymagać zewnętrznego finansowania. No i z tej 

perspektywy dokument przypomina list do świętego Mikołaja napisany przez sektor publiczny, 

ponieważ próżno tu szukać informacji o kierunkach zawartości reform, a potencjalnie duże zmiany 

są jedynie zamarkowane chwytliwymi tytułami działań, które szczątkowo odzwierciedlają kierunek 

zmian i nazwami ustaw. Przykład: „rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych”. 

W tym obszarze nie znajdą państwo informacji o wyrobach medycznych. Jest również informacja 

o przyjęciu nowej ustawy dotyczącej rynku pracy, ale nie wiadomo, jaki jest to kształt, bo ta 

ustawa będzie tak czy inaczej rewolucyjna. W przypadku takich kluczowych obszarów, które 
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wymagają wsparcia instytucjonalnego i kompetencyjnego bardziej niż pieniędzy, polskie państwo 

jednak dezerteruje. Na przykład wsparcie postcovidowe w firmach to jest nic innego jak „Zmień 

pracę i weź kredyt”. Praca nad reżimem sanitarnym w usługach kuleje, więc to, co się proponuje, 

to skokową zmian z działalności niskowiedzochłonnej na wysokowiedzochłonną, licząc, że to się 

stanie samoistnie. No i teraz jeżeli całym KPO ma być, i tu cytat: „tworzenie wysokiej jakości miejsc 

pracy w warunkach transformującej się gospodarki”, należałoby jednocześnie jednoznacznie 

postawić na te przedsiębiorstwa i te branże, które w dłuższej perspektywie są w stanie tworzyć 

stabilne i dobrze opłacane miejsca pracy, co niekoniecznie oznacza stawianie na mikro- i małe 

przedsiębiorstwa. Dominuje praca – spojrzenie wstecz, jak na przykład praca zdalna, bo kto miał 

dostosować, ten dostosował. Druga rzecz jest taka, że w oczach polskiej administracji mamy dobry 

klimat inwestycyjny, kwitnący rynek pracy, stabilny system emerytalny, czego nie potwierdzają 

dane. Czyli pomijacie państwo rekomendacje CSR z 2020 roku na rzecz poprawy klimatu 

inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów oraz zapewnienie skutecznych 

konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w kształtowanie polityki. I chociaż 

to jest bezkosztowe, to na co dzień się nie dzieje. No i teraz jeżeli my na te inwestycje z KPO się 

zapożyczamy, to należałoby środki alokować tak, by przynosiły możliwie wysoki zwrot tych 

inwestycji, czyli aby każda złotówka, która zostanie wydana, tworzyła przewagi konkurencyjne. 

Więc jeżeli my oddajemy znakomitą większość budżetu do sektora publicznego, to nie spełniamy 

tych kryteriów, ponieważ fundamentalne znaczenie ma pomysł, a nie sektor, w związku z czym 

ta preferencja dla projektów [niezrozumiałe, 01:21:55] publicznych i SSP tam, gdzie firmy 

prywatne mogłyby wziąć udział z korzyścią dla siebie i gospodarki jest czymś, co nie powinno mieć 

miejsca. To zaburza konkurencję i zwiększa ryzyko, ponieważ nie dywersyfikujemy inwestycji. Jest 

to również wbrew tym CSR-om, które mówią o promowaniu inwestycji prywatnych. Najbardziej 

widoczny konkret w KPO to jest projekt ukierunkowany na wsparcie reform upadłościowych 

w Polsce. Dalej, jednym z kierunków wsparcia na chybił trafił są drony. Chcecie państwo wydać 

164 miliony euro na przygotowanie systemowych rozwiązań. W grupach roboczych KPO mówiło 

się o technologiach kosmicznych, ale jednak one zginęły, pojawiły się drony. W KPO znajdziemy 

informacje o tym, że jakby będziemy finansować zmiany w publicznych służbach zatrudnienia, 

drenując przy okazji środki z funduszu pracy, co jest niezrozumiałe. Innym aspektem, który tutaj się 

pojawia, jest nieprzejrzystość procesu wyboru, tak, który jest związany z tym, że preferujemy 

jednak sektor publiczny nad prywatnym. Generalnie powinno się iść w stronę kryteriów wyborów 

znanych z [niezrozumiałe, 01:23:10], tak? Wtedy korzystamy z rozwiązań, które już przyjęliśmy, 

które są dostatecznie dobre. Aby ocenić wpływ reform i inwestycji na rzeczywistość społeczną 

i gospodarczą, KPO powinno zostać uzupełnione o wskaźniki rezultatu i wtedy państwo by się 

dokładnie przekonali, dlaczego na przykład termomodernizacja bibliotek nie jest najlepiej 

wydanymi środkami. i na koniec, na te dwadzieścia sekund powiem, że jeszcze wiele ryzyk zostało 

pominiętych. Offshore na przykład doprowadzi do wyciekania środków za granicę, ponieważ nie 

wszystkie części są produkowane w Polsce. Przy słabym złotym będzie to kosztowne. Istnieją 

zagrożenia związane z tym, że nie inwestuje się w sektor zasobów ludzkich, w związku z czym… 

O, i już nie słychać. 
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Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Zapraszam pana Norberta Kusiaka, 

reprezentującego Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Panie Norbercie, bardzo 

proszę. 

Norbert Kusiak, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu 

i przedstawienia stanowiska Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Będzie to 

stanowisko krytyczne. W naszej ocenie Krajowy Plan Odbudowy jest bez wątpienia ogromną 

szansą na skok cywilizacyjny, na poprawę warunków pracy w postpandemicznej rzeczywistości. 

Zanim jednak przystąpimy do realizacji KPO, powinniśmy odpowiedzieć sobie na podstawowe 

pytania dotyczące tego, jaką gospodarkę chcemy budować – czy będzie to gospodarka 

nowoczesna, konkurencyjna, ale także oparta o konstytucyjną zasadę społecznej gospodarki 

rynkowej, czy też gospodarka dająca szansę bogacenia się nielicznym, zwiększająca nierówności 

płacowe, podziały i konflikty społeczne? Jednoznacznej odpowiedzi na te pytania nie odnajdujemy 

w KPO, dlatego bardzo krytycznie oceniamy zaproponowane w nim rozwiązania. W naszej ocenie, 

KPO nie jest jak na razie właściwą odpowiedzią na wyzwania gospodarcze, przed którymi stoi 

Polska w kontekście wychodzenia z pandemii COVID-19. KPO zawiera co prawda, dostrzegamy to, 

w wielu miejscach trafne diagnozy. Diagnozuje ambitne cele rozwojowe, ale nie wskazuje 

precyzyjnie instrumentów służących ich realizacji. Chciałbym państwu zwrócić uwagę na trzy 

wyzwania, istotne wyzwania, przed którymi stoimy, żeby gospodarka funkcjonowała w sposób 

zrównoważony. Są nimi po pierwsze zapewnienie wyższych wynagrodzeń w kontekście rosnącej 

wydajności pracy, po drugie – podnoszenie jakości miejsc pracy i po trzecie – wzmacnianie dialogu 

społecznego na rzecz budowania przewag konkurencyjnych. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to KPO 

w wielu miejscach deklaruje bardzo silny związek ze strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, 

ale proszę państwa, trzeba pamiętać, że nie został zrealizowany istotny cel SOR, który dotyczy 

wydostania się Polski z pułapki średniego dochodu i oparcia przewag konkurencyjnych o wysokiej 

jakości innowacyjne produkty i usługi, a nie o niskie wynagrodzenia pracowników. Ma to w naszej 

ocenie zasadnicze znaczenie dla oceny założeń KPO, ponieważ rząd nie odniósł się w tym 

dokumencie do kwestii wynagrodzeń w Polsce i konieczności ich stałego wzrostu. Mam zatem 

pytanie, czy wobec niepowodzenia realizacji projektu, jakim jest SOR, rząd uznaje za kluczowy 

dla KPO wzrost wynagrodzeń? Jak mamy zbudować silną gospodarkę bez wyższych wynagrodzeń 

pracowników administracji publicznej czy usług publicznych? W tej sprawie oczekiwalibyśmy od 

rządu jasnej deklaracji, że adresatem proponowanych w KPO działań obok przedsiębiorców są 

także pracownicy, a priorytetowym celem polityki społecznej państwa będzie odejście od pułapki 

średniego dochodu. KPO to także dla nas ogromna zagadka jeśli chodzi o tworzenie wysokiej 

jakości miejsc pracy, którą to jakość chce się budować poprzez, tu cytat: „doposażenie 

pracowników umożliwiające pracę zdalną”, bez głębszej refleksji nad dalekosiężnymi 

konsekwencjami pracy zdalnej, oraz „dalsze doskonalenie elastycznych form zatrudnienia”. 

Nie możemy wyrazić na to zgody. Chcemy także wskazać, że jest to sprzeczne nie tylko z SOR, ale 

także z zasadami Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Wysoka jakość miejsc pracy to praca 
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pewna, bezpieczna, dobrze opłacana, a nie elastyczna. I po trzecie, KPO nie zauważa istotnej roli 

dialogu społecznego. Nie uda się zbudować, w naszej ocenie, silnej, konkurencyjnej, odpornej 

na szoki gospodarki bez dialogu społecznego. Niestety, KPO zaledwie zdawkowo odnosi się do tego 

wątku, dlatego oczekiwalibyśmy od rządu, aby poszanował zasady konsultacji społecznej, 

uwzględnił rolę związków zawodowych w realizacji KPO oraz monitorowania postępów wykonania 

jego celów. Kończąc, chciałbym podkreślić, że w naszej ocenie należy gruntownie przeformułować 

KPO i dostosować go do faktycznych wyzwań rozwojowych. Są nimi w naszej ocenie: wydostanie 

się Polski z pułapki średniego dochodu, nierówności płacowe, niskie płace, niedostosowanie 

zdigitalizowanych usług publicznych, wykluczenie cyfrowe i ubóstwo energetyczne. Szanowni 

państwo, skok cywilizacyjny nie uda się bez udziału pracowników i związków zawodowych. Mamy 

o tym pełne przekonanie. Jesteśmy oczywiście gotowi do współpracy i poprawienia Krajowego 

Planu Odbudowy, aby służył on wszystkim pracującym. Dziękuję serdecznie za uwagę. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję za pański głos. A teraz zapraszam do mikrofonu pana 

Krzysztofa Pietraszkiewicza, Związek Banków Polskich. Panie prezesie, bardzo proszę. 

Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich 

Bardzo dziękuję. Panowie ministrowie, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę na kilka 

aspektów w czasie naszej debaty. Pierwsza kwestia to to, że Krajowy Plan Odbudowy jest częścią 

pewnego wachlarza programów, które będą realizowane w kolejnych latach. Mianowicie, poza 

Krajowym Planem Odbudowy, oczywiście, jest realizowana strategia spójności. To są wielkie 

pieniądze, które trafiają do Polski, do Polski samorządowej, częściowo także do przedsiębiorstw. 

I trzecim elementem tego wachlarza głównego to jest początek realizacji strategii zielonego ładu, 

gdzie Polska powinna odegrać ogromną rolę i wierzę, że odegra ogromną rolę. Czyli myśląc 

o Krajowym Planie Odbudowy musimy mieć w pamięci również środki i przedsięwzięcia 

realizowane w tamtych dodatkowych, bardzo ważnych programach. Druga kwestia, o której 

chciałbym powiedzieć, ona jest ważna, myślę, dla wszystkich samorządów, ale przede wszystkim 

dla osób pracujących i dla pomyślnego rozwoju naszego kraju, dotyczy zagadnienia następującego: 

kilkaset tysięcy firm polskich, różnej wielkości, w najbliższych latach będzie musiało przechodzić 

restrukturyzację. Czy nam się to podoba, czy nie, po prostu ogromna liczba firm dotknięta jest 

konsekwencjami, skutkami COVID-u, ale także dotknięta jest skutkami tego, co zachodzi w świecie 

równocześnie, co zachodzi na rynku azjatyckim, co zachodzi na rynku amerykańskim i należy 

zobaczyć, jak to współgranie zarówno COVID-u z postępem technologicznym oddziałuje na polskie 

przedsiębiorstwa. i w związku z tym, musimy sobie zdać sprawę, w których obszarach mamy 

szczególną lukę, szczególne kwestie do nadrobienia. Podam przykłady: to jest kwestia 

automatyzacji, to jest kwestia robotyzacji, gdzie jesteśmy z tyłu, to jest kwestia braku czy 

ogromnych zaniedbań gdy chodzi o kompetencje cyfrowe, zarówno gdy chodzi o pracowników, 

uczniów i studentów, ale także gdy chodzi o kompetencje cyfrowe, to także działanie w obszarze 

instalowania automatów, robotów, stosowania sztucznej inteligencji. I tutaj mamy do nadrobienia 

ogromnie wiele, i moim zdaniem nie da się przeprowadzić skutecznie restrukturyzacji 

i modernizacji wielu firm bez wyraźnego, mocnego programu, nastawiającego się na naprawdę 
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zwiększenie kształcenia na praktycznie wszystkich kierunkach w uczelniach, ale także zmiany 

profilu kształcenia w szkołach średnich. My potrzebujemy w najbliższych latach ogromnych 

zasobów ludzkich ze znacznie większymi kompetencjami cyfrowymi. I stąd zabiegałbym i mocno 

namawiał do tego, byśmy wspólnie z samorządami, ale wspólnie także z uczelniami i ze szkołami 

postawili właśnie na to przedsięwzięcie. Kolejna kwestia, wracam na moment do tej 

restrukturyzacji. Jeśli mamy restrukturyzować, a to będzie konieczne, wiele tysięcy firm, to musimy 

mieć możliwości, to musimy mieć partnerów. Otóż sektor bankowy w Polsce ma dzisiaj dwukrotnie 

mniej więcej większy portfel kredytów nieregularnych, zagrożonych, a grozi nam, że będziemy 

mieli tego portfela jeszcze więcej, więc żeby dać możliwość zaangażowania prywatnych środków, 

oszczędności obywateli, jakie są zgromadzone w bankach, trzeba odsączyć, tak jak to zrobiły 

wszystkie wiodące kraje europejskie, część kredytów nieregularnych jeszcze jako konsekwencji nie 

tylko covidowych, ale przedcovidowych, tego kryzysu finansowego i utworzyć specjalny podmiot 

typu assett management. Takie podmioty zostały utworzone w bardzo wielu krajach europejskich. 

To pozwalałoby wykorzystać prywatne zasoby obywateli naszych zgromadzonych i firm do tego, 

by modernizować i współfinansować nasze przedsiębiorstwa. I dwie ostatnie jeszcze uwagi. Mamy 

niektóre rozwiązania świetnie zorganizowane w Polsce, tylko trzeba je wykorzystać. Ja podaję 

na przykład rozwiązania dotyczące systemu monitorowania nieruchomości, cen nieruchomości, 

ale także stanu tych nieruchomości. Te systemy wystarczy wykorzystać, wzmocnić, aby one służyły 

wszystkim gminom, wszystkim powiatom, wszystkim województwom i wszystkim 

przedsiębiorstwom. To pozwalałoby odkryć skarby naszej gospodarki. 

Marcin Tumanow: Panie prezesie… 

Krzysztof Pietraszkiewicz: i to już jest koniec. Bardzo wszystkim państwu dziękuję. Jednocześnie 

chciałbym powiedzieć, że wokół tego programu i tych programów powinniśmy zbudować 

porozumienie, bo siła i pewien spokój pozwoli myśleć z odwagą o inwestycjach i modernizacji 

naszej gospodarki. Bardzo dziękuję. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, delikatnie będę apelował o przestrzeganie 

naszego czasu. Zamknęliśmy zatem obszar dedykowany partnerom społecznym i gospodarczym 

i otwieramy, proszę państwa, obszar, w ramach którego będziemy mieli wypowiedzi 

przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Zapraszam panią Karolinę Dreszer-

Smalec reprezentującą Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Bardzo proszę. 
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Wystąpienia przedstawicieli/ek podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego.  

Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Rozpoczynając część wystąpień 

przedstawicieli organizacji pozarządowych chciałabym odnieść się do czterech kluczowych kwestii 

w Krajowym Planie Odbudowy. Mam nadzieję, że zaraz będzie widoczna prezentacja, którą 

przygotowałam i na pierwszym slajdzie zobaczą państwo te cztery kluczowe obszary dotyczące, po 

pierwsze, zasady partnerstwa, po drugie, transparentności, po trzecie, odporności społeczeństwa 

i stabilności prawa i wymiaru sprawiedliwości. Proszę o kolejny slajd. Dialog, partycypacja, zasada 

partnerstwa to kluczowe zasady społecznej kontroli procesów legislacyjnych i my, jako 

przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, z niepokojem obserwujemy pomijanie 

naszego udziału w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy. Zasada partnerstwa unormowana 

jest przez rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej z 2014 roku i choć nie jest obligatoryjna 

przy instrumencie na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, to daje znacznie większe 

możliwości efektywnego przygotowania, wdrażania, monitorowania reform i inwestycji. Zauważył 

to EKES w jednej ze swoich opinii z października 2020 roku, potwierdzony w rezolucji podjętej 

w lutym 2021 roku, gdzie zasugerował wprowadzenie zasady, w której, cytuję: „Nie należy 

przekazywać finansowania państwu członkowskiemu, jeśli nie wprowadziło ono w pełni zasady 

partnerstwa z prawdziwym zaangażowaniem partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego podczas podejmowania decyzji w sprawie wieloletnich pakietów zobowiązań 

do przeprowadzenia reform”. Niestety, dotychczas podczas tych prac nad KPO zauważyć można 

znaczną dysproporcję w reprezentatywności partnerów, to jest relacji przedstawicieli administracji 

publicznej do partnerów spoza administracji. Tymczasem w Polsce społeczeństwo obywatelskie 

jest świetnie zorganizowane, jest w gotowości do dialogu. W gotowości do dialogu są sieci, 

federacje, organizacje przygotowane do współpracy na każdym szczeblu administracji. Chodzi tu 

o realny dialog, do którego włączane są wszystkie zainteresowane środowiska, z poszanowaniem 

ich niezależności i autonomii. I ważne jest, aby mówić o jakości tego dialogu, rozumianego jako 

rzeczywiste współdziałanie między stronami, a takie warunki będą tworzyły tylko ciała z realnym 

przedstawicielstwem społeczeństwa obywatelskiego, powoływane w przejrzystych procesach 

i transparentnie funkcjonujące. I tutaj przywołana transparentność to kolejny obszar kluczowy dla 

uzyskania społecznego wymiaru KPO. Niepokoi brak szerszej społecznej kontroli nad 

programowaniem i realizacją reform i inwestycji KPO. Obecnie jedyny organ, komitet monitorujący 

w zaproponowanym składzie nie uwzględnia podmiotów innych niż uczestniczące 

w programowaniu i realizacji. Postulujemy o rozszerzenie tego systemu zarządzania i kontroli KPO 

o komisje konkursowe do oceny wniosków, o komitet sterujący, monitorujący, zatwierdzający listy 

rankingowe, przy zapewnieniu systematycznej ewaluacji całego procesu. Wszystko to przy 
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jednoczesnym zapewnieniu reprezentatywności i zachowaniu równej proporcji osób z każdej 

z trzech grup partnerów: władzy krajowej, regionalnej, lokalnej, partnerów społeczno-

gospodarczych oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. Jak zatem ocenić społeczny 

wymiar Krajowego Planu Odbudowy? Trudno nie zauważyć, że w obecnym kształcie KPO, w KPO 

jest mało człowieka. Wydaje się, że jego społeczny wymiar został zagubiony w procesie transmisji 

obszarów reform z instrumentu na rzecz odbudowy do KPO i to środowisko NGO podjęło się 

szerokiej analizy dokumentacji pod kątem oceny rozwiązań społecznych, czego efektem są dalsze 

rekomendacje dla wzmocnienia w Polsce wymiaru społecznego KPO i zwiększenia dedykowanej 

temu interwencji. Proszę o kolejny slajd. Niezaprzeczalnie konieczne jest poszerzenie obecnego 

KPO o reformy i inwestycje zwiększające odporność społeczeństwa. Stąd propozycja osobnego 

komponentu w KPO w odpowiedzi na zapisy Rozporządzenia Parlamentu i Rady z lutego 2021, 

ustanawiające instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, otóż cytuję: „Państwo 

członkowskie musi odpowiedzieć na sytuację społeczną, w tym ubóstwo, wykluczenie społeczne 

czy ryzyko nierówności w kolejnych latach, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci”. Przedłożony do 

konsultacji w obecnym kształcie KPO nie jest spójny z zapisami przywołanego rozporządzenia aż 

w trzech zakresach wymienionych w artykule trzecim i dotyczących spójności społecznej 

i terytorialnej, odporności społeczno-instytucjonalnej, gotowości na sytuacje kryzysowe oraz 

polityki na rzecz następnego pokolenia dzieci i młodzieży w obszarze edukacji i umiejętności 

i działania te powinny zapewnić, aby kryzys związany z COVID nie miał trwałego wpływu na kolejne 

pokolenie Europejczyków. I warunek sine qua non – pewność legislacji i niezależność wymiaru 

sprawiedliwości jako niezbędne warunki realizacji KPO. Jasno określają to zalecenia rady w sprawie 

Krajowego Programu Reform i w dokumencie tym przedstawiono cztery zalecenia, z których 

ostatnie brzmi: „Poprawa klimatu inwestycyjnego szczególnie przez ochronę niezależności sądów, 

zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowanie partnerów społecznych 

w zakresie kształtowania polityki. Dziękuję. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję. Zapraszam zatem pana Macieja Kunysza, reprezentującego 

Stowarzyszenie EKOSKOP. Panie Maćku, bardzo proszę. 

Maciej Kunysz, Stowarzyszenie EKOSKOP, Europejski Komitet Ekonomiczno-

Społeczny; Rada Działalności Pożytku Publicznego  

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Dziękuję organizatorom, dziękuję także ministerstwu za 

podjęty trud wysłuchań. Proszę państwa, tutaj moja przedmówczyni wskazała liczne potknięcia, 

z którymi mamy do czynienia jeżeli chodzi o realizację zasady partnerstwa. To przekłada się 

na efekt, na brak wrażliwości społecznej, który da się zauważyć w omawianym dokumencie.  

Proszę o następny slajd. 

Analizując rozporządzenie wprowadzające omawiany instrument zauważamy sześć filarów. 

Te sześć filarów także odnosi się do reformy inwestycji w spójność społeczną i terytorialną. 

Czytamy, że powinny również przyczynić się one do walki z ubóstwem, do rozwiązania problemu 

bezrobocia w celu [niezrozumiałe, 01:42:23] gospodarek państw członkowskich bez pozostawiania 
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nikogo w tyle. Powinny one budować infrastrukturę socjalną usług społecznych i przyczynić się do 

dialogu społecznego. Dlatego postulujemy o stworzenie dodatkowego komponentu, którego 

nazwa mogłaby brzmieć „rozwój oraz odporność społeczna i obywatelska” lub rozbudowanie 

komponentu A o elementy społeczno-obywatelskie. Wiemy już dzisiaj dzięki badaniom Klon/Jawor 

oraz danym GUS, że nie tylko przedsiębiorstwa, nie tylko gospodarka, ale zorganizowane 

społeczeństwo obywatelskie zostało dotknięte bardzo silnie epidemią, pandemią COVID-19. 

Dlatego postulujemy podobnie do rozwiązań w umowie partnerstwa, w której powinniśmy 

przeznaczyć co najmniej 0,25% alokacji na budowę społeczeństwa obywatelskiego, aby także 

w tym programie zostało przeznaczone 0,5% alokacji ze środków bezzwrotnych na rozwój 

i budowę odporności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wiemy, że tam gdzie działania 

podejmowane przez organizacje społeczne są nieopłacalne dla przedsiębiorstw, to organizacje 

społeczne wypełniają tę pustkę, zwłaszcza w opiece nad osobami zależnymi, nad osobami 

wykluczonymi czy też nad innymi ważnymi dla spójności społecznej dziedzinami. Proszę o następny 

slajd. Koleżanka już omówiła te problemy, z którymi spotkaliśmy się etapie realizacji ze strony 

partnerstwa, czyli udział partnerów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie powinno 

występować na każdym etapie – na etapie programowania, realizacji i ewaluacji. Każdy z typów 

partnerów, o których wspomniała pani Karolina, niesie ze sobą specyficzną wrażliwość. 

Ta wrażliwość powinna być ujawniana w dokumentach na etapie programowania wyboru 

projektów, a później oceny realizacji całego programu. Powinniśmy dbać o właściwą 

reprezentatywność partnerów. Powinniśmy dbać również o transparentne zasady udziału naszych 

przedstawicieli w komitetach monitorujących. Proszę o następny slajd. Należy także tutaj 

wspomnieć problem dostępności finansowej środków KPO dla organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego. Partycypacja w dostępie do tych środków NGO, organizacji pozarządowych 

na zasadach wskazanych dla przedsiębiorstw oraz na zasadach wsparcia MŚP. Specyfika polskich 

przepisów prawa wyrażanych w ustawie o użytku publicznym jest odmienna od znanych praktyk 

w innych krajach Unii Europejskiej. U nas ta część gospodarki, ta część usług została wyodrębniona. 

Przez to zawęziliśmy definicję przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe nie mają dostępu do tych 

środków. To powinno się zmienić. Następnie, tu jak pan minister już wspomniał, te środki będą 

uruchamiane na zasadach zwrotu. Organizacje niestety nie mają wolnych środków. 

Należy umożliwić im absorbcję tych środków. Widzę, że się kończy czas. Resztę państwo mają 

na prezentacji. Bardzo dziękuję. 

Marcin Tumanow: Serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Zapraszam panią Justynę Ochędzan - 

WRZOS. Pani Justyno, bardzo proszę. 

Justyna Ochędzan, WRZOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 

Pozarządowych  

Dzień dobry państwu. Panowie ministrowie, szanowni państwo, drodzy słuchacze, dziękuję za 

możliwość wzięcia udziału w tej bardzo ważnej dzisiejszej dyskusji. Jak moi przedmówcy zauważyli 

to, co my jako środowisko reprezentujące społeczeństwo obywatelskie wyraźnie zauważamy, to 

to, że KPO jest doskonałym programem jeżeli chodzi o inwestycje, reformy, twarde reformy, ale 
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w zdecydowany sposób brakuje w KPO człowieka, odpowiedzi na jego potrzeby. Również dzisiaj 

chciałam zaproponować kilka rozwiązań, więc jeżeli mogłabym prosić o prezentację, to byłabym 

wdzięczna. Tak jak wspomniał kolega, koleżanka, widzimy potrzebę bądź wypracowania nowych 

komponentów, bądź rozbudowania komponentów o kwestie społeczne. Należy bardzo wyraźnie 

zauważyć, że to właśnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, wolontariusze to były te 

grupy, które w sposób znaczący po dziś dzień wyraźnie wspierają państwo w kryzysie pandemii. 

To organizacje, to wolontariusze organizowali pomoc żywnościową, szyli maseczki, organizowali 

pomoc sąsiedzką czy też pomoc dla szpitali. W związku z czym, proponujemy, by do KPO bez 

względu na to, czy zdecydujecie się państwo odpowiedzieć na nasz apel i dodać dodatkowy 

komponent bądź też rozbudować te komponenty, które są aktualnie. Proponujemy podanie 

reformy, która miałaby odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa odpornego na kryzysy i też 

społeczeństwa, które byłoby spójne społecznie. Proponujemy dodanie inwestycji, która wprost 

wskazywałaby na możliwość tworzenia centrów aktywności społeczno-obywatelskiej, które 

wspierają rozwój lokalnych, regionalnych siatek usług i wzmacniają odporność i spójność 

społeczną. Te miejsca tak naprawdę są gwarancją spójności, odporności społecznej, są ośrodkami 

diagnozy, mediacji, negocjacji, rzecznictwa, jak również dialogu obywatelskiego. Należy bardzo 

wyraźnie tutaj wspomnieć, że dialog społeczny i dialog obywatelski są ze sobą bardzo spójne.  

To te centra mogłyby być również czy są, bo takie miejsca funkcjonują, są źródłem więzi 

społecznych. Poproszę o kolejny slajd. Kolejny bardzo ważny obszar to jest ekonomia społeczna. 

Ona znajduje się już w tej ramie KPO, natomiast chcemy wyraźnie zwrócić uwagę, że ekonomia 

społeczna to są tysiące podmiotów, nie tylko przedsiębiorstwa społeczne, ale również cały szereg 

podmiotów ekonomii społecznej, stąd też widzimy potrzebę rozszerzenia już istniejącej w KPO 

inwestycji w taki sposób, żeby dawała ona możliwość inwestycji wszystkim podmiotom ekonomii 

społecznej, a nie tylko przedsiębiorstwom społecznym. Definicja przedsiębiorstwa społecznego 

w Polsce jest jedną z najbardziej skomplikowanych w Europie, co sprawia, że większość organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego jest automatycznie również wyłączona z możliwości pozyskiwania 

środków oraz wdrażania reform i rozwoju, właśnie między innymi w myśl założeń, które są 

w Krajowym Planie Odbudowy. Kolejna kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę – poproszę 

o kolejny slajd – to jest też bardzo wyraźne wyartykułowanie, że to kobiety w trakcie pandemii 

są tą grupą, która w szczególności została narażona na wyłączenie z rynku pracy. W związku z tym, 

chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że istnieje bardzo wyraźna potrzeba, by rozwijać usługi 

pozwalające na powrót na rynek pracy, jak również na utrzymanie się na nim. I tak jak mówię, 

głównie chodzi nam o wzmocnienie kobiet w pełnieniu ról zawodowych i społecznych, jak również 

wprowadzenie do KPO inwestycji, która pozwalałaby rozwijać siatkę usług społecznych, które 

pozwoliłyby kobietom powrót na rynek pracy i utrzymanie się na nim. Dotyczy to zarówno kwestii 

opieki nad dziećmi, ale nie tylko, ponieważ należy wyraźnie powiedzieć, że to kobiety głównie 

są tymi, które opiekują się starszymi rodzicami bądź też osobami zależnymi, więc widzimy potrzeby 

w duchu deinstytucjonalizacji, potrzebujemy rozwoju siatki usług społecznych, które by również 

wspierały kobiety i generalnie opiekunów prawnych w pełnieniu także ról zawodowych. To, co też 
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jest bardzo ważne w Polsce nadal, to jest wdrażanie kultury gender balance również na poziomie 

płacy, ale także podejmowania decyzji. Dziękuję. 

Marcin Tumanow: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Adam Zawisny teraz będzie kolejnym naszym 

mówcą. Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Panie Adamie, zapraszam. 

Adam Zawisny, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rada Kongresu 

Osób z Niepełnosprawnościami, Grupa ON_Inclusion14-20, Stowarzyszenie 

Instytut Niezależnego Życia, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. 

Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta 

Łódź 

Szanowni państwo, mam przyjemność wypowiadać się w imieniu Polskiego Forum Osób 

z Niepełnosprawnościami, ale także szereg innych organizacji i partnerstw związanych z osobami 

z niepełnosprawnościami. Prezentacja jest w linku, mam nadzieję, że państwo ją także widzą. 

Szanowni państwo, po pierwsze, chcę powiedzieć o osobach z niepełnosprawnościami 

i powiedzieć o tym, że niestety, aktualnie one nie są obecne w Krajowym Programie Odbudowy 

w żadnym stopniu. A pamiętajmy, że po pierwsze, ponad 1,1 miliona osób 

z niepełnosprawnościami w wieku reprodukcyjnym jest poza rynkiem pracy. Jedynie 27% osób 

z niepełnosprawnościami jest zatrudnionych. To jest niemalże dwa razy mniej niż średnia w Unii 

Europejskiej. Ponad 150 tysięcy osób z niepełnosprawnościami jest w różnych typach instytucji. 

Większość instytucji publicznych wciąż w żaden sposób nie włącza osób z niepełnosprawnościami 

i nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Poza tym, w zakresie koordynacji niezbędne 

jest umocowanie pełnomocnika rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami w KPRM tak, 

aby zapewnić odpowiednią koordynację wsparcia. W zakresie reformy rynku pracy, po pierwsze, 

osoby z niepełnosprawnościami w minimalnym stopniu korzystają z publicznych służb zatrudnienia 

w ramach poszukiwania rynku pracy. To jest tylko 3,5% osób z niepełnosprawnościami 

zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Efektywne, dopasowane i lepsze jakością 

wsparcie otrzymują w organizacjach pozarządowych, które wywodzą się ze środowiska osób 

z niepełnosprawnościami i od lat 90. jest to fundament wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

w Polsce. Planowana reforma musi uwzględniać tę grupę społeczną i tę grupę podmiotów, 

czyli publiczne instytucje rynku pracy. Planowane wsparcie dla pracowników publicznych służb 

zatrudnienia przynajmniej w 10% powinno dotyczyć też niepublicznych instytucji rynku pracy, 

zwłaszcza w kontekście wsparcia grup defaworyzowanych, jaką są osoby z niepełnosprawnościami. 

Kolejny element to wdrożenie zatrudnienia wspomaganego. Przyjęcie ustawy o zatrudnieniu 

wspomaganym zostało zapowiedziane pod koniec 2015 roku. To wsparcie, czyli zatrudnienie 

wspomagane, jest dedykowane osobom z największymi trudnościami w wejściu i utrzymaniu się 

na rynku pracy, między innymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. To jest sprawdzony 

i uznany na całym świecie mechanizm wsparcia w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym 

rynku pracy na takich samych zasadach jak inni pracownicy. Zapewnienie co najmniej 
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700 milionów złotych na zatrudnienie wspomagane w ramach KPO to jest niezbędne, żeby móc 

mówić o odbudowie w kontekście także rynku pracy i osób z niepełnosprawnościami.  

Kolejny slajd, niech się państwo postawią w sytuacji pana Tomasza, który w tym momencie, można 

powiedzieć, ma wyrok 13 miesięcy pozbawienia wolności w ramach instytucji i ten wyrok trwa 

i nie wiadomo, kiedy się skończy. Jego jedyną winą jest to, że jest osobą ze znaczną 

niepełnosprawnością i brakuje w Polsce mieszkań wspomaganych. Pan Tomasz w tym momencie 

jest w tej instytucji i nie wiadomo, kiedy, można powiedzieć, skończy się okres jego pozbawienia 

wolności. Musimy mieć świadomość, że w kontekście deinstytucjonalizacji mieszkania 

wspomagane to jest jedna z rzeczy kluczowych, na które musimy postawić inwestycje. Ponad 

150 tysięcy osób jest w różnych typach instytucji, podczas gdy dane Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej za październik 2020 wskazują, że zarażenia na COVID są co najmniej dwudziestokrotnie 

częstsze w przypadku mieszkańców i co najmniej dziesięciokrotnie częstsze niż w przypadku 

personelu. Śmiertelność z powodu COVID w instytucjach jest około 38 do 62 razy wyższa niż poza 

instytucjami i nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę inną strukturę demograficzną tej grupy, jest to 

i tak radykalnie, radykalnie wyżej niż dla całej reszty populacji. Aby upewnić się, że podobne 

tragedie i podobne sytuacje, jakie dotyczą chociażby pana Tomasza i podobnych 150 tysięcy innych 

osób się nie będą powtarzać, musimy zainwestować także w ramach Krajowego Programu 

Odbudowy co najmniej 450 milionów złotych na mieszkalnictwo wspomagane i wykorzystać 10% 

pustostanów, które mamy w Polsce, tylko 10% i powstanie 5 tysięcy mieszkań wspomaganych. 

Bez tego, szanowni państwo, reforma dezinstytucjonalizacji i odbudowa i zapewnienie odporności 

społecznej, odporności państwa nie będzie możliwe. I ostatnia część, dotycząca dostępności. 

Niezbędne jest to, żeby bezwzględnie stosować zasady horyzontalne w zakresie dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazany jest wprost wymóg dostępności dla produktów 

w inwestycjach takich jak pasywne obiekty lokalnej aktywności społecznej, e-usługi publiczne, 

cyfrowa infrastruktura szkół. Uwzględnienie uniwersalnego projektowania jako metody realizacji 

inwestycji takich jak chociażby innowacyjne rozwiązania w kulturze w ramach przemysłów 

kreatywnych, zielona transformacja miast i szereg innych działań, które muszą uwzględniać 

uniwersalne, projektowane na każdym etapie od momentu projektowania, oraz uwzględnienie 

dyrektywy dostępnościowej w inwestycjach takich jak chociażby program wsparcia nowych 

technologii na potrzeby gospodarki. Całościowo… 

Marcin Tumanow: Panie Adamie… 

Adam Zawisny: … potrzebne jest zapewnienie wszystkich tych rzeczy, aby móc mówić o włączeniu 

osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję. 

Marcin Tumanow: Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam panią Igę Kazimierczyk, która 

reprezentuje głos w imieniu organizacji pozarządowych reprezentujących sektor edukacji. Bardzo 

proszę. Głos, pani Igo, jeszcze poprosimy. 

Iga Kazimierczyk w imieniu Amnesty International Centrum im. prof. Bronisława 

Geremka, Fundacji Civis Polonus, Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, Fundacji Rozwoju 
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Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Szkoła z Klasą, Instytutu Spraw 

Publicznych, Komitetu Obrony Demokracji, Polskiej Fundacji im. Roberta 

Schumana, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej, Fundacji Aktywności Lokalnej  

Tak jest, oczywiście. Już się zorientowałam, że mówię i nic nie słychać. Dzień dobry państwu, 

dziękuję za zaproszenie. Poprosiłabym o prezentację, która zawiera cztery slajdy, ale chciałabym 

zacząć od pierwszego. Z listą organizacji… To nie jest moja prezentacja, to jest nasza prezentacja. 

Z listą organizacji, które zajmują się edukacją. I chciałabym dzisiaj tak naprawdę w ciągu tych 

czterech minut opowiedzieć o dwóch kwestiach, które nie znajdują się w Krajowym Planie 

Odbudowy, czyli o edukacji i o kompetencjach, dlatego że celem strategicznym w Krajowym Planie 

Odbudowy jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, wsparcie budowy trwałej 

konkurencyjności, wzrost poziomu życia. Tego wszystkiego, proszę państwa, bez edukacji nie da się 

zrobić. W komponencie A, do którego będę głównie referować, nacisk położony jest 

na innowacyjność przemysłu, przedsiębiorczość, edukację, rynek pracy i cyfryzację. I zgodzę się 

z tym, co powiedzieli poprzedni paneliści, tu nie ma człowieka, tu nie ma edukacji, tu nie ma 

w ogóle spojrzenia na system jako całość. Tak że naszym jedynym postulatem jest to, że ten 

komponent powinien być rozbudowany o kwestie edukacyjne. Poproszę o następny slajd. Dziękuję 

bardzo. Tak jak już wspomniałam, w procesie planu ta edukacja została niemalże całkowicie 

pominięta, ale w krajowym planie w wielu miejscach pojawiają się kompetencje, a zwłaszcza 

kompetencje uczenia się przez całe życie. Te kompetencje nie powstają w próżni, one nie powstają 

na etapie kształcenia zawodowego, one nie powstają na etapie kursów zawodowych. One są 

efektem funkcjonowania całego systemu edukacji i nie możemy mówić o wzroście odporności 

i konkurencyjności gospodarki czy odpowiedzialności społecznej gospodarki, jeśli nie będziemy 

koncentrować się na całym systemie edukacji. Tymczasem, w naszej rzeczywistości szkoła 

funkcjonuje tak, że w zasadzie kładzie nacisk na to, żeby uczniowie nie korzystali z kompetencji 

miękkich, o których w Krajowym Planie Odbudowy jest mowa. Polska szkoła uczy tak, że nie 

motywuje i nie korzysta z całego potencjału uczniów. Nie wykorzystuje metody projektu, nie 

wykorzystuje integracji międzyprzedmiotowej. Poproszę następny slajd. Jest to o tyle istotne, 

że jeśli mówimy o transformacji zielonej, cyfrowej, społecznej i gospodarczej, konieczne jest 

zaangażowanie uczniów i nauczycieli jako partnerów. Jednym z elementów tego postulatu, 

czyli uzupełnienia tego priorytetu i rozbudowania komponentu jest konieczność zaktualizowania 

i unowocześnienia podstawy programowej. Po raz kolejny, kompetencje miękkie nie biorą się 

z powietrza, one biorą się z tego, jak funkcjonuje cały system. Bez adaptacji tego systemu 

do nowych warunków pracy, które w tej chwili mamy, nie będziemy mieli podbudowy 

podkompetencji związanych z uczeniem się przez całe życie. Szkoła na etapie szkoły podstawowej 

musi uczyć kompetencji miękkich, kompetencji współpracy, kompetencji kluczowych. 

Tego niestety w obecnym systemie nie ma. Poproszę następny slajd. Pilnego wsparcia, ponieważ 

mówimy o kształceniu zawodowym i o rozwoju zawodowym, i o tym, że kompetencje, które 

obecnie posiadają absolwenci naszego systemu nie odpowiadają potrzebom rynku pracy, 
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no to również, niestety, tutaj systemowego i bardzo intensywnego wsparcia wymagają nauczyciele 

i nauczycielki, zarówno ci, którzy pracują na etapie szkół podstawowych, jak i ci, którzy 

przygotowują uczniów na poziomie zawodowym, dlatego że szkolnictwo zawodowe, oczywiście, 

jeśli chodzi o kadry ma potężny problem. Jeśli chodzi o ostatnie rzeczy, czyli krainę zawodów, 

w zasadzie, jak patrzy się na ten projekt, to można byłoby równie dobrze nazwać to „sklepem 

zawodów”. Nie ma połączenia ani z kompetencjami, tak jak tutaj zostało napisane, krytycznego 

myślenia, innowacyjności, jest to po prostu lista. Na sam koniec, ponieważ jest to oderwane 

również od całości systemu w Krajowym Planie Odbudowy, edukacja dla dzieci do lat trzech 

to także jest edukacja, a nie tylko opieka. Ten system działałby w sposób wydolny i w sposób 

pełny, gdyby on był dofinansowywany od lat. Niestety, propozycja, która jest zawarta w planie, nie 

rozwiąże problemu na długie lata, dlatego że po pierwsze, ten system nie będzie dofinansowany 

tak, jak edukacja przedszkolna i szkolna oraz cały czas będzie funkcjonował w oderwaniu od 

systemu edukacji. To nie jest tylko opieka, to nie jest tylko zwiększenie konkurencyjności, to jest 

przede wszystkim system edukacji i przykłady wielu krajów pokazują, że w momencie, w którym 

jest to ze sobą zintegrowane, jest to taki system, który wyrównuje szanse i wspiera 

konkurencyjność. Dziękuję bardzo. 

Marcin Tumanow: Dziękuję uprzejmie. Zapraszam do głosu pana Andrzeja Kassenberga, 

reprezentującego Instytut na rzecz Ekorozwoju. Panie Andrzeju, bardzo proszę. 

Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju  

Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, proszę o pierwszy slajd. Chcę powiedzieć, że występuję 

także w imieniu Koalicji Klimatycznej, która gromadzi dwadzieścia sześć organizacji. Tak jak moi 

przedmówcy mówili, że nie ma w tym planie człowieka, to nierównoprawnie jest tu traktowana 

sprawa środowiska i klimatu. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jak ten plan wpłynie na klimat 

i środowisko, bo nie ma strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej prawem 

polskim i unijnym. Pani minister Jarosińska-Jedynak na poprzednim spotkaniu w lutym 

powiedziała, że będzie. Nie ma. Trzeba sobie powiedzieć, że dokument ten musi myśleć kategorią: 

nie możemy wyemitować więcej gazów cieplarnianych, a nie kategorią, która by mówiła o tym, 

że będziemy ograniczać. Ten dokument nie pomoże nam w spełnieniu wymagań, na które się 

zgodziliśmy, czyli 55% według celu 2033, czyli neutralność klimatyczna 2-50. No nie może być tak, 

że 56% udziału węgla w energetyce pozwoli nam to zapewnić. To jesteśmy winni naszym wnukom 

i naszym dzieciom. To one będą żyły, i to nie jest hasło o charakterze emocjonalnym, 

w koszmarnych warunkach. Niezrozumiałe dla nas jest to, że to, co mogło być motorem 

napędowym gospodarki, a więc poprawa efektywności energetycznej, budynki, transport, 

lotnictwo, małe, średnie przedsiębiorstwa nie jest tak widziana. Jest doklejana. Wydaje się, 

że to jest bardzo istotne, bo zamiast budować nowych mocy energetycznych, możemy połowę 

energii zaoszczędzić. Z tym także wiąże się budowanie gospodarki w oparciu o energetykę 

rozproszoną, o cały sektor innowacji, gdyż to sektor IT może nam tworzyć lokalne gospodarki, rynki 

pracy, może powodować, że będziemy bilansować lokalnie energię i zarządzać. Następny proszę. 

Kompletnie niezrozumiałe jest podejście do planowania przestrzennego tylko pod inwestycje. 
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Istotą planowania przestrzennego jest ład przestrzenny, a więc łączenie aspektów 

środowiskowych, społecznych i gospodarczych. To bardzo zagraża środowisku, że będziemy tylko 

mówili o inwestycjach. To, co mówiłem, traktowanie środowiska w sposób macoszy pokazuje to, 

że tylko 3,7% jest przeznaczone na wartości przyrodnicze. To jest nie do przyjęcia. Nie widać także 

relacji gospodarka żywnościowa, rolnictwo z ochroną klimatu. Jak dostosowywać rolnictwo? 

Trzeba odchodzić od mięsa i to, czy to się komuś podoba, czy nie, to się będzie działo. Trzeba 

przedstawić to rolnikom, że taka zmiana będzie. Lokalność zaopatrzeniowa, marnotrawstwo 

żywności – ważne, że jest gospodarka w obiegu zamkniętym, ale tu trzeba stworzyć mechanizm 

wspierający biznes, żeby zmienił się na nowe modele. Chodzi o zasady wsparcia, a nie produkty. 

Nie chodzi o to, żeby ludzie kupowali żarówki, ale żeby im dostarczać odpowiednie oświetlenie. 

Drugie życie produktów, współdzielenie, metropolitarne plastry gospodarki [niezrozumiałe, 

02:06:30], w tym taka, żeby firmy wiązały się ze sobą i wymieniały się produktami, które są im 

niepotrzebne, w postaci surowców wtórnych. Zielona transformacja powinna być kluczem, ale tam 

nie jest. Nie mówi się o wodorze zielonym, tylko o wodorze. To ma być zintegrowane, 

efektywność, mikroinstalacjoza, przeciwdziałanie ubóstwu, przygotowanie się do adaptacji 

do zmiany klimatu. Nie może być to rozdzielone i niemyślenie całościowe. Następny, poproszę, 

ostatni slajd. Istota rzeczy, jeżeli mamy mówić o dobrych warunkach klimatycznych 

i środowiskowych w przyszłości, nie wydajemy pieniędzy na coś, co w przyszłości nie służy nam 

w sprawach klimatu, bo jest to marnotractwo. Czysty węgiel, drogi wodne, inwestycje gazowe, 

brudny wodór. Po co na to wydajemy pieniądze? Gdzie indziej są nam potrzebne. Trzeba także 

pamiętać, że jeżeli by promować rozwiązania, znacząco negatywnie wpływać na środowisko, KPO 

może być odrzucone przez Komisję Europejską. i na końcu, musimy monitorować i kontrolować, 

czy my osiągamy neutralność klimatyczną, czy idziemy w dobrym stopniu, i to zarówno 

na poziomie KPO, jak i na poziomie poszczególnych projektów, wyboru projektów, ich realizacji. 

One nie mogą działać przeciw klimatowi i szkodzić znacząco środowisku. Wdrażanie taksonomii, 

która jest przygotowana jako podstawa wyboru inwestycji zrównoważonych, powinno być 

podstawą tego. Dziękuję bardzo, Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert 

Koalicji Klimatycznej. 

Marcin Tumanow: Panie Andrzeju, serdecznie dziękuję za ten głos. Proszę państwa, za chwilę 

oddam głos panu Marcinowi Korolcowi, który reprezentuje Instytut Zielonej Gospodarki, ale 

przedtem pozwolę sobie jeszcze na jedną uwagę. Otóż wystąpienie pana Marcina kończy obszar 

organizacji pozarządowych i jednocześnie po tym wystąpieniu zrobimy krótką przerwę, 

a ja poproszę o prowadzenie tej części po przerwie panią Joannę Furmagę, prezeskę zarządu 

Polskiej Zielonej Sieci. Panie Marcinie, tymczasem oddaję panu głos, bardzo proszę. 

Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki  

Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Te uwagi, które przedstawię, są w imieniu fundacji 

WWF Polska i Instytutu Zielonej Gospodarki, jak i mam wrażenie całego szeregu innych NGO-sów. 

Celem Europejskiego Programu Odbudowy Gospodarczej jest po pierwsze, wyjście z kryzysu 

gospodarczego, a po drugie, budowa podstaw do cyfrowej zielonej transformacji gospodarki 
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europejskiej. W grudniu 2019 roku Rada Europejska podjęła decyzję o osiągnięciu neutralności 

klimatycznej przez Unię Europejską, a w grudniu 2020 roku unia zdecydowała o podwyższeniu celu 

redukcyjnego na rok 2030 o -55%. Przedstawiony do konsultacji dokument wydaje się 

przypadkowym zbiorem działań, niebędących jednak planem finansowania zielonej i cyfrowej 

transformacji polskiej gospodarki. Plus projekt KPO nie zawiera też skwantyfikowanych mierników 

rezultatów podejmowanych działań. Dokument nie wskazuje na podjęcie przez polski rząd 

jakichkolwiek przygotowań do osiągnięcia przez Polskę zwiększonych celów redukcji emisji. 

Co prawda, poziom zwiększonych celów redukcyjnych dla poszczególnych krajów członkowskich 

w systemie non-ETS będzie określony dopiero w czerwcu tego roku, ale dokument nas w żaden 

sposób do tego celu nie przybliża. Redukcja emisji w obszarze non-ETS będzie dla Polski bardzo 

trudna. Chcę przypomnieć, że emisje z transportu od początku transformacji polskiej gospodarki 

stale rosną. Jeżeli chcemy utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, musimy zadbać o zieloną 

i cyfrową transformację. Na najbardziej lukratywnych rynkach, na rynkach krajów europejskich i 

na rynkach innych krajów OECD będą dominować produkty, które klienci będą odbierali jako 

zielone. KPO powinien być instrumentem wsparcia, który ułatwi i przyspieszy zieloną 

transformację polskiej gospodarki. Istnieje poważna obawa, że w obecnym kształcie projektu KPO 

nie zostanie zaakceptowany ani przez Komisję Europejską, ani przez poszczególne państwa 

europejskie ze względu na fakt, iż w dokumencie nie są zaprezentowane żadne reformy, 

a wymienionym priorytetom wydatkowania środków finansowych nie towarzyszą żadne mierniki 

rezultatów, czy to w kategoriach utrzymania i tworzenia miejsc pracy, czy to w kategoriach polityki 

klimatycznej. Dlatego też w trosce o jego zaakceptowanie, jak najszybszy dostęp do 

przewidzianego systemu wsparcia, zwracamy się o uwzględnienie poniższych uwag. Po pierwsze, 

projekt Krajowego Planu Odbudowy powinien zawierać projekty koniecznych reform. Projekt KPO 

jest oparty na przyjętych przez polski rząd strategiach gospodarczych, takich jak Strategia 

Odpowiedzialnego Rozwoju czy Polityka Energetyczna na 2040 rok, czy Krajowy Plan na rzecz 

Energii i Klimatu. Jednakże żaden z powyższych dokumentów nie przewiduje realizacji celów 

europejskiej polityki klimatycznej na 2030 rok, ani też nie przewiduje celu neutralności 

klimatycznej w 2050 roku. W związku z powyższym, opieranie na nich uzasadnienia dla realizacji 

poszczególnych projektów jest niecelowe. Dokument nie zawiera jasnego planu dekarbonizacji 

polskiej gospodarki. W związku z powyższym, uważamy, że polski rząd powinien przyjąć cel 

neutralności klimatycznej na rok 2050 i uwzględnić realizację tego celu we wszystkich średnio- 

i długoterminowych strategiach rządowych, ale też w projekcie KPO. Po drugie, wykreślenie 

z projektu KPO działań i projektów naruszających zasady niewyrządzania znaczącej szkody. 

Realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy inwestycje nie mogą naruszać zasady 

niewyrządzania znaczącej szkody. Zawarte w KPO projekty będą oceniane zarówno przez Komisję 

Europejską i pozostałe państwa członkowskie na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. 

Przewiduje ona między innymi, że działania podejmowane w ramach planu muszą być zgodne 

z celami redukcyjnymi na rok 2030, ale też na cel neutralności klimatycznej. W wielu przypadkach 

sposób opisu planowanych działań nie pozwala na jednoznaczną ocenę, czy w zamiarze 

projektodawców projekt narusza bądź nie narusza zasady niewyrządzania nadmiernej szkody. 
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Takim przykładem mogą być projekty wodorowe. Po czwarte, brak wystarczającej promocji 

innowacyjnych projektów wdrażających zieloną i cyfrową transformację polskiej gospodarki przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa. Po piąte, projekt Krajowego Planu Odbudowy koncentruje się 

na dotacjach, nie wspominając o drugiej części, jaką gwarantuje Europejski Plan Odbudowy, 

a mianowicie o preferencyjnych pożyczkach. W tym kontekście można nazwać go mało ambitnym. 

Jesteśmy przekonani, że ogrom wyzwań, jakie stoją przed nami, wymaga od nas stuprocentowej 

mobilizacji i ogromnych inwestycji. W związku z tym, niezrozumiałe jest zawężenie wsparcia 

przysługującego polskim przedsiębiorstwom. Po szóste, zdajemy sobie sprawę, że mamy bardzo 

ograniczony czas na wykorzystanie tych środków. Postulujemy o jasne określenie zasad 

i warunków udzielania wsparcia w ramach KPO, tam, gdzie to jest możliwe, stosowanie ustawy 

o zamówieniach publicznych przez osoby konkursowe. Po siódme, wdrażanie i monitorowanie 

efektów reform i projektów w ramach KPO. Potrzebujemy kolektywnego ciała, które będzie 

działało w oparciu o zasady przejrzystości, rozliczalności i subsydiarności. Dziękuję bardzo. 

Przerwa 

Joanna Furmaga: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Joanna Furmaga i będę mieć przyjemność 

i zaszczyt poprowadzenia drugiej części dzisiejszego wysłuchania. Reprezentuje związek 

stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, to jest ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych, 

działających już od dwudziestu pięciu lat na rzecz ochrony środowiska zrównoważonego rozwoju 

i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu. Również od początku Funduszy Unijnych w Polsce 

zajmujemy się monitorowaniem i udziałem społecznym w programowaniu tych właśnie funduszy, 

głównie w kontekście klimatu na w kontekście wpływu na środowisko i klimat. No i nawet to to się 

działo jeszcze przed wejściem do Unii. Może niektórzy z państwa pamiętają takie starożytne 

programy jak Phare czy Acess. To było bardzo dawno i dzisiaj jesteśmy oczywiście w zupełnie 

innym miejscu i rozmawiamy o dużo dużo większych pieniądzach ale też o dużo większych 

problemach. Ten świat w jakim dzisiaj żyjemy no niestety nie posunął nas do przodu jeśli chodzi 

o dbałość o środowisko, to środowisko w którym żyjemy czy też przeciwdziałanie kryzysowi 

klimatycznemu. I to do tego stopnia w tych ostatnich kilkudziesięciu latach no jako ludzkość ale też 

jakby my tutaj w Polsce doprowadziliśmy do no trzeba powiedzieć spektakularnych zniszczeń jeśli 

chodzi o środowisko i klimat. Do tego stopnia, że może to zagrażać egzystencji też już przyszłych 

pokoleń ale też naszego życia już tu i teraz. No i tak, no i mamy teraz ostatni dzwonek i krajowy 

plan odbudowy to jest właśnie ten ogromny strumień pieniędzy który jest wielką szansą na to żeby 

radykalnie zmienić ten kierunek rozwoju jaki dotychczas znamy. Przypomnę, że cały krajowy plan 

odbudowy powinien być realizowany w duchu europejskiego zielonego Labu. To znaczy przede 

wszystkim to są to jest redukcja emisji o pięćdziesiąt pięć procent do roku 2030 to jest dążenie 

do naturalności klimatycznej jak najszybciej. Najpóźniej do roku 2050. To jest zasada 

[niezrozumiałe, 02:33:29] czyli nie czyń poważnych szkód, która obowiązuje horyzontalnie. 

To znaczy obowiązuje nie tylko w dziedzinach energii czy transportu, obowiązuje absolutnie 

horyzontalnie we wszystkich przedsięwzięciach i reformach które będą realizowane w ramach 

krajowego planu odbudowy. Dlatego cieszę się, że wśród naszych mówców, panelistów no mamy 

bardzo dużą różnorodność środowisk. Mamy organizacji, organizacji ekologicznych i samorządów. 
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Mam nadzieję, że dzięki tej różnorodności rzeczywiście uda nam się zintegrować to nasze 

podejście na tak, aby faktycznie te środki były początkiem takiej bardzo radykalnej zmiany, której 

po prostu potrzebujemy. I tyle wstępu z mojej strony. Przed nami przyspieszenie. Mamy ponad 

czterdziestu mówców. Fantastycznie się słuchało tej pierwszej części, bo wszyscy mówcy naprawdę 

byli zdyscyplinowani. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie. Zapraszam więc do zabrania 

głosu jako pierwszą panią Julię Kluczyńską z Forum Darczyńców w Polsce i dla pani Julii jest czas 

pięć minut, jako, że miała pierwotnie wystąpić w części pierwszej. Proszę bardzo. 

Julia Kluczyńska, Forum Darczyńców w Polsce  

Dzień dobry. Dziękuję bardzo za możliwość udziału w wysłuchaniu i zabraniu głosu. Dziękuję 

bardzo za głosy moich poprzedników, w szczególności głos Karoliny Dreszec Smelec z Federacji 

OFOP który i pewnie część z jej postulatów powtórzę. Nazywam się Julia Kluczyńska i reprezentuję 

Forum Darczyńców w Polsce. Forum Darczyńców to sieć fundacji, stowarzyszeń które finansowo 

wspierają cele społeczne. Tylko dla przykładu nasi członkowie finansują takie działania jak wsparcie 

dla szpitali, badania naukowe, programy stypendialne dla uczniów i naukowców. Ale to tylko 

przykłady. Dziś chciałam powiedzieć, podzielić się naszymi czterema ogólnymi uwagami do planu 

ale jakby zacznę od tego, że jesteśmy przekonani, że aby gospodarka była konkurencyjna 

konieczne jest wzmacnianie kapitału społecznego i kapitał społeczny to jest obszar którym znajdują 

się na co dzień w swojej pracy fundacje i stowarzyszenia. W naszej optyce sektor przedsiębiorstw 

i sektor organizacji społecznych to są dwa uzupełniające się puzzle, które są wzajemnie powiązane 

i na siebie wpływają. Z tego względu uważamy, że KPO nie powinien być oceniany wyłącznie 

z perspektywy myślenia o gospodarce, ale również z perspektywy spójności i kapitału społecznego. 

I teraz chciałam się podzielić z państwem naszymi czterema ogólnymi uwagami związanymi z KPO. 

Po pierwsze jesteśmy przekonani, że organizacje społeczne określane jako trzeci sektor, powinny 

być traktowane jako partner w tworzeniu polityk społecznych i planów i dotyczy to w sposób 

oczywisty również KPO i naszym zdaniem organizacje powinny aktywnie uczestniczyć w dalszych 

pracach nad uszczegółowieniem KPO i tworzeniu dokumentów operacyjnych. O tym mówiła 

szerzej Karolina Dreszer Smalec z OFOP i w pełni jako forum darczyńców w pełni popieramy jej 

głos. Po drugie postulujemy, żeby KPO zawierał instrumenty finansowe z których będą mogły 

korzystać organizacje społeczne działające w obszarach kluczowych dla gospodarki kapitału 

społecznego, w tym przede wszystkim Edukacji, Zdrowia i Kultury. W szczególności chcielibyśmy 

podkreślić potrzebę wsparcia systemu edukacji oraz ochronę zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży. Po trzecie chcielibyśmy postulować, aby regulaminy konkursów na dotacje zawierały 

jednoznaczne, obiektywne i przejrzyste kryteria oraz procedury wyboru projektów które będą 

wspierane w ramach KPO. Bardzo ważne jest też dla nas jako organizacji i jako środowiska jest to 

aby przedstawiciele organizacji społecznych uczestniczyli w komitetach monitorujących tych 

projektów. I nasz czwarty postulat mam wrażenie, że może dzisiaj najmniej o tym mówiliśmy, 

więc mam szansę go rozwinąć. To jest postulat budowy specjalnego funduszu na rzecz 

wzmocnienia odporności i organizacji społecznych. Nadzór podobnych funduszy powstających 

w ramach KPO w Rumunii i we Włoszech. Taki fundusz powinien być zarządzany przez 
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niezależnego operatora i przekazywałby środki dla organizacji społecznych na rzecz odbudowy po 

pandemii i wzmocnienie się na podobne sytuacje, które mogą wystąpić w przyszłości. Dodam 

jeszcze, że powstanie takiego funduszu jest szczególnie potrzebne ponieważ organizacji mamy 

wrażenie, że organizacji, polskie organizacje otrzymały stosunkowo niewielkie wsparcie do tej 

pory, bo była to dziesięć milionów złotych ze środków narodowego instytutu wolności, które 

możemy porównać z około siedmiuset milionami funtów które otrzymały w ubiegłym roku 

organizacje brytyjskie od swojego rządu. I chciałam o jeszcze ważna informacja, którą się chciałam 

i podzielić to jest to, że dzisiaj miała miejsce premiera raportu badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, 

który pokazuje w jakim miejscu są teraz organizacje. Te dane są niepokojące i momentami 

przygnębiające. Chciałam się tylko podzielić taką idealna informacją, która zrobiła na mnie 

największe wrażenie, otóż sześćdziesiąt pięć procent organizacji obawia się utraty ciągłości 

świadczenia usług. Oznacza to, że w tych wszystkich kluczowych miejscach społecznie, gdzie 

organizacje są obecne począwszy od pieczy zastępczej po bezdomność, po zajęcia dodatkowe czy 

dożywianie dzieci żyjących w ubóstwie, to może się okazać, że jeśli nie wzmocnimy organizacji 

teraz to ciągłość tych usług jest zagrożona i oczywiście jakby może mieć to bardzo długie i poważne 

konsekwencje w przyszłości w związku z tym wydaje nam się, że taki fundusz byłby teraz i bardzo 

potrzebny ale też jest jakby relatywnie no mamy dużo punktów odniesienia zagranicznych 

i krajowych gdzie mamy dobre praktyki, sprawdzone rozwiązania jak taki fundusz mógłby być 

budowany.  

Joanna Furmaga: Bardzo dziękuję. 

Julia Kluczyńska: Dziękuję za uwagę.  

Joanna Furmaga: Dziękuję serdecznie. Zapraszam teraz pana Marka Janiaka z Urzędu Miasta Łodzi, 

a potem proszę o przygotowanie pana Łukasza Kasprzaka z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego. Proszę, pan Marek Janiak. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek pozostałych 

organizacji, instytucji i podmiotów 

Marek Janiak, Urząd Miasta Łodzi 

Dzień dobry. Bardzo jestem zaszczycony, że mogę w takim gronie wystąpić i w tak ważnej sprawie. 

Postaram się bardzo skondensować swoją wypowiedź. Otóż od rana pieniądze które płyną i dla 

których jest realizowane prawo program odbudowy zawsze mogą wywołać szczególnie kiedy jest 

presja czasu i presja skuteczności wydawania pieniędzy inwestycje nie do końca przemyślane, 

które potem w efekcie bardziej zaśmiecą kraj niż pomogą. Więc powinniśmy zadbać o to i program 

powinien mieć takie mechanizmy w sobie by nas uchronić przed błędami tego typu. Między innymi 

powinniśmy bardzo wzmocnić mechanizmy ochrony terenów niezurbanizowanych. Mówię to jak 

pracownik urzędu dużego miasta, gdzie groźba rozlewania się miasta jest bardzo bierna i bardzo 
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szkodliwa oraz dla przykład ochrony terenów ekologicznych. Natomiast należy wzmocnić 

mechanizmy żeby ukierunkować finansowanie na obszary zdegradowane już wcześniej, a jeszcze 

bardziej zdegradowane w wyniku covidu. i z tej pozycji z której działam w której jestem 

w tym dużym mieście muszę powiedzieć, że bardzo covid dotknął właśnie duże i średnie miasta. 

W którym [niezrozumiałe, 02:42:27] spustoszenie w całym small biznesie i takich 

samoregenerujących czy życiodajnych składnikach tej struktury, czyli struktury miejskiej. 

I należałoby wzmocnić pomoc miastom dużym i średnim i bardzo mało takiego ukierunkowania, 

czy w ogóle takich tez no można się doszukiwać w programie odbudowy, w krajowym programie 

odbudowy. Po prostu tam się o tym nie wspomina i bardzo bym chciał żeby program o to został 

uzupełniony. Słuszne są też tezy które się pojawiają w dyskusji oraz są zawarte w programie 

dotyczące zmiany w strukturze systemu planowania przestrzennego w Polsce. Rzeczywiście on jest 

wadliwy, jednak trzeba pamiętać, że i to też mówię ze swojego doświadczenia kiedy obserwuję jak 

system planistyczny się realizuje i jak modeluje życie, jak on się sprawdza w życiu. Otóż najlepszy 

system planowania to jest taki który jest stabilny i teraz jeżeli stajemy wobec problemu jego 

zmiany to ja się boje, że rewolucyjne zmiany spowodują jak zawsze ryzyko powstawania kolejnych 

dokumentów które też będą miały swoje wady. Ja uważam i też opieram to na doświadczeniach 

z pola walki planistycznego i w ogóle z struktury działania... 

Joanna Furmaga: Niestety musimy kończyć... Proszę ewentualnie dokończyć zdanie. 

Marek Janiak: Jeszcze, więc lepsza jest ewolucja od rewolucji w związku z czym być może trzeba 

się zastanowić nad ewoluowaniem i poprawianiem istniejącej struktury planistycznej niż całkowite 

jej tworzenie od nowa. 

Joanna Furmaga: Dobrze. Bardzo bardzo dziękuję. Muszę niestety przerwać, żeby być fair 

w stosunku do wszystkich innych mówców. Zapraszam teraz pana Łukasza Kasprzaka z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Łukasz Kasprzak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zorganizowanie tego 

wysłuchania i dyskusji na temat dokumentu KPO. Jest to bardzo ważny dokument, którego 

zatwierdzenie warunkuje otrzymanie środków z europejskiego mechanizmu instrumentu na rzecz 

odbudowy i zwiększenia odporności czyli jest to bardzo ważny dokument który wszyscy czekamy 

abyśmy mogli z tych środków skorzystać. Nas jako władzę regionalnej i regiony bardzo ten 

dokument również interesuje i jej finalizacja, bardzo dobra jakościowa finalizacja związana z tym 

dokumentem jest bardzo ważna z punktu widzenia wdrażania później dokumentów i środków 

finansowych jakie będą do dyspozycji na terenie naszego województwa. Mowa tutaj o środkach 

polityki spójności, środkach z funduszu sprawiedliwej transformacji, no i będziemy mieli właśnie 

mieli środki z krajowego programu odbudowy. Dlatego tak ważne jest aby te fundusze i te 

dokumenty wszystkie które były tworzone wzajemnie się widziały, żeby wsparcie było bardzo 

komplementarne w tym zakresie. Dzisiaj rozmawiamy o komponencie A dotyczącym odporności, 

konkurencyjności gospodarki dlatego w tym kontekście cel szczegółowy który został 
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zaprezentowany w dokumencie, dotyczący ograniczenia wpływu covid-19 i skutków 

spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa, wydaje się kluczowy w tym aspekcie. 

W aspekcie zwłaszcza dla obszarów na których dominują przedsiębiorstwa które najbardziej 

odczuły kryzys w swoim zakresie. Z punktu widzenia województwa dolnośląskiego chciałbym 

zwrócić uwagę na dwa aspekty. Lecznictwa uzdrowiskowego oraz branży turystycznej. Jeżeli chodzi 

o lecznictwo uzdrowiskowego jedenaście z czterdziestu pięciu statutowych uzdrowisk znajduje się 

terenie województwa dolnośląskiego w ramach, na którego terenie również są tworzone 

dolnośląski plaster uzdrowiskowy. Bardzo nas cieszy, że kwestia lecznictwa uzdrowiskowego 

znalazła się w dokumencie KPO i w wyzwaniach zostało to wpisane, jednak później jeżeli patrzymy 

na opis inwestycji dotyczących wsparcia, inwestycji przedsiębiorstw brakuje później opisu w tym 

zakresie. Należy zatem kwestie lecznictwa uzdrowiskowego uzupełnić w potencjalnych odbiorcach 

ale także we [niezrozumiałe, 02:46:45] W tym kontekście też mamy nadzieję, ze lecznictwo 

uzdrowiskowe, przedsiębiorstwa leśnictwa uzdrowiskowego będą traktowane też, będą mogły 

korzystać ze wsparcia ponieważ mogą być traktowane jako duże przedsiębiorstwa. Drugą ważną 

branżą jest branża turystyczna która odniosła również złe straty w wyniku pandemii. Również 

bardzo istotna branża w województwie dolnośląskim dlatego również cieszy nas fakt, że została 

ona zauważona w dokumencie, natomiast obawiamy się, że kwota która tam została wskazana 

trzysta milionów euro może być niewystarczająca, a mówimy tam jeszcze o branży i dotyczącej 

kultury i lecznictwa uzdrowiskowego i właśnie turystyki. Dlatego tutaj obawiamy się, że ta kwota 

jest niewystarczająca. Jeżeli mówimy też o wdrażaniu reform i planowania tego [niezrozumiałe, 

02:47:28] przestrzennego i mowa jest o innych programach rewitalizacji, chciałbym aby również 

zarządy województw zostały w tym procesie uwzględnione ponieważ funkcjonują u nas zespoły 

do spraw rewitalizacji i ważne jest żeby samorządy województw również brały w tym udział. 

To wszystko, dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za dyscyplinę. Zapraszam następną osobę Antoni 

Bielewicz i przygotowuje się Dominik Madej z Władzy nowego Strajku Klimatycznego. 

Antoni Bielewicz, European Climate Foundation 

Dziękuję bardzo. Szanowni państwo jako przedstawiciel dużej, międzynarodowej fundacji 

zajmującej się kształtowaniem polityki klimatycznej, muszę z zadowoleniem odnotować zarówno 

zakres jak i skalę ambicji krajowego planu odbudowy przygotowanego przez Polskę. Z uznaniem 

muszę też się wypowiedzieć o diagnozie wyzwań które stają przed polską gospodarką. Trzeba 

przyznać, że autorzy tego wstępnego szkicu dobrze rozpoznają zagrożenia przed którymi staje 

Polska jako kraj i polska gospodarka oraz przedsiębiorcy. Równocześnie jednak muszę wskazać, 

że zarówno cały plan jak i jego poszczególne komponenty są obarczone niemal tymi samymi 

błędami i uchybieniami które w efekcie mogą spowodować odrzucenie całego planu, a także 

wydłużenie całej procedury pozyskania tych środków, no które są niezbędne dla odbudowy naszej 

gospodarki. Skupiłbym się tutaj na czterech podstawowych uchybieniach z których część była już 

prezentowana już przez moich przedmówców. Po pierwsze bardzo brakuje wskaźnika realizacji 

celów związanych z transformajcą klimatyczną. To jest jeden z głównych priorytetów krajowego 
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planu i jako taki musi być dobrze opisany i dobrze uwzględniony bo inaczej rodzą się wątpliwości 

dotyczące jakby wartości przedsięwzięć przedstawionych w całym planie. Po drugie bardzo brakuje 

kompleksowych reform/ To jest coś na co komisja europejska kładzie bardzo duży nacisk i zarówno 

w całym planie jak i w komponencie dotyczącym odbudowy gospodarczej te reformy powinny być 

opisane znacznie szerzej. Ja tutaj bym wskazał na jeden aspekt. To znaczy mówimy bardzo dużo 

o zapewnieniu odporności gospodarki na kryzysy i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy. Wydaje 

się, że tutaj trzeba by się zastanowić nad lepszym ukierunkowaniem tych reform rynkowych tak 

żeby wspierały one właśnie budowę zielonej gospodarki i na przykład dostosowanie całego sektora 

edukacyjnego i kształcenia zawodowego do tych potrzeb. To nie jest rewolucja. Tak naprawdę 

chodzi o przesunięcie priorytetów na niektórych obszarach zarządzania edukacją z kierunków 

takich jak na przykład górnictwo, bo nie wiem czy państwo zdają sobie sprawę, że cały czas są 

prowadzone nabory do zasadniczych szkół zawodowych na kierunkach górniczych. W stronę 

kierunków instalatorskich czy realizacji projektów budowlanych i wykonawstwa projektów 

budowlanych. Po trzecie chciałbym zwrócić uwagę na kwestie związane z tą zasadą nie czynienia 

wyraźnej szkody w stronę kwestiom klimatycznym. Tutaj obawiam się, że alokacja i ocena 

niektórych szczegółowych projektów została dokonana wadliwie. Ja tutaj jestem w stanie wskazać 

chociażby fakt, że projekty związane z gospodarką dronową i bezzałogowymi pojazdami 

powietrznymi zostały określone jako realizujące w stu procentach cel klimatyczny i w zerowym 

zakresie cel środowiskowy. Wydaje mi się, że to jest jakiegoś rodzaju błąd i być może powinno być 

na odwrót. I wreszcie ostatecznie zwrócę uwagę, że brakuje bardzo tej części związanej 

z rozdziałem pomiędzy [niezrozumiałe, 02:51:04] a kredytami. W niektórych miejscach ten rozdział 

jest bardzo niezbędny. Zwłaszcza tam gdzie myślimy po zwiększeniu wsparcia dla przedsiębiorstw, 

gdzie potrzebne jest po pierwsze bardzo wyraźny rozdział, po drugie dobre zasady nadzoru nad 

tym [niezrozumiałe, 02:51:18]  

Joanna Furmaga: Dziękuję bardzo, dziękuję i zapraszam teraz Dominika Madeja z Młodzieżowego 

Strajku Klimatycznego.  

Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Dzień dobry państwu. Mierzymy się obecnie z kryzysem klimatycznym. Według raportów IPCC 

mamy tylko następne dziesięć lat na podjęcie decydujących działań aby zatrzymać ocieplenie 

na poziomie poniżej półtora stopnia względem ery przemysłowej. Katastrofa klimatyczna zagraża 

głównie nam, głównie pokoleniu młodemu i tak samo środki które będą wydane z funduszu 

odbudowy będą głównie spłacane przez nasze pokolenie dlatego powinniśmy mieć jak największy 

udział w planowaniu tych wydatków. Kryzys klimatyczny to nie jest jedyne zagrożenie z którym 

przychodzi nam się mierzyć. Nasz sektor elektroenergetyczny jest przestarzały i w ciągu 

najbliższych kilkunastu lat będziemy musieli zamykać dużą cześć polskich elektrowni zawodowych. 

To i inne kwestie między innymi coraz bardziej intensywne susze będzie prowadziło do tego, 

że będziemy się w coraz bardziej realny sposób mierzyć z ryzykiem lokautu w naszej energetyce. 

Nie ma sensu aby te przestarzałe elektrownie zastępować przestarzałą technologią, przestarzałą 

i kosztowną technologią węglową. Przepraszam bardzo. Obowiązujące dokumenty strategiczne 
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między innymi PEP 2040 postulują nierealne rozwiązania bazując na nierealnych cenach emisji, 

dlatego nie mogą stanowić podstawy dla krajowego planu odbudowy. Musimy jako gospodarka 

dążyć do osiągnięcie neutralności klimatycznej i w 2050 roku, powtórzę jeszcze raz neutralności 

klimatycznej w 2050 roku i osiągnięcie redukcji emisji co najmniej pięćdziesiąt pięć procent do 

2030 roku i to są ustalenia zgodne z nowym zielonym ładem dla Europy. Bez tego nasza 

gospodarka będzie niekonkurencyjna, kosztowna. Jedna trzecia społeczeństwa nadal będzie 

zagrożona ubóstwem energetycznym. Będziemy uzależnieni od importu energii. Nasz budżet 

będzie obciążony subsydiami dla kopalnej energetyki i tym samym nasza jeszcze raz powtórzę 

nasza gospodarka będzie coraz mniej konkurencyjna i coraz bardziej kosztowna. 

Nasze przedsiębiorstwa będą w takich realiach po prostu upadały. Coraz więcej osób będzie traciło 

pracę. Dziękuję bardzo.  

Joanna Furmaga: Bardzo dziękuję. I zapraszam teraz Jana Twardowskiego, Fundacja Efektywnego 

Wykorzystania Energii. Proszę bardzo. 

Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, 

Stowarzyszanie Agencji Poszanowania Energii 

Dzień dobry państwu. Jan Twardowski, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii. Króciutko 

chciałbym odnieść się do problemu, który dostrzegłem w [niezrozumiałe, 02:54:38] Jesteśmy 

w sektorze przemysłu, a wydaje się, że znaleźliśmy perpetuam mobile z przemysłu który ma 

pracować bez użycia energii, bez odnoszeń do istotnych zmian w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej. Poproszę slajdy tam państwo mają całą prezentację. Jeżeli mówimy o efektywności 

gospodarki, sytuacji sprzedaży towarów i usług, na pewno przy produkcji oglądamy takie rzeczy 

jak materiały, koszt produkcji i energię. Najtańszą energią jest ta energia którą oszczędzamy, której 

nie zużywamy. Generuje ją racjonalne gospodarowanie. Jeżeli mamy do wyboru czy produkować 

kolejne megawat energii czy oszczędzać, budować nowe elektrownie czy oszczędzać wydaje się, 

że wybór jest prosty i oczywisty. Także [niezrozumiałe, 02:55:34] powinny być traktowane jako 

będzie coś górą energii a nie tylko [niezrozumiałe, 02:55:40] Proszę następny slajd. W każdym 

planie rzecz odbudowy rozwoju w sektorze przemysłu przedsiębiorstw nie ma w ogóle odniesień 

do działań które mogą przynieś poprawę efektywności energetyczne, oszczędności energii, 

a tym samym zwiększyć konkurencyjność produktu. Jeżeli państwo widzą ile rzeczy mogłyby mieć 

przedsiębiorstwa. W tej chwili autorzy KPO nie odnieśli się efektywności energetycznej w żadnym 

z punktów. Być może uważali, że więcej napiszemy w sektorze energetyk, ta zielona energia 

natomiast efektywność energetyczna jest domeną końcowego wyglądu uzyskania energii 

przez konsumentów, przez producentów. Jeżeli państwo, poproszę następne slajd, jeżeli nie 

powstanie możliwość zasilenia przedsiębiorstw kadr, nie dostarczą im wiedzy i [niezrozumiałe, 

02:56:40] jak oszczędzać energię, przedsiębiorstwa nie będą mogły rozwijać się w przyszłości 

szybciej i w sposób trwały. Covid udowodnił, że te przedsiębiorstwa w których koszty energii 

utrzymania w czasie postoju są o wiele niższe, zdecydowanie lepiej sobie radzą, mogą poczekać 

na rynku, przejąć każdy kryzys. Na państwa, proszę o następny slajd. Efektywność energetyczna 

jest działaniem ciągłym. Nie tylko [niezrozumiałe, 02:57:12] są potrzebne, do co do których 
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wytwarzania w punktach A2 i A3 w KPO się nie odnieśliśmy. Jest sytuacja taka, że każde działanie 

[niezrozumiałe, 02:57:25] musi być stale monitorowane, stale nadzorowane gdyż inaczej działania 

okazuje się przeciw skuteczne dla całego poprzedniego działania. 

Joanna Furmaga: Niestety musimy już kończyć. 

Jan Twardowski: Tyle z mojej strony. Chciałem jeszcze raz tylko przekazać, że nie ma 

przedsiębiorstw bez energii i bez racjonalnego gospodarowania energią. Dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam teraz panią Ksenię Naranowicz z Fundacji 

Rozwoju Oprócz Granic, a następnie przygotowuje się Alicja Pacewicz z Fundacji Szkołą z Klasą. 

ON: Zapraszamy panią Alicję, ponieważ pani Ksenia nie dołączyła do spotkania. 

Joanna Furmaga: Zapraszamy zatem panią Alicję Pacewicz. Fundacja Szkołą z Klasą. 

Alicja Pacewicz, Fundacja Szkołą z Klasą  

Tak jest. Dzień dobry państwu. Ja mówię w imieniu fundacji Szkoła z Klasą oraz Koalicji organizacji, 

które pracują w obszarze edukacji. Nasze stanowisko trochę referowała już Iga Kazimierczyk, 

ale ja chciałam je uzupełnić i parę rzeczy wzmocnić.  

Pierwsza uwaga jest taka, że ta budowla, którą jest KPO nie ma jednego filaru i tym filarem jest 

edukacja. Nie da się robić transformacji cyfrowej, transformacji energetycznej, klimatycznej, 

środowiskowej, społecznej. Nie da się budować odporności bez edukacji. To jest szósty filar który 

jest w dokumentach europejskich i zniknął całkowicie z KPO. Owszem edukacja pojawia się 

w różnych momentach, ale bardzo punktowo i wybiórczo, a tymczasem właściwie cała to jest 

idealny moment żeby popatrzeć na tę edukację i ją próbować zreformować. Nie odbudować 

te rzeczy, które były, bo ona już nigdy nie będzie taka jak była przed pandemią, tylko ją budować 

na dwudziesty pierwszy wiek, a nie na dziewiętnasty. Mamy następujące powody żeby to teraz 

zrobić, po pierwsze jesteśmy po scanie zdrowia polskiej edukacji który nam zafundowała 

pandemia. Bardzo dobrze widać jakie elementy polskiej szkoły, polskiego przedszkola, edukacji 

wczesnej, edukacji zawodowej i dalszej nie działają. Po drugie to jest moment kiedy są duże 

pieniądze, ostatnie duże fundusze prawdopodobnie na zmianę. Trzeba to wykorzystać. Więc to, 

co chcę powiedzieć, że nie wiem rozwijanie kompetencji zawodowych nie jest możliwe w sytuacji 

kiedy szkoła od samego początku nie buduje umiejętności uczenia się. Skupia się na szczegółowej 

wiedzy i to pokazuje podstawa programowa, która zawiera kilka tysięcy szczegółowych 

wiadomości. Tymczasem to chodzi o kompetencję, czyli połączenie wiedzy, praktycznych 

umiejętności i postaw. Nie warto uczyć się na pamięć prawo i lewobrzeżnych dopływów Wisły, 

trzeba się uczyć o tym dlaczego nam grozi susza i co każdy z nas, każde dziecko, każdy rodzić może 

zrobić żeby temu zapobiec. Za ten materiał nasz który dotyczy KPO, ale też w ogóle umowy 

partnerstwa i tego co się będzie działo w najbliższych latach będzie zamieszczony mam nadzieję 

w link do tego materiału. Zachęcam Państwa, żeby do tego zajrzeć. Tam jest czternaście punktów. 

Ja powiem tylko o dwóch. Jeden to, znaczy o jednym mówiłam to znaczy nie możemy uczyć po 

prostu wiadomości, bo one są w sieci, my musimy uczyć tego jak z nich korzystać, oraz jak się uczyć 
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przez całe życie. W Norwegii dziewięćdziesiąt procent obywatelek i obywateli uczy się prawie do 

śmierci. W Polsce trzydzieści parę procent jest gotowych się dalej uczyć, dlatego, że nie jesteśmy 

w stanie stworzyć szkoły która do tego zachęca i motywuje.  

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź i zapraszam teraz do głosu pana 

Grzegorza Rychwalskiego z Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. 

I przygotowuje się pan Krzysztof Kopeć następnie. 

Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość przedstawienia perspektywy 

Krajowych Producentów Leków. Dyskutując o odporności i konkurencyjności nie sposób nie 

wskazać sektora farmaceutycznego jako tego który wskazuje na ta odporność, a także konieczne 

zagwarantowanie jego konkurencyjności z perspektywy europejskiej, bo tak postrzegamy także 

Krajowy Plan Odbudowy jako jeden z elementów konkurencji na tym rynku europejskim. Krajowy 

przemysł farmaceutyczny które mam zaszczyt reprezentować jest to osiemnaście firm 

farmaceutycznych które zainwestowały w Polsce, które produkują leki w Polsce tym bardziej 

gwarantując bezpieczeństwo lekowe w Polsce, co jest bardzo istotne. Całą polityka przemysłowa, 

ale także sektorowa Unii Europejskiej wskazuje na konieczność re lokalizacji produkcji substancji 

czynnych ale także produktów gotowych generyków lub chemicznych ale także leków 

biologicznych równoważnych do Europy. Pandemia pokazała jak bardzo jest istotne posiadanie 

krajowego przemysłu farmaceutycznego. Polska nie doświadczyła tych bardzo drastycznych 

przykładów braku leków jakie miały miejsce w niektórych krajach europejskich właśnie dlatego, 

że posiada jeszcze krajowy przemysł farmaceutyczny. Są to firmy krajowe ale także zagraniczne 

które zainwestowały w Polsce. Są to firmy państwowe ale także prywatne które budowały się od 

samego początku z kapitału polskiego czy łączonego w Polsce i buduje to bezpieczeństwo lekowe 

naszego kraju co jest bardzo istotne. Perspektywa dostrzeżenia wzmocnienia bezpieczeństwa 

lekowego Polski została dostrzeżona w KPO i za to bardzo dziękujemy. Jest to komponent D32 

stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju z sektora leków i wyrobów medycznych. Jedno co 

jest bardzo istotne to jest alokacja środki finansowe które zostały na nie przeznaczone. 193 miliony 

euro które jest alokowane na ten komponent wydaje się niewystarczający aby zrealizować główne 

postulaty które przyświecają w KPO czy w strategii odpowiedzialnego rozwoju czy w nowej 

polityce przemysłowej państwa. Bardzo istotne jest to aby te, żeby to KPO było spójne z wszystkimi 

zapowiedziami decydentów w tym zakresie i faktycznie realizowało. Także jest bardzo duża 

potrzeba aby ten komponent był bardziej doceniony w alokacji finansowych. Co jest również 

istotne aby nie było si-losowości w podejściu. Ponieważ z jednej strony środki przeznaczane z KPO 

będą w sposób czy to całościowy czy częściowy wzmacniało krajowy przemysł farmaceutyczny 

w rozwoju API produktów gotowych, czy to chemicznych czy biotechnologicznych, ale z drugiej 

strony musi być też ta perspektywa ministerstwa zdrowia która poprzez decyzje refundacyjne 

kreuje tak naprawdę środowisko i możliwość rozwoju krajowej branży farmaceutycznej aby 

gwarantowało bezpieczeństwo lekowe Polakom ale również kreowało w już rynek konkurencyjny 
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w skali europejskiej i możliwość zagwarantowania tego bezpieczeństwa również innym krajom 

europejskim. Bardzo dziękuję. 

Joanna Furmaga: Dziękuję serdecznie i teraz pan Krzysztof Kopeć znów Polski Związek 

Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Mieliście panowie szczęście w losowaniu. Zapraszam. 

Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego  

Tak jest. Trzeba jeszcze w toto lotka spróbować. Dzisiejszy temat to odporność i konkurencyjna 

gospodarka. Ja myślę, że nasz przemysł pokazuje, że tą odporność w Polsce jeszcze mamy. 

Bo mamy nowoczesny przemysł, jest to przemysł generyczny i powoli tworzone możliwości 

produkcji leków biologicznych równoważnych, czyli biosensorów ale także poszukiwanie nowych 

cząsteczek i Polska ma taki przemysł i powinniśmy być jednym z tych uczestniczących przy 

europejskim stole kiedy mowa jest o odbudowie i odporności. Ta odporność budowana jest także 

przez posiadanie właśnie tego niezależnego, własnego jak najbardziej suwerennego źródła dostaw 

leków. W czasie pandemii, zwłaszcza pierwszej fali widzieliśmy jak to wygląda w innych krajach. 

Odbieraliśmy telefony czy z Portugalii czy z Czech, gdzie proszono nas o leki, my dogadywaliśmy 

się, że priorytetowo będziemy traktować Polskę i tak też było. My jako przemysł dostarczamy 

około, produkujemy, tworzymy około jednego procenta PKB Polski, więc nie jest to mało. Dwa i pół 

miliarda odprowadzamy pośrednio i bezpośrednio w rożnych podatkach i daninach. Zatrudniamy 

bezpośrednio i pośrednio sto tysięcy osób wysoko wykwalifikowanych, a z każdej złotówki wydanej 

na krajowy lek siedemdziesiąt osiem groszy wraca do gospodarki. Więc my budujemy tą 

konkurencyjność i siłę naszej gospodarki i musimy pamiętać, że każdy lek ma trzy wartości. Jeden 

to jest substancja która de facto leczy człowieka, to jest to o czym mówimy co Unia Europejska 

czyli API, aktywna substancja leku. Dostępność tego leku, bo pandemia pokazała, że możemy 

wpisać na listy ilość tysięcy produktów ale jeśli one do nas nie dojadą, nie dojedzie produkt do jego 

wytworzenia z Azji no to nie możemy mówić o tym, że człowiek będzie się leczył.  

I trzecia rzecz to wpływ na gospodarkę, bo kupując dany produkt także lek my kupujemy rozwój 

miejsca gdzie funkcjonuje i tworzy ten produkt, wartość dodaną producent. W tym przypadku jeśli 

kupimy leki produkowane albo przez producenta który produkuje, w Polsce rozwijamy Polskę czy 

Unię. Jeśli kupimy tylko z Azji, bo my nie mówimy żeby kupować tylko z Polski, ale dywersyfikować 

i opierać się jak najbardziej na krajowym przemyśle, to wtedy rozwijamy Azję i to trzeba sobie 

jasno powiedzieć. My doceniamy, że w KPO znalazła się kwestia dotycząca powrotu API. Uważamy, 

ze tych środków powinno być więcej. Dodatkowo myślę, że uzupełnienia wymaga dokument o to 

o te zdolności produkcyjne leków także, bo taka suwerenność i odporność o której mówimy to 

produkcja różnych substancji. W przypadku szczepionek widzimy to najbardziej boleśnie, ale też 

potrzebne są i formy stałe leków i formy dotyczące wlewów które stosujemy w szpitalu i na końcu 

także szczepionki. Więc ja myślę, że KPO wypadałoby też uzupełnić o wzrost i środki na produkcję 

leków w Polsce, co będzie elementem europejskiej strategii przywracania produkcji. Bo najpierw 

łatwiej przywrócić produkcję czy stworzyć produkcję leków w Polsce albo zwiększyć, niż od razu 

sprowadzać i produkować API, co powinien być drugi krok tak w naszej opinii to wygląda. Działania 

jakie widzimy no to czasem dochodzi do tego, że nie ma synergii pomiędzy i dochodzi schizofrenii, 
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że ministerstwo zdrowia oczekuje od nas najniższych cen, natomiast ministerstwo gospodarki 

rozwoju. Cieszymy się, że jesteśmy w KPO i bardzo dziękujemy. 

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję i teraz zapraszam pana Macieja Jankowskiego 

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej NetCamp, a następnie pan Marcin Anaszewicz. 

Maciej Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej NetCamp 

Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry państwu. Na wstępie też wielkie podziękowania dla Kuby 

Wygnańskiego za to, że w tak krótkim czasie udało się zorganizować Wysłuchanie w tym formacie. 

Tak przygotowałem parę tutaj uwag na temat planu przede wszystkim krajowego planu odbudowy 

jest zbyt chaotyczny. A musimy wziąć pod uwagę, że jest to polan na miarę planu Marshalla, coś, 

co drugi raz się już raczej nie powtórzy w najbliższym czasie. Natomiast mamy tutaj raczej do 

czynienia z takim krótkowzrocznym zlepkiem różnych projektów które przysłały ministerstwa. 

Brakuje tutaj strategii, wizji czy też stosownych rozwiązań dla naprawdę ważnych problemów. 

Na przykład problemu demograficznego który mamy w Polsce. A myślę, że to dobrze też 

podsumował jeden z ekspertów rządowych nazywając to wylewaniem paliwa rakietowego do 

poloneza zamiast kupienia nowego auta i myślenia jednak mocno, mocno długofalowo 

w perspektywie kilkudziesięciu lat. Coś co należy też poprawić to jest przede wszystkim zbyt duża 

centralizacja działań tak. Zamiast przekazanie tutaj większej roli samorządom współpracy 

z partnerami na poziomie regionalnym przez dopasowania do lokalnych potrzeb. Z tego co się 

doliczyłem około siedmiu nowych centralnych agencji miałoby powstać żeby tutaj KPO wdrażać. 

Musimy też sobie zdawać sprawę, że budżet funduszu odbudowy będzie to większa suma niż to, 

co co roku Polska będzie wydawała ze środków strukturalnych, tak więc taka centralizacja bardzo 

istotnie zmniejszy efektywne wydatkowanie. Poza tym kolejny punkt coś co z resztą koledzy 

z Polska 2050 zwrócili uwagę czyli dyskryminowanie w dostępie do środków dla większości miast 

w Polsce. Potrzebne jest większe zaangażowanie też w realizację regionalnych partnerów 

społecznych, samorządów i firm czy też chociażby powołania regionalnych komitetów 

monitorujących bez dyskryminowania tych czy innych miast. Też przechodzę do głównego celu 

KPO czyli wsparcia odbudowy gospodarki. No niestety mieliśmy dziurawe tarcze, brakowało 

wystarczającej pomocy ze strony rządu w czasie pandemii, natomiast no w tym momencie 

rekompensata na przykład dla trzech branż najbardziej poszkodowanych które generują piętnaście 

procent PKB stanowi jedynie pół procenta KPO. Także naprawdę jest to nie adekwatne, 

nieodpowiednie i należy jeszcze raz do tego podejść. Rozczarowuje też niestety brak dotyczący 

obszaru związanego z edukacją, propozycje podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz coś co było 

wspomniane czyli większe wsparcie dla odbudowy NGOS-ów które mocno ucierpiały, a nie mogły 

skorzystać ze wsparcia w ramach tarczy.  

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam teraz pana Marcina Amaszewicza Green 

Rev Intitute. Proszę bardzo. 
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Marcin Anaszewicz, Green Rev Intitute  

Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałbym w imieniu Green Rev Insitute odnieść się do 

problemu, który niestety nadal pomijany jest w dokumentach strategicznych dotyczących polityk 

publicznych, a mianowicie problemu negatywnego oddziaływania przemysłu rolnego. W tym 

przede wszystkim przemysłu hodowli zwierząt i jego oddziaływania na środowisko, na prawa 

człowieka i prawa zwierząt. Mamy za sobą debatę dotyczącą energetyki węglowej, transportu 

tradycyjnego, ale nadal nie odbyła się debata na temat szkodliwości obecnego modelu rolnictwa, 

z którego pochodzi nawet siedemnaście procent emisji gazów cieplarnianych. To więcej niż 

światowa emisja z całego transportu. Blisko osiemdziesiąt procent emisji amoniaku 

z europejskiego rolnictwa pochodzi z sektora rolnego hodowli zwierząt. Mamy twarde dane 

dotyczące związku między spożywaniem nabiału i mięsa, a ryzykiem rozwoju chorób 

nowotworowych. No i w tym kontekście nasuwa się pytanie czy w naszym interesie jest dalsze 

inwestowanie i finansowanie sektorów gospodarki które szkodzą i generują dodatkowe koszty 

związane ze skutkami katastrofy klimatycznej i opieką zdrowotną. Odnosząc się do KPO nasuwają 

się następujące pytania. W jaki sposób KPO ma chronić nasz interes aby publiczne środki były 

przeznaczane tylko na rozwój rolnictwa ekologicznego, etycznego, a nie rolnictwa przemysłowego. 

KPO porusza problem presji inwestycyjnej na tereny zielone, ale w jaki sposób chcemy ograniczyć 

wylesianie i wyeliminować zagrożenia dla różnorodności biologicznej. Nic nie ma w KPO o ochronie 

przed rozwojem chorób odzwierzęcych. W ramach wydatków na badania i rozwój nie ma 

precyzyjnych zapisów, nie wiemy jak chcemy przeciwdziałać kontynuacji rolnictwa intensywnego 

i zwiększania skali produkcji mięsa i mleka, czyli tych obszarów produkcji które mają największe 

oddziaływanie na kwestie środowiskowe i prawo zwierzęce. Nie mamy informacji w KPO jak 

wydatki na rolnictwo precyzyjne mają być skrollowane ze zmniejszaniem zużycia zasobów i ich 

bezwzględną ochroną. Mówi się w KPO o inwestycjach mających na celu wzrost bezpieczeństwa 

i zdrowia, ale nic o wsparciu rozwoju zamienników mięsa i mleka. Nic o nowych obowiązkach 

informacyjnych producentów. Nic o promocji wiedzy dotyczących wpływu rolnictwa na klimat, 

zdrowie ludzi i prawa zwierząt. KPO wspomina o problemie wody, ale już nie o tym, że ponad 

siedemdziesiąt procent słodkiej wody wykorzystujemy w rolnictwie. I tutaj kolejne pytanie, jak 

KPO chce powiązać przekazywanie środków na inwestycje ze zmniejszeniem zużycia wody w tej 

gałęzi gospodarki. Kolejny problem który... 

Joanna Furmaga: Bardzo proszę już o zakończenie myśli. 

Marcin Amaszewicz: To problem wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, ale znowu nie 

mamy informacji o wielkich fermach przemysłowych. I ostatnia uwaga, uważamy, że w krajowym 

planie odbudowy powinna być zapisana generalna zasada, że wydatki w ramach przetwórstwa 

rolno spożywczego mogą być przeznaczane wyłącznie na działania zgodne z celami Unii 

Europejskiej w zakresie redukcji emisji, w zakresie strategii na rzecz różnorodności zwiększające 

bezpieczeństwo żywności, a także zakładające rozwój alternatyw dla produktów spożywczych 

które są szkodliwe społecznie i środowiskowo. Dziękuję bardzo. 
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Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz zapraszamy pana Sławomira Dudek, forum 

obywatelskiego rozwoju, a następnie Justyna Horoś. Proszę bardzo. Nie słyszymy pana.  

Sławomir Dudek, Forum Obywatelskiego Rozwoju 

 O teraz już chyba tak też... 

Joanna Furmaga: Super. 

Sławomir Dudek: Dziękuję bardzo. Niestety przypuszczam, że skończy się zgodnie z tym co 

powiedział pan Jakub Wygnański i tym zignoruj na końcu, a tak naprawdę to być może nawet to 

wynika z tego, że nie mamy czasu, a wiele uwag jest bardzo fundamentalnych do tego dokumentu. 

Ja podzielam uwagę, że popełniono strategiczny... 

ON: Wszelkie próby żeby jednak tak nie było.  

Sławomir Dudek: No niestety zostało mało czasu już do końca... 

ON: Tylko wtedy jesteśmy w stanie odpowiedzieć tak.  

Sławomir Budka: Po pierwsze wszyscy mówimy tutaj, że to miał być plan Marshalla, że to miał być 

przełom. Przełomowa jest kwota. To niestety nie jest dokument strategiczny i plan i to wielu 

przedmówców podkreślało. No bo w planie po pierwsze musimy mieć jasno postawione cele, 

musimy wiedzieć jakie działania mają realizować te cele i musi być przekonanie, że te działania 

zrealizują te cele tak. Musimy mieć mierniki rezultatu. Pojawiła się list do świętego Mikołaja. 

Tak naprawdę to jest lista zakupów z czego połowa komisja nam całe szczęście narzuciła, że to 

mają być cele związane z sytuacją klimatyczną i cyfryzacją. Jakkolwiek nie wiemy jak one się 

przyczynią do realizacji celów głównych które stoją przed naszą gospodarką. Na początku 

dokumentu pojawia się wprawdzie trzy cele makroekonomiczne. To jest to, żebyśmy dogonili 

dziewięćdziesiąt pięć procent średniej unijnej jeżeli chodzi o PKB, dwadzieścia pięć procent 

inwestycji czy też wskaźnik zatrudnienia siedemdziesiąt siedem procent, no bo ostatecznie to 

chodzi o właśnie o rozwój i o tą odporność. Jednak w dokumencie w ogóle nie ma jak ta lista 

zakupów ma się przełożyć na osiągnięcie tych celów. Z resztą czwarty rozdział dokumentu który 

ma być właśnie analizą wpływów tych wszystkich zadań mierników na realizację celu głównego, jak 

domniemam to jest właśnie ten rozwój gospodarczy, tego rozdziału nie ma. Teraz pytanie kiedy my 

się dowiemy o tym rozdziale i czy będziemy mieli jakieś możliwość jeszcze skomentowania czy te 

wyliczenia i analiza wpływu są poprawne. Dokument nie odpowiada na najważniejsze wyzwania, 

a to już było mówione. Kryzys demograficzny. Jak mamy być odporni kiedy w ogóle tam nie ma 

działań odpowiadających na kryzys demograficzny, społeczeństwo obywatelskie czy też 

praworządność. W dokumencie są lekceważone właśnie pewne cele istotne, które trzeba 

zrealizować czy też przeciwdziałać żeby osiągnąć rozwój gospodarczy. To jest między innymi 

niezależność sądów. Tam wprost w tym dokumencie rząd mówi, że niezależność sądownictwa nie 

wpływa na klimat inwestycyjny. My prześlemy całą listę literatury która pokazuje, że to jest bardzo 

ważne i może przyspieszyć wzrost gospodarczy o 0,3 procent. Nie ma, w ogóle lekceważony jest cel 

związany z kryzysem demograficznym. Jest wprawdzie odwołanie do CSR, czyli... 
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Joanna Furmaga: Przepraszam ale czas minął. Jeśli pan chce skończyć.  

Słąwomir Dudek: Ale tam mi pan minister przerwał. Sekundę to może skończę. 

Joanna Furmaga: Poproszę tak. 

Sławomir Budka: Jeżeli chodzi właśnie o pracę i najważniejsze wyzwania jeżeli chodzi o kryzys 

demograficzny to tam też jest lakoniczne, w zasadzie nie ma żadnych działań, bo jest 

rekomendacja komisji europejskiej, że trzeba coś zrobić żeby wydłużyć efektywny wiek 

emerytalny, a tam jest w ogóle nie ma odniesień do tego tematu. I jeżeli chce być konstruktywny 

to społeczeństwo obywatelskie i to podkreślało, niestety nie mamy czasu na fundamentalną 

przebudowę dokumentu. Po pierwsze rada dialogu społecznego, społeczeństwo obywatelskie. 

Można w tym dokumencie zrobić rozwiązanie... 

Joanna Furmaga: Przepraszam ale naprawdę już musimy kończyć. Bardzo serdecznie panu 

dziękuję.  

Sławomir Dudek: Ale rozumiem, że jest możliwość przesłania tych... 

Joanna Furmaga: Absolutnie tak. Myślę, że absolutnie taka nawet jest konieczność, żeby wszystkie 

opinie... 

Sławomir Dudek: Bo trzy minuty to niestety mało. 

Joanna Furmaga: Taką mamy formułę, po prostu mamy na tej sesji zasadę równości. Wszyscy mają 

po trzy minuty i zapraszam teraz Justynę Choroś. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

Dzień dobry. Poproszę prezentację. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. ja bym chciała zwrócić 

wpierw uwagę na kwestię ogólną dotycząca KPO, a mianowicie to jakie przyjęte zostały wskaźniki 

czyli PKB na jednego mieszkańca według parytetu siły nabywczej, produktywność, stopa inwestycji 

czy wskaźnik zatrudnienia osób. Poproszę następny slajd. Ale zwróćmy uwagę na to jakie są cele 

szczegółowe przyjęte dla KPO. To jest rozwój gospodarki, nie tyle wzrost gospodarki co rozwój 

gospodarki. To jest zielona transformacja tejże gospodarki. To jest wzrost kapitału społecznego 

i jakości życia. Następny slajd poproszę. I tak samo cele horyzontalne KPO czy oczekiwane 

rezultaty, tutaj wybrałam akurat trzy i to na co chciałabym zwrócić uwagę, to to, że jeśli przyjrzymy 

się celom, jeśli przyjrzymy się rezultatom to one jeśli chodzi o wskaźniki nie znajdują 

odzwierciedlenia w tych wskaźnikach. Szczególnie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym, 

w tych wskaźnikach nie są reprezentowane. Poproszę następny slajd. Jeśli chodzi o sam 

komponent o którym dzisiaj mówimy to jest mowa na przykład o transformacji strukturalnej 

w zakresie zielonej gospodarki czy kształtowaniu wśród pracowników podstaw. Nie mniej jednak 

odbywa się to w pewnej próżni. To też już było mówione wcześniej , a mianowicie warto by było 

żeby zwrócić uwagę także na pewne kampanie edukacyjne czy w ogóle edukację czy informacyjne 

kampanie zwiększające czy tutaj budujące poparcie dla tych zielonych rozwiązań które mamy 

stosować, bo tego w tym dokumencie nie ma. Chciałabym też jeszcze zwrócić uwagę na to, 

że pojawiło się zalecenie czwarte w ramach szczegółowych zaleceń dla państw członkowskich, 



 

- 55 - 

 

a mianowicie zaangażowanie parterów społecznych w proces kształtowania polityki i to także nie 

znajduje odzwierciedlenia w tym dokumencie i warto by było żeby to odzwierciedlenie było 

większe. I chciałabym jeszcze na koniec zupełnie, bo widzę, że nawet nie wykorzystam swojego 

i czasu chciałabym powiedzieć, że czekamy na to jakie inwestycje kryją się za no często 

lakonicznymi czy wręcz tajemniczymi zapisami które aktualnie są w KPO. Dziękuję bardzo.  

Joanna Furmaga: Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam teraz pana Bartosza Sokolińskiego 

Agencja Rozwoju Przemysłu i następny będzie pan Bogdan Ślęk. Bardzo proszę. 

Bartosz Sokoliński, Agencja Rozwoju Przemysłu 

Dzień dobry Państwu, ja chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za zorganizowanie tego 

wysłuchania i podziękować pracownikom ministerstw i agencji, które nad tym pracowały. Ja 

jestem tutaj taką zaskakującą osobą w porównaniu do innych. Reprezentuję spółkę skarbu 

państwa. Spółkę skarbu państwa z misją ale też mamy swoje uwagi i też chcielibyśmy żeby one 

zostały wysłuchane. Taka uwaga natury ogólnej którą już przesyłaliśmy do ministerstwa to jest 

taka, że ten plan naszym zdaniem jest nierówny. To znaczy nierównym nie merytorycznym tylko 

w sensie swojej dokładności tak. Bo mamy takie wrażenie, że niektóre projekty są rozpisane 

bardzo dokładnie, a niektóre bardzo ogólnie. Ale jak tutaj się właśnie co do szczegółów jest 

różnica, okazuje się, że nawet dwadzieścia trzy czy tam pięćdziesiąt parę miliardów euro to może 

być za mało. Ja powiem z punktu widzenia Agencji rozwoju przemysłu na co my zwracamy uwagę 

i na co uważamy warto by było, nad czym warto by było się pochylić, pierwsza rzecz to jest tabor 

regionalny. Uważamy, że pieniądze nam ten strumień pieniędzy na rozbudowę i odnowienie 

taboru powinien głównie iść do taboru regionalnego i lokalnego. Wsparcie przemysłu zero 

emisyjnego transportu to jest bardzo ważne, ale style emisyjne, transport nie zadzieje się bez 

zmiany naszego miksu energetycznego i wiemy, że dużo jest poświęcane miejsca Offshorowi, 

natomiast my wierzymy, że ten offshore czy morska energetyka wiatrowa to jest nie tylko nowa, 

nie tylko zmian pewnej koncepcji na odnawialną energetyczną, na odnawialną, ale budowa 

nowego przemysłu. Dlatego uważamy, że trzeba stworzyć mechanizmy, aby jak najwięcej polskich 

firm wchodziło w łańcuch dostaw Offshore żeby ten z [niezrozumiałe, 03:24:13] ten łańcuch 

dostaw, skracać te łańcuchy dostaw. Będzie to potem też szansa eksportować. Trzecia rzecz to są 

technologie kosmiczne. Kosmos w ogóle znikł tutaj. Pojawiła się, pojawiły się faktycznie drony. 

Bardzo dobrze i bardzo się z tego cieszymy. Ale wierzymy, że bez pieniędzy z KPO polski przemysł 

kosmiczny nie będzie się rozwijał tak szybko, a to jest taki najważniejszy element, który pasujący 

do polskiej innowacyjnej układanki. Następna rzecz to jest aparatura badawczo rozwojowa, czy 

naukowo badawcza. Uważamy, że warto ją rozwijać, natomiast ważne jest też żeby tworzyć 

mechanizmy, żeby korzystać z tej bazy która już jest i która jest często nieużywana. Cieszymy się, 

że nasz partner [niezrozumiałe, 03:25:02] został wymieniany literalnie w KPO. Bardzo dobrze nam 

się z nimi współpracuje, natomiast brakuje nam innych instytucji jak uczelni centrum transferu 

technologii i innych organizacji, bo tak naprawdę transfer technologii odbywa się w różnych 

miejscach. i to chyba tyle uwag. Dziękuję bardzo.  
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Joanna Furmaga: i serdecznie dziękuję. Super, dziękuję bardzo. Zapraszamy teraz pan Bogdan 

Ślęka z Signify Poland spółka zoo. Proszę bardzo.  

Bogdan Ślęk, Signify Poland spółka zoo 

Dzień dobry. Czy słychać mnie?  

Joanna Furmaga: Tak, słychać.  

Bogdan Ślęk: Czy mógłbym poprosić o slajd? Tak, ja dziękuję za zaproszenie do udziału 

w komponencie odporność i konkurencyjność gospodarki. Chciałbym w moim wystąpieniu przede 

wszystkim wnieść taki głos ze strony przedsiębiorcy i ze strony możliwości technologicznych które 

tak jak tu po angielsku mówimy emerging czyli tych przełomowych technologii które pozwalają 

rzeczywiście na szybki postęp i wykorzystanie. To o co ja apeluję to rozszerzenie tego komponentu 

o program transformacji upraw szklarniowych który miałby objąć również modernizację i nowe 

inwestycje takich upraw szklarniowych właśnie z wykorzystaniem systemów inteligentnego 

doświetlania asymilacyjnego led oraz nowe inwestycje rolnictwo wertykalne tak zwane wertikal 

farmin. Tak patrząc z kilkoma takimi punktami to ten sposób rolnictwa pozwala przede wszystkim 

na całoroczny wzrost tak, stabilne miejsca pracy oraz pozwala pobudzać lokalną gospodarkę, 

a tutaj na zdjęciu państwo widzicie również pozwala na znaczące zmniejszenie takiego 

niekorzystnego elementu którym jest zanieczyszczenie światła światłem przestrzeni. Patrząc 

na chociażby rolnictwo wertykalne ja z uwagą słucham od początku wszystkich uwag, ale tu 

bodajże pan Marcin Emaszewicz zwrócił uwagę na to, że bardzo dużo wody jest używanych 

w rolnictwie. Korzyści z takich upraw wertykalnych to między innymi nawet do 90 procent 

mniejsze zużycie wody. Równocześnie mniej sztucznych nawozów, pestycydów, mniejsze ryzyko 

zanieczyszczenia wód gruntowych. A dodatkowo ta technologia daje możliwości znaczącej redukcji 

zużycia energii patrząc pod kątem porównania do istniejących tradycyjnych systemów oświetlania 

asymilacyjnego. Taka optymalizacja przestrzenna dzięki temu tej formie uprawy pozwala również, 

że na jednym akrze można uprawiać cztery, sześć akrów otwartej farmy tak. To jest bardzo 

zrównoważony sposób produkcji żywności, a równocześnie szansa do tego o czym też była mowa 

jako pewnej propozycji na regenerację terenów zdegradowanych. I teraz przechodząc już do końca 

chciałbym jeszcze tak podsumować, że ta program transformacji upraw szklarniowych pozwoliłby 

zwiększyć odporność polskiego rolnictwa na zmiany klimatyczne poprzez właśnie wykorzystanie 

tego potencjału technologii [niezrozumiałe, 03:28:36] co dałoby gwarancję przewidywalnych 

corocznych plonów, stabilne zatrudnienie personelu, optymalizację wydajności na metr kwadrat, 

bo te systemy dostosowują widmo światła do uprawy przyczyniając się do tego, że mamy nie tylko 

mniejsze zużycie energii ale również mniejsze zużycie energii w szczególności na kilogram 

produkcji... 

Joanna Furmaga: i bardzo dziękuję.. 

Bogdan Ślęk: Ograniczenia gazów cieplarnianych. 
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Joanna Furmaga: Muszę tak, muszę postawić kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Teraz prosimy 

tak prosimy pana Mariusza Węglorza z miasta Radlin który poprzednio już był poprzednio 

w kolejce ale jakieś były problemy z komunikacją. Mam nadzieję, że pan Mariusz jest z nami tak? 

Mariusz Węglorz, Miasto Radlin 

Tak, dzień dobry. 

Joanna Furmaga: Super, bardzo proszę o wypowiedź. 

Mariusz Węglorz: Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przedstawienie. Szanowni 

państwo pracuję w mieście Radlin, jest to miasto w województwie śląskim. Dwudziestotysięczne 

gdzie działa kopalnia węgla kamiennego. Szanowni państwo w krajowym planie odbudowy 

możemy przeczytać, jednym z wyzwań rozwojowych Polski w kontekście KPO jest transformacja 

kluczowych sektorów gospodarki do modelu nisko emisyjnego. Polski bilans energetyczny opiera 

się na węglu dlatego dekarbonizacja będzie kosztownym i rozłożonym w czasie procesem. I teraz 

chciałbym zapytać pana ministra jak w takim razie do tego odnoszą się trendy światowe gdzie 

na przykład w Chinach, w Indiach, w Japonii wzrasta wydobycie węgla kamiennego, powstają nowe 

kopalnie, powstają nowe megawaty oczywiście z węgla. Ja sobie zdaję sprawę panie ministrze, 

że państwo działacie, rząd polski w tych uwarunkowaniach europejskich ale chyba przyzna mi pan 

rację, że w KPO brakuje takiej analizy alternatywnej do zielonego ładu, do dekarbonizacji, czym my 

mamy zamiar w Polsce zastąpić energetykę w przepraszam węgiel kamienny w energetyce, bo 

chyba nie energią słoneczną. Wiemy, że to oczywiście nie jest nie jest możliwe. I tutaj chciałbym 

jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że największym producentem węgla brunatnego są Niemcy, a my 

jesteśmy na drugim miejscu jeśli chodzi o wydobycie węgla kamiennego. I tutaj też brakuje mi 

w KPO takiej analizy w tym punkcie wyzwań rozwojowych, że my idziemy w czystą energię, idziemy 

w zielony ład. Oczywiście ma to swoje plusy, ale ma to swoje też wielkie minusy. Tym głównym 

minusem jest to, że skoro potencjałem Polski jest węgiel kamienny, to my po prostu robimy wiele, 

żeby z tego potencjału i surowca zrezygnować, czyli zrezygnować ze swojego potencjału, ze swojej 

bardzo mocnej strony, a nie są to słowa nic nie znaczące ponieważ cały świat dalej inwestuje 

w technologie węglowe, w elektrownie opalane węglem kamiennym, a my w Unii Europejskiej 

mamy taką politykę, a nie inną. Tak jak powiedziałem zdaję sobie sprawę z uwarunkowań w jakich 

działa rząd, rozumiem ich świetnie, natomiast w prawie planie odbudowy brakuje mi takiej analizy 

alternatywnej dla tego procesu. Bardzo dziękuję. 

Joanna Furmaga: Bardzo panu dziękuję i teraz zapraszam do wypowiedzi panią Joannę Kotlowską, 

Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina. I następnie przygotowuje się pan Kamil Szydłowski. Bardzo 

proszę pani Joanno. 

Joanna Kotlowska, Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina 

Dzień dobry państwu. Myślałam, że o kinach będę mówiła po technologiach kosmicznych ale może 

być też po węglu jak najbardziej. Dziękuję za możliwość wypowiedzi i cieszy mnie tutaj wstępnie 

wyrażona już opinia pana ministra Roberta Tomanka, że KPO powinno zawierać ujęcie tych 
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problemów które mamy w formie reform. Otóż nam brakuje tutaj reformy wspierającej kulturę, 

a dokładniej instytucję kultury. Mamy w Polsce kina, teatry, mamy organizatorów wydarzeń 

muzycznych, mamy muzea i bardzo wiele z tych podmiotów to są podmioty prywatne. Jest to też 

gałąź gospodarki, która, na której opiera się w zasadzie cała grupa polskich artystów i twórców. 

Jest to być może nie najważniejszy, na pewno nie najważniejszy jeśli chodzi o kontrybucję do PKB 

branża, ale na pewno jest to branża bardzo potrzebna nam wszystkim. Sami odczuwamy brak 

możliwości wyjścia do kina, teatru czy na koncert. Więc dla nas wszystkich potrzebne jest abyśmy 

wprowadzili długoterminowo działającą reformę która wspierałaby instytucje kultury jeśli chodzi 

o wprowadzanie wyższego poziomu cyfryzacji który się będzie także łączył z obniżaniem 

energochłonności. Proszę pamiętać, że niektóre z tych obiektów są bardzo duże, przyjmują 

jednocześnie po kilka, czasami kilkanaście tysięcy ludzi, a więc tutaj ta energochłonność też jest 

bardzo ważna. Musimy też zapewnić tej reformie pewien systemowy, systemowe wsparcie 

powrotu społeczeństwa do kultury. Także my będziemy na pewno tutaj w przekazywanych 

uwagach postulowali wprowadzenie bonu kulturalnego, który każdy Polak będzie mógł 

wykorzystać po prostu w tej instytucji kultury w której będzie chciał, a także na pewno będziemy 

potrzebować wsparcia w funkcjonowaniu w takich innych warunkach. Jak państwo wiecie nasza 

branża została mimo, że jest bardzo bezpieczna, dzisiaj już to wiemy bo mamy wiele badań 

natomiast jest zamknięta praktycznie od roku z krótką przerwą, a więc na pewno będziemy musieli 

ze wsparciem rządu ujętym właśnie w ramach takiej reformy nauczyć się prowadzić te instytucje 

tak aby całe społeczeństwo mogło korzystać z nich nawet w takich czasach, gdzie obowiązują nas 

ograniczenia. Mamy nadzieję, że niedługo się wszyscy otworzymy, że już będziemy mieli te 

problemy za sobą, nie mniej brakuje takiej reformy wspierającej instytucje kultury, o to 

postulujemy. Takie wnioski będziemy wysyłać do ministerstwa kultury, ministerstwa rozwoju.  

Joanna Furmaga: Super. Bardzo serdecznie dziękuję. I zapraszam teraz pana Kamila 

Szydłowskiego, EIT InnoEnergy, a potem pani Joanna Myczak. Bardzo proszę panie Kamilu. 

Kamil Szydłowski, EIT InnoEnergy  

Dziękuję serdecznie za głos. INO Energy to wspierany przez europejski instytut innowacji 

i technologii fundusz który od dekady już inwestuje w technologie z obszaru energetyki i zielonej 

gospodarki, stąd też z tego obszaru będą dotyczyły moje uwagi. Pierwsza z nich tak naprawdę 

sprowadza się do tego, że naszym zdaniem nie wystarczająca jest w planie KPO lokaty dla 

projektów wdrożeniowych, tak zwanych first to the [niezrozumiałe, 03:36:14] szczególnie 

w porównaniu z mocno całkiem zaakceptowaną fazą B plus L. Ta faza [niezrozumiałe, 03:36:19] 

czyli tych projektów wdrożeniowych jest specyficzną fazą innowacji, dlatego, że odnosi się do 

momentów w którym zakończona w którym te ryzyka technologiczne co jest zazwyczaj całkiem 

poważne, są już zaadresowane. I mamy tak naprawdę do czynienia z szeregiem projektów jak i 

z resztą nasz fundusz również wspiera, w których te technologie już są gotowe do komercjalizacji, 

gotowe do generowania zysków, gotowe do generowania miejsc pracy i naszym zdaniem 

powinniśmy również w projekcie KPO te technologie właśnie zauważyć. To znaczy moim zdaniem 

uwzględnienie poniekąd wdrożenia KPO, po pierwsze obniżyło by ryzyko po prostu niepowodzenia 
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tych projektów, dlatego, że już nie mamy ryzyka technologicznego, zostaje nam wyłącznie ryzyko 

operacyjne, ekonomiczne. Z drugiej strony krajowy system innowacji też czasami nie widzi tych 

projektów, dlatego, że to są bardzo często koszty znacząco większe nawet niż fazy B plus L, 

a jednocześnie na który ten system wsparcia dzisiaj nie koniecznie przewiduje środki. Ale co 

jeszcze ciekawsze to strasznie skróciłoby ten czas potrzebny do realizacji projektów. To znaczy tam 

już ten time to market jest znacząco krótszy niż dla projektów badawczo rozwojowych. Kolejna 

uwaga dotyczy komponentu 211 i mam tutaj na myśli przede wszystkim brak wskazania alokacji 

tego komponentu w tej części konkursowej. Ile środków z tego komponentu zostanie 

przeznaczone na konkursy, a ile na pule [niezrozumiałe, 03:37:32] jak rozumiem, które 

prawdopodobnie będą zaopiekowane przez spółki skarbu państwa. Czy tą częścią konkursową 

również opiekowało się będzie ministerstwa aktywów państwowych to także nie jest 

sprecyzowane w projekcie KPO. Czy podmioty wskazane w części nieadekwatniej będą mogły 

również ubiegać się o środki części konkursowej oraz przede wszystkim jaka jest przewidywana 

wartość jednego projektu w tym komponencie 211, tego również projekt KPO nie precyzuje. 

Naszym zdaniem również brak jest miejsca dla ambitnych małych, średnich przedsiębiorstw, które 

planują na przykład budowę zakładów produkcyjnych. To znaczy ja zauważam znaczącą lukę 

pomiędzy tym komponentem 211 opisanym wyżej którym opiekuje się map, a na przykład 

komponentem 212, którym opiekuje się pap i tutaj wydaje mi się, że spółki, startupy, małe, średnie 

przedsiębiorstwa które generują już miejsca pracy, które mają zakładane przychody rzędu 

kilkunastu albo kilkunastu dziesięciu milionów euro, nie znajdą się w żadnym z tych komponentów 

bo albo będą za duże na ten komponent parkowy, który umożliwia sięganie po kilka milionów 

złotych, a jednocześnie obawiam się, że mogą być za małe na sięgnięcie po te środki z komponentu 

którym opiekuje się map. Także chciałbym, że znalezienie tego złotego środka być może byłoby 

takim elementem nieco pokazującym, że wierzymy także w ten komponent w małych, średnich 

przedsiębiorstw, bo uważam, że poza dużymi spółkami skarbu państwa mamy także wiele 

ambitnych projektów w tym obszarze do zagospodarowania. Dziękuję serdecznie. 

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję za dyscyplinę. Teraz zapraszam panią Joannę Nyczak, 

a później pan Łukasz Kościjańczuk. Pani Joanna Nyczak Unia Metropolii Polskich im. Pawła 

Adamowicza, bardzo proszę.  

Joanna Nyczak, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, 

Witam serdecznie państwa. Ja w imieniu unii metropolii polskiej mamy taką jedną zasadniczą 

uwagę która się do całego KPO odnosi, również do tego komponentu o którym dzisiaj 

rozmawiamy. Otóż skutki pandemii odczuli wszyscy Polacy niezależnie od tego gdzie mieszkają. 

Dlatego tworząc instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Unia Europejska nadal 

chce rozwijać wspólność i wyrównywać różnice w poziomie życia między dużymi miastami, 

mniejszymi ośrodkami. To podejście jest nam bardzo bliskie, jednak zasada spójności musi działać 

w obie strony. Duże miasta nie mogą być traktowane rażąco gorzej niż pozostałe miejscowości 

tylko dlatego, że są duże. A taką logikę proponuje rząd w projekcie KPO. Największe polskie miasta, 

ich obszary metropolitalne zostały potraktowane jako beneficjenci drugiej kategorii. W wielu 
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obszarach wsparcia dla dużych miast jest uwarunkowane jego niewykorzystaniem przez innych 

beneficjentów. Takie zapisy znajdują się między innymi w zakresie zielonej, błękitnej infrastruktury 

i zazieleniania przestrzeni publicznych, ale również w obszarze tworzenia nowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3, które będzie skierowane w pierwszej kolejności do gmin w których nie 

funkcjonują samorządowe żłobki. Ich wsparcie jest konieczne, dostrzegamy to. Jednak nie zmienia 

to faktu, że to właśnie w największych polskich miastach jest ciągle największe zapotrzebowanie 

na tego typu usługi. Nie zgadzamy się z ta systemową dyskryminacją mieszkańców największych 

polskich miast i obszarów metropolitalnych. Bardzo dziękuję za głos i możliwość udziału 

w dzisiejszym spotkaniu.  

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie pani dziękuję. I teraz mamy panią przepraszam pana Łukasza 

Kościjańczuka, natomiast tutaj widzę, że pojawiła się pani Beata Kozyra która była w pierwszej 

części, wśród pierwszych mówców i proponujemy jeśli pani była by skłonna poczekać na koniec 

listy i wtedy po prostu byśmy pani tutaj oddali głos. Także teraz zapraszam pana Łukasza 

Kościjańczuka  

Łukasz Kościjańczuk, Crido Business & Innovation Consulting 

Dzień dobry. Witam serdecznie. Przede wszystkim chciałem podziękować państwu za organizację 

tego wysłuchania, bo mam wrażenie, że to pierwsza realna płaszczyzna do tego żeby w szczegółach 

rozmawiać o tym niezwykle istotnym obszarze jakim jest krajowy plan odbudowy. Ja będę dzisiaj 

głosem przedsiębiorców, tutaj różne środowiska były już wcześniej reprezentowane, a postaram 

się zwrócić uwagę na klika wątków istotnych z perspektywy właśnie tej grupy odbiorców programu 

i postaram się żeby nie powielać już pewnych postulatów które tutaj wcześniej padły. Chciałem 

zauważyć, że z poziomu gdyby spojrzeć tak na ogólną fasadę tego dokumentu, mogłoby się 

wydawać, że faktycznie dokument ten realizuje czy próbuje odnieść się do faktycznych problemów 

z jakimi mierzyć się będzie nasza ta po pandemiczna gospodarka. Natomiast jeśli wejdzie się już 

w szczegóły poszczególnych komponentów i poszczególnych reform które mają być realizowane 

w jego ramach, to tak kolorowo już niestety nie jest. Pierwsza rzecz na którą chciałem zwrócić 

uwagę która też już częściowo była tutaj zaadresowana to jest to, że ten dokument krajowy plan 

odbudowy nie funkcjonuje w próżni. Musimy żeby dobrze go ocenić, żeby zweryfikować czy 

faktycznie ten zakres interwencji jest właściwy. Musielibyśmy znać też wszystkie szczegóły 

programów operacyjnych które są w tej chwili na etapie projektowania, a nie wszystkie zostały 

jeszcze ujawnione, więc taka pełna diagnoza ego obszaru w zasadzie jest na ten moment jeszcze 

nie możliwa. Nie wiemy na ile komplementarne działania są przemycone czy uwzględnione 

w innych jakby obszarach które ta perspektywa dwadzieścia jeden dwadzieścia siedem będzie 

niosła. Druga rzecz która budzi nasze wątpliwości to jest brak uwzględnienia szczegółowych 

założeń dotyczących części pożyczkowej. One są bardzo delikatnie zarysowane w tym programie, 

a bez poznania założeń tej części pożyczkowej, która wartościowo też jest olbrzymim obszarem 

tego KPO. Nie sposób ocenić przestrzeń w której się dzisiaj poruszamy, czyli tę część dotacyjną. 

Ale co już można ocenić. Siedemnaście procent skierowane na ten pierwszy komponent to 

niezwykle niewielka wartość. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać 
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mniej więcej w pięćdziesięciu procentach z puli tej właśnie przeznaczonej na realizację 

komponentu pierwszego. Co już widać, to widać jeszcze dodatkowo, że priorytety które został 

nakreślone nam przez i narzucone w zasadzie przez komisję europejską my realizujemy absolutnie 

na minimach. Jeśli chodzi o cyfryzację KPO zakłada dwadzieścia i dziewięć procent, a lokacji na ten 

obszar jeśli chodzi o green deal trzydzieści siedem i siedem, a to i tak pewnie tutaj budzi sporo 

wątpliwości, jak te projekty zostały alokowane. Tryb wyboru wniosków indywidualne projekty nie 

do końca na dzisiaj określone preferencje dla spółek skarbu państwa, to są te obszary które dla nas 

stanowią główny obszar ryzyka. Dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Bardzo panu dziękuję i zapraszam teraz pana Krzysztofa Kwaterę, Europejska 

Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Krzysztof Kwatera, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Dzień dobry. 

Joanna Furmaga: i proszę o przygotowanie już panią Alinę Kozińską [niezrozumiałe, 03:45:19] 

Krzysztof Kwatera: Proszę o prezentację.  

Joanna Furmaga: Tak, bardzo proszę. 

Krzysztof Kwatera: Propozycja, uwaga dotyczy przekazania siedemdziesięciu milionów euro 

dodatkowo dla lokalnych grup działania to znaczy właściwie dla przedsiębiorców na obszarach 

wiejskich poprzez lokalne grupy działania. Ja reprezentuje te lokalne grupy działania w tej 

europejskiej sieci na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. To jest sieć informacji, wymiany 

doświadczeń utworzona przez Unię Europejską dla wsparcia programu rozwoju obszarów 

wiejskich. Poproszę następny slajd. Uzasadnienie jest takie, że no mogę następny slajd? Że lokalne 

grupy działania powstały trzydzieści lat temu ponieważ tradycyjne metody zawodził. I one zawodzą 

dalej. Jeżeli chcemy docierać do przedsiębiorców na przykład na obszarach wiejskich gdzie to jest 

bardzo potrzebne, to potrzebujemy właśnie innych mechanizmów i odejście lider, a teraz też jego 

rozszerzenie, rozwój lokalny kierowany przez społeczność, to jest właśnie to podejście. I lokalne 

grupy działania mają duże doświadczenie jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorców. Ponad 

dziesięć tysięcy już w tej chwili skorzystało, skorzysta jeszcze kilka tysięcy. W związku z tym 

propozycja tych sześćdziesięciu milionów to jest około trzy, cztery tysiące dotacji, w związku z tym 

[niezrozumiałe, 03:46:53] dadzą sobie radę, jest ich trzysta dwadzieścia trzy w Polsce. Też musimy 

pamiętać, że środki te kierowane będą właśnie na obszary wiejskie. A wiem, że jest też taka 

krytyka, dzisiaj z resztą też to padało, że tych środków właśnie na ten trudny obszar nie ma. 

I następny slajd poproszę. Tutaj ważną kwestią którą chciałbym podnieść jest to, że bardzo słabo 

jest zarysowany filar, filar tego funduszu odbudowy mianowicie spójność terytorialna i społeczna. 

To już LGD są elementem spójności terytorialnej i także działają na rzecz spójności społecznej. 

Wiele z nich ma preferencje dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego warto to 

robić. Ponad to cała ilość środków przeznaczona na te najtrudniejsze branże czyli między innymi 

turystykę, gastronomię to jest zaledwie trzysta milionów. To tam ledwo ponad jeden procent tych 

środków na dotację. Wiele przecież przedsiębiorstw turystycznych jest właśnie na obszarach 
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wiejskich. Wiele z LGD ma też kryterium wsparcia dla proekologicznych inwestycji, a więc także 

mielibyśmy wsparcie dla zielonej gospodarki. Dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam teraz panią Alinę Kozińską Bałdygę 

z federacji inicjatyw oświatowych, a następnie przygotowuje się pan Ireneusz Karaśkiewicz.  

Alina Kozińska Bałdyga, Federacja Inicjatyw Oświatowych 

Dzień dobry państwu. Chciałabym mówić o trzech sprawach. O edukacji, planowaniu 

przestrzennym i mieszkalnictwie. Edukacją zajmuję się od kilkudziesięciu lat. Od dwudziestu lat 

pomagam ratować małe, wiejskie szkoły i mam świadomość, że to ratowanie wiejskich szkół jest 

związane z ratowaniem obszarów wiejskich, z ratowaniem wsi. Jak szkołą jest zamykana, 

likwidowana wieś pozostaje bez żadnej instytucji publicznej w perspektywie dwudziestu, 

trzydziestu lat ta wieś się wyludnia i przestaje istnieć, żadne świetlice nie pomogą jak nie ma szkoły 

czy nie ma przedszkola które zawsze na wsi były ośrodkami wielofunkcyjnymi, ośrodkami kultury, 

pomocy społecznej, a teraz mogą i powinny być ośrodkami przedsiębiorczości i działających 

lokalnych grup działania. Dlaczego chcę mówić o mieszkalnictwie i planowaniach przestrzennych. 

Otóż zwróciliśmy uwagę na to, że w krajowym planie odbudowy bardzo mało jest człowieka, 

a mieszkalnictwa w ogóle nie ma. Unia Europejska rozwiązała już swoje problemy mieszkaniowe. 

Tam społeczeństwa mają gdzie mieszkać, my jesteśmy w bardzo złej sytuacji i nie dziwota, że tam 

już rozwiązali w związku z tym nie wpisują do tych strategicznych programów. Natomiast 

mieszkalnictwo może być czymś co pociągnie cały zielony ład i tutaj przykład Stanów 

Zjednoczonych które przystępując do drugiej wojny światowej i budując swój przemysł 

zbrojeniowy właśnie na mieszkalnictwie to oparły. W związku z tym w tej chwili w sytuacji kiedy no 

co tutaj dużo mówić nie udały nam się różne programy mieszkaniowe, ani mieszkanie dla młodych 

ani różne inne. Ten ostatni w którym planowano bodajże sto tysięcy mieszkań wybudować, w tej 

chwili ma dwadzieścia sześć tysięcy mieszkań wybudowanych lub w trakcie realizacji. Czyli ciągle 

mówimy o potrzebie mieszkaniowej, z resztą tutaj przedmówcy byli tacy którzy zwracali uwagę 

na potrzebę mieszkań chronionych, mieszkań dla osób niepełnosprawnych, starszych czy 

o zastępowaniu mieszkania w DPS-ach zwłaszcza w sytuacji teraz tego covidu. Chciałam zwrócić 

na koniec na jedno uwagę na jedną sprawę uwagę, otóż gdy zaczęła się pandemia okazało się, 

że wielu mieszkańców dużych miast na przykład Warszawy po prostu wyjeżdżało swoich rodziców, 

swoje dzieci wywoziło na wieś do tych małych gdzieś tam domków. Jeżeli tam był świat 

[niezrozumiałe, 03:51:21] to okazywało się, że można prowadzić i zajęcia ze studentami i edukację 

oraz prowadzić przedsiębiorstwa. Czyli już społeczeństwo pokazało, że nowe mieszkalnictwo, 

z nowym zielonym ładem i z małą wiejską szkołą jako miejsce spotkania to jest to co warto w tej 

chwili w krajowym planie odbudowy umieścić.  

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam teraz pana Ireneusza Karaśkiewicza. 

Związek Pracodawców Forum Okrętowe, a następnie pan Mirosław Proppe. Proszę bardzo. 
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Ireneusz Karaśkiewicz, Związek Pracodawców Forum Okrętowe 

Witam serdecznie. Poproszę slajd. Dziękuję za zaproszenie i możliwość krótkiej prezentacji 

programu skoku technologicznego przemysłu okrętowego w Polsce w oparciu o krajowy program 

odbudowy. Więc jest truizmem powiedzenie, że kryzys jest ciężkim doświadczeniem dla 

wszystkich, ale stwarza on również szanse dla tego kto ma dobry pomysł i może wyjść z tego 

kryzysu wzmocnionym. No i my taki pomysł mamy. Więc transport wodny czeka w najbliższych 

latach rewolucja technologiczna związana z dekarbonizacja żeglugi. Rozpoczął się już światowy 

wyścig technologiczny. Dla Polski jest to ogromna szansa, historyczna szansa powrotu do gry. 

Celem naszego programu jest zdobycie nowych kompetencji i przewag technologicznych nad 

naszymi konkurentami z zachodu by wyjść z zamkniętego kręgu często ich tanich 

podwykonawców. W ciągu najbliższych kilku lat koniunktura światowa na pewno powróci do 

przemysłu okrętowego, a wówczas będziemy lepiej przygotowani do pełniejszego skonsumowania 

jej oposów jako podmiotowi gracze. W przesłanej do ministerstwa fiszce [niezrozumiałe, 03:53:01] 

opisaliśmy aż powiem szczegółowo, teraz w skrócie. Generalnie jest to program odbudowy 

i modernizacji polskiej floty wykonanej dla polskich armatorów, w polskich stoczniach i biurach 

projektowych przez polskich podwykonawców i przedstawienie generalnie polskich stoczni 

na produkcję proekologiczną, a następnie ekspansji na cały świat. Wpisuje się on w program 

europejskiego zielonego ładu i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Cały know-how 

w tym programie będzie tworzony w Polsce. Poproszę o zmianę slajdu. I tylko dwa przykłady. 

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, budowa floty gazowców LMG. Przez najbliższe trzydzieści lat 

wydamy ponad piętnaście miliardów dolarów za sam transport gazu LMG do Polski. Pieniądze te 

popłyną do kieszeni obcych armatorów. I tylko za około dziesięć procent tej kwoty możemy 

wybudować w polskich stoczniach flotę gazowców w pełni zabezpieczających potrzeby 

transportowe Polski. Wówczas te piętnaście miliardów dolarów popłynie do kieszeni polskiego 

armatora. Posiadanie własnej floty jest również warunkiem bezpieczeństwa energetycznego 

Polski. Próbujemy się z tą prawdą przebić, może wreszcie na tym forum będzie to skuteczne. 

Drugi przykład dekarbonizacji naszego i planowane ograniczenia emisji wprowadzone przez 

międzynarodową organizację morską i polityka europejskiego silnego ładu wymusza 

na armatorach modernizację lub budowę zupełnie nowych jednostek z ograniczoną emisją gazów 

cieplarnianych. Na przykład budowa promu pasażersko samochodowego na Bałtyk z osobowego 

promu Batory, lub innych jednostek pływających. Szczegóły znajdują się w programie który 

wysłaliśmy do ministerstwa. I program ten jest dedykowany dla wszystkich polskich firm z branży 

okrętowej. Nikogo nie pozastawiają wykluczonego. Nasza propozycja leży na stole. Poproszę 

o zmianę slajdu. Podsumowując zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujęcie przemysłu okrętowego 

w sposób sektorowy i wyodrębnienie go podobnie jak wyodrębniono w punkcie A214 mobilność 

bezzałogową. Opisane w programie projekty okrętowe wygenerują duży i stabilny popyt 

na innowacje w gospodarce. Z mieściłem się w czasie. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. 

Pozdrawiam ze słonecznego Gdańska.  
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Joanna Furmaga: Bardzo dziękuję. Dziękujemy za pozdrowienia. I teraz zapraszam Mirosława 

Proppe z WWF Polska.  

Mirosław Proppe, WWF Polska  

Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Dziękujemy za głos i dzisiaj mam przyjemność mówić nie 

tylko w imieniu Fundacji, ale ponad dwudziestu kilkudziesięciu organizacji i społecznych zielonych 

i środowiskowych ale też i biznesowych, gdzie razem występowaliśmy na początku lutego do rządu 

z prośbą o zorganizowanie właśnie tych wysłuchań i otwartą dyskusję. Szanowni państwo 

uważamy, że taki program jest absolutnie potrzebny i strategiczna analiza która w nim się znajduje 

dobrze wskazuje czym musimy się zając, natomiast ma on trzy podstawowe mankamenty. 

Po pierwsze nie łączy się w ogóle w żaden sposób z decyzją pod którą Polska też się podpisała 

redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 procent oraz uzyskania neutralności klimatycznej naszej 

gospodarki. Po drugie nie zwiera definicji ani w ogóle strategii wprowadzenia tej zasadny 

[niezrozumiałe, 03:56:15] do całego do wszystkich projektów które będą realizowane w ramach 

KPO czy nawet szerzej do wszystkich przedsięwzięć które będziemy w Polsce realizować. 

No i niejasna jest też kwestia o czym państwo już tutaj mówili grantów i konkursów, na jakiej 

podstawie będą przyznawane te granty, a kto będzie mógł aplikować o pożyczki w ramach 

konkursów. W związku z tym mamy dwa duże postulaty. Pierwszy postulat jest taki żeby 

wprowadzić w ramach KPO definicję właśnie neutralności, definicje związane z redukcjami dlatego, 

że one będą wskazówką dla wszystkich przedsiębiorców do tego w jaki sposób mają planować 

swoją działalność. Zobaczcie państwo, że ten program obliczony jest na cztery lata wdrożenia ale 

jego skutki i on ma być po to żebyśmy w trzydzieści lat rzeczywiście doszli do tej neutralności, 

a w krótszym czasie do emisji gazów cieplarnianych z naszej gospodarki. W związku z tym on musi 

tłumaczyć przedsiębiorcom w jaki sposób to robić. W związku z tym nasz postulat jest taki żeby 

wprowadzić liczenie śladu węglowego, śladu klimatycznego polskich przedsiębiorstw do statystyki 

żeby wszyscy przedsiębiorcy wiedzieli nad czym muszą się skupić i po drugie sposób 

monitorowania. Otwarty i transparentny. Forum dla pokoleń. Grupa złożona z przedstawicieli 

zarówno przedsiębiorców jak i naukowców społeczeństwa obywatelskiego oraz władzy czyli rządu 

i samorządu która wspólnie będzie oceniać realizację tego programu, która wspólnie będzie 

oceniać na ile zbliżamy się rzeczywiście do redukcji emisji i dekarbonizacji naszej gospodarki i 

w razie czego wspólnie decydować o zmianach. Dziękuję.  

Joanna Furmaga: Dziękuję serdecznie. Zapraszam teraz panią Marzenę Pieńkosz Sapiechę 

Federacja Polskich Banków Żywności, a potem pani Anna Kieracińska.  

Marzena Pieńkosz- Sapiecha, Federacja Polskich Banków Żywności 

Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Kiedy czytamy KPO nasuwają się pytania jak zasypywane 

będą nierówności które [niezrozumiałe, 03:58:32] dlatego trzeba wyposażyć KPO 

w [niezrozumiałe, 03:58:36] 

Joanna Furmaga: Przepraszam ale trochę słabo panią słyszymy. Przepraszam. Można poprawić? 



 

- 65 - 

 

Marzena Pieńkosz- Sapiecha: Coś mi się chyba psuje w komputerze.  

Joanna Furmaga: O teraz jest dobrze. 

Marzena Pieńkosz- Sapiecha: Bo to coraz częściej... 

Joanna Furmaga: Teraz jest [niezrozumiałe, 03:58:49]  

Marzena Pieńkosz- Sapiecha: Tak? Działa? Dlatego trzeba wyposażyć KPO w priorytety społeczne 

na rzecz poprawy sytuacji społeczno ekonomicznej osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem. Konieczna wydaje się reforma sektora wsparcia społecznego w Polsce i reforma 

służb społecznych. Można tego dokonać poprzez promocję ekonomii społecznej jako jednego 

ze źródeł innowacyjności w realizacji usług publicznych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Powierzenie usług społecznych organizacjom pozarządowych lub innym podmiotom 

ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstwom społecznym poprawi spójność pomocy społecznej 

i zwiększy synergię o między instytut [niezrozumiałe, 03:59:33] oraz innowacyjnymi działaniami 

wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. Proces zmniejszenia skali ubóstwa będzie 

występował tylko wtedy gdy będą stosowane skuteczne metody zarządzania procesem. 

W tym zaplanowane zostaną odpowiednie instrumenty realizacji planu [niezrozumiałe, 03:59:53] 

Postuluję zobowiązanie głównego urzędu statystycznego do publikacji corocznych map skali 

zagrożenia ubóstwem, [niezrozumiałe, 04:00:11] materialnej oraz dostępności do usług 

społecznych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalnych, a także poziomu de instytucjonalizacji 

usług społecznych na poziomie gmin, powiatów i województw. [niezrozumiałe, 04:00:27] 

że postuluję również w ramach ekonomii społecznej, że by zreformować ją sektor spółdzielczości 

w ogóle można by w wybranych obszarach przewidzieć uprzywilejowaną rolę dla organizacji 

pozarządowych i sektory ekonomii społecznej i spółdzielczości jako beneficjentów lub 

podwykonawców albo obowiązkowych partnerów w każdym projekcie obowiązkowo. Klauzule 

społeczne nie są obecnie realizowane i respektowane. To kwestia reformy którą rząd powinien 

przeprowadzić w ramach KPO z uwzględnieniem reformy legislacyjnej. Na marginesie 

ta spółdzielnia, jedność cukiernicza spółdzielnia inwalidów w Chełmie produkuje jedne 

z najlepszych cukierków w Polsce przez dwadzieścia czy trzydzieści lat i temat którym zajmuje się 

jako przedstawicielka banków żywności, redystrybucja żywności. Chciałam się wypowiedzieć 

w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego... 

Joanna Furmaga: Niestety, niestety przepraszam ale... 

Marzena Pieńkosz- Sapiecha: Redystrybucja żywności i szerokie [niezrozumiałe, 04:01:39] system 

wdrażania i finansowania. Dziękuję. 

Joanna Furmaga: Bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam teraz panią Annę Kieracińską, potem pan 

Tadeusz Popielas. Pani Anna Kieracińska Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 

Bardzo proszę. 
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Anna Kieracińska, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  

Dzień dobry. Witam państwa. Plan odbudowy jest szansą dużą dla Polski i jak najlepsze 

wykorzystanie środków unijnych jest w interesie zarówno pracowników jak i pracodawców. 

Omawiany dzisiaj komponent odporność i konkurencyjność ma dosyć szerokie plany i środki 

wbrew pozorom te cztery miliardy euro to wcale nie są duże. Stąd rodzą się obawy, bo one są 

rozłożone dosyć nierówno. Czyli w niektórych przypadkach inwestycji czy programów ich 

wystarczy. Bo nawet przy wspaniałym planie jeśli w trakcie realizacji braknie środków 

na dokończenie inwestycji czy programu i nie przewidziano takiego ryzyka i sposobu wyjścia z tego 

ryzyka, to może dojść do zmarnowania zainwestowanych środków/ W przypadku projektów B plus 

R w tym programie przedstawianych to są projekty związane z rozwojem nowych technologii 

produktów, niestety na wsparcie będą mogły liczyć te projekty w dosyć zawężonym zakresie, 

zawężonym tematycznie. A właściwie jest to podział resortowy i w przypadku dużych 

przedsiębiorstw na wsparcie będą mogły chyba liczyć tylko spółki skarbu państwa. Na dodatek 

chciałam tu jeszcze zauważyć, że projekty B plus R powinny się kończyć wdrożeniem, więc należy 

też przewidzieć środki na wdrożenie jeżeli się projekt kończy sukcesem. Za plus uznaje, że środki są 

przeznaczone nie tylko dla branż o których jest głośno, że straciły dużo na pandemii czyli 

powiedzmy hotelarstwie, turystyce, bo niestety ale obostrzenia pandemiczne i wynikające z tego 

problemy spowodowały wzrost cen surowców, transportu, logistyki. Te ceny po prostu zaczęły 

szaleć, a często też brakowało producentom dostaw surowców i półproduktów. Powodowało to 

przestoje w przedsiębiorstwach. A należy zauważyć, że tam pracują ludzie którzy no jak zarobią to 

będą potencjalnymi klientami branż wymienionych wcześniej czyli hotelarstwa i turystyki, więc te, 

ta gospodarka, to jak naczynia połączone jedno na drugie wpływa. W przypadku KPO postrzegać 

trzeba właściwie go z innymi instrumentami i może nie na wszystkie pytania da się tu 

odpowiedzieć, bo wiadomo, że środki które będą szły na przedsięwzięcia KPO nie mogą być 

finansowane z umowy partnerstwa. Więc może nie wszystko zauważamy. Ale komponenty w tych 

też się przenikają, no i dobrze dziękuję, to ja już kończę bo większość uwag już była dobrze, 

dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Czas właśnie minął. Bardzo serdecznie pani dziękuję. I zapraszam teraz pana 

Tadeusza Popielasa z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. Bardzo proszę. 

Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów 

Dzień dobry państwu i bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze wysłuchanie. Chciałbym się 

o prezentację jeżeli można było by pierwszy slajd. Proszę państwa polskie stowarzyszenie 

producentów dźwigów zajmuje się obszarem gospodarki dotyczącym dźwigów osobowych czyli 

popularnie mówiąc wind, schodów i chodzików ruchomych. Jesteśmy również sygnatariuszem 

partnerstwa na rzecz dostępności. I dlatego ta dostępność plus jest bardzo dla nas istotna i ważna, 

bo jest to również sztandarowy program polskiego rządu mający podnieść jakość życia 

społeczeństwa którego znaczna część jest z tego pełnego życia wykluczona z uwagi na różnego 

rodzaju niepełnosprawności. Dość powiedzieć jaki jest ogrom naszego niedoinwestowania 

i zapóźnienia cywilizacyjnego w tym obszarze to to, że Hiszpania która jest podobna populacyjnie 
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do Polski ma zainstalowany i eksploatowany ponad milion dźwigów. W Polsce jest to sto 

trzydzieści tysięcy z czego dwadzieścia pięć tysięcy jest są to dźwigi które powinny ulegać, ulec 

modernizacji. Proszę następny slajd. Te dźwigi to są, te windy to są windy z lat dziewięćdziesiąt, 

siedemdziesiąt, 1990 i siedemdziesiąt i to jest po prostu przepaść technologiczna w stosunku do 

współczesnych dźwigów. Te dźwigi po prostu wymagają szybkiej modernizacji w uwagi na ich stan 

bezpieczeństwa jak również na niespełnienie warunków obecnych dotyczących dostępności. Nie 

spełniają standardów dostępności wynikających z polityki spójności. Nie spełniają wymogów 

bezpieczeństwa wynikających z dyrektywy dźwigowej jak również z rozporządzenia ministra 

rozwoju wprowadzającego ten dokument europejski do polskiego prawa. Dzisiejsze windy jest to 

produkt przemysłu numer 4.0 czyli nie ma możliwości budowania inteligentnych miast bez 

inteligentnych wind w inteligentnych budynkach. Ten obszar to jest modernizacja, dostępność, 

transformacja, zielona mobilność, miejska cyfryzacja, tworzenie i utrzymanie miejsc pracy. 

Modernizacja oczywiście dotyczy dobudowy i również i umożliwiania tu przynajmniej osobom 

starszym i z niepełnosprawnościami życie w dom, w mieszkaniach i to jest powiedzmy sobie koszt 

społeczny którego się nie ponosi, bo ci ludzie mogą spokojnie chodzić na zewnątrz. Dostępność 

również jest z tym związana. Dzisiejsze dźwigi są dźwigami które również zużywają bardzo mało 

energii. Ale proszę państwa nie ma czasu jak gdyby żeby omówić te wszystkie kwestie. Proszę 

ostatni slajd w takim razie. Ujęcie proszę państwa w krajowym planie odbudowy koszt kwoty 

jeden, dwa miliarda złotych na modernizację do budowy tych dźwigów pozwoliłoby uzyskać efekt 

synergii jeżeli byśmy wdrożyli również w tym obszarze mechanizmy z funduszy rewolwingowych 

to byśmy dali doskonały impuls do rozwoju naszego społeczeństwa. Bardzo dziękuję. Ja wysłałem 

do ministerstwa szeroką propozycję z tym związaną także mam nadzieję, że będzie również 

uwzględniona. Dziękuję za państwa wysłuchania. 

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa w ten sposób dotarliśmy do 

zakończenia tej takiej części czy podczęści mówców związanych z instytucjami, organizacjami. 

Teraz przechodzimy do części osób indywidualnych bez przypisanych tutaj afiliacji, które również 

zostały wylosowane. Wygląda na to, że tutaj nam się trochę wykruszyło chętnych. W każdym razie 

na ten moment mamy pana Waldemara Pawlaka, pana Łukasza Kępę i pana Michała Postka.  

Zatem zapraszam pana Waldemara Pawlaka. 

 

Wystąpienia osób indywidualnych 

Waldemar Pawlak 

Szanowni państwo gratulacje organizatorów i podziękowanie za zorganizowanie tego wysłuchania, 

szczególnie dla pana Kuby Wygnańskiego. To wielkie osiągnięcie, żeby utkać rząd taką bogatą 

reprezentację w różnych organizacji i organów społeczeństwa obywatelskiego. Dla KPO potrzebna 

jest taka diagnoza strategiczna. Jakie mamy, jakie atuty chcemy rozwijać. Bez tego trudno 

o sukces. Moim zdaniem powinniśmy spojrzeć na to w ten sposób, że Polska może być Kalifornią 
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Europy. A podstawowa zasada powinna być taka, że wsparcie jest dla obywateli, dla organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców, samorządu, a państwo uzyska wsparcie ze zwiększonych 

podatków. I po pierwsze to jest sprawa przemysłu i usług zaawansowanych. To mogą być motory 

rozwoju, szczególnie te o wysokiej wartości dodanej, a także tych które mogą rozwijać eksport. 

Tu bardzo ważny jest na przykład przemysł farmaceutyczny ale chciałbym zwrócić uwagę na usługi. 

Na centra usług wspólnych. Już w 2012 w centrach usług wspólnych pracowało więcej 

pracowników niż w przemyśle węglowym. To jest przejście od ciężkiej pracy do mądrej pracy. 

Myślę, ze taki powinien być główny kierunek naszych działań. To są działania które sprzyjają 

przechodzeniu do lepszej jakościowo pracy. Drugi obszar to jest rolnictwo, energia odnawialna, 

nowy zielony ład i tu Andrzej Kasemberg wspomniał o potrzebie transformacji. Przejście od ilości 

do jakości. To jest sprawa zdrowej żywności, żywności ekologicznej, zrównoważonych metod 

produkcji. Z tym się wiąże także przetwórstwo żywności i produkcja energii, biopaliw, 

biokomponentów, a także związana z tym coś czego nie ma KPO to jest zielona chemia. To jest 

baza do bardzo nowoczesnego rozwoju naszego kraju. Zielona energia tak jak wspomniałem 

na początku powinna być ukierunkowana w kierunku wsparcia obywateli, przedsiębiorców. To jest 

konsument i przedsiębiorstwa nie koniecznie wielkie inwestycje. Charakter energii odnawialnej 

sprzyja i powinien być w tym zakresie wykorzystany żeby wspierał lokalną aktywność. I trzeci 

obszar, trzeci punkt to jest wzmacnianie przedsiębiorczości. Wzmacnianie organizacyjne małych, 

średnich przedsiębiorstw, działalności osobistej. W tym miejscu praworządność trzeba przywołać 

jako fundament cywilizacyjny, stabilność reguł jest gwarancją rozwoju w długiej perspektywie. 

To także przejrzyste i obiektywne kryteria dostępu. Jasno określonych wskaźników. Uproszczone 

zasady dla małych, średnich przedsiębiorstw, oraz to co ważne jest to brak deklaracji ze strony 

naszego rządu o gotowości do produkcji emisji o pięćdziesiąt procent to oznacza, że będziemy 

mieli tylko pięćdziesiąt procent środków dostępnych w ramach funduszu odbudowy i odporności. 

Dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję. Tak. Przepraszam, ale tutaj jeszcze w między czasie 

w kolejce czeka pani Beata Kozyra tak, która miała być w pierwszej części. Także jeśli pani Beata 

jest gotowa to zapraszam teraz panią Beatę Kozyrę z Polska Izba Przemysłu Targowego. Natomiast 

później pan Łukasz Kępa. Bardzo proszę pani Beato.  

Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego  

Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Przepraszam za spóźnienie. Przedłużyła mi się rada w izbie. 

Przede wszystkim też dziękuję za organizację tych wysłuchań publicznych. Jako polska izba 

przemysłu targowego mamy kilka wręcz istotnych uwag. Głównie uwagi dotyczą komponentu A, 

u którego podstaw naszym zdaniem leży błędne założenie wskazujące dywersyfikacji 

i przebranżowienie się jako jedyną drogę do dobudowy gospodarki. Ograniczanie inwestycji 

w komponencie A jedynie na przebranżowienie się to zgoda rządu jakby na upadek branż między 

innymi branży spotkań i wydarzeń do której należą również targi, które zamknięte są od ponad 

roku, które przed pandemią przynosiło łącznie piętnaście procent wkładu do PKB. Ale oprócz tego 

były wizytówką Polski i tego co polskie. Czyli właśnie targi, kongresy czy turystyka krajowa. 
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I decyzją czy zapisem w KPO w komponencie A przekreśla się praktycznie w bardzo prosty sposób 

wsparcie dla tych branż. To jest również też przyzwolenie rządu aby upadający sektor spotkań 

i wydarzeń został przejęty przez zagraniczną konkurencję, która dostała od swoich rządów 

dofinansowanie i tutaj może to zagrozić właśnie naszym rodzinom [niezrozumiałe, 04:15:31] 

zdecydowanie. W dokumencie KPO czytamy również, że w trakcie pandemii odnotowano spadek 

realnego PKB. Ten spadek jego kurs wynosi 2,8 procenta. Czyli pokazuje to, a to jest dosyć taka 

sytuacja unikalna od wielu wielu lat bo chyba ostatni spadek mieliśmy w dziewięćdziesiątych 

latach. To wyraźnie pokazuje spowolnienie gospodarcze. Więc tym bardziej dziwi fakt, że KPO 

stanowi wsparcie głównie dla budżetu państwa i państwowych instytucji. Natomiast 

przedsiębiorcy zgłaszała z sektorów najbardziej poszkodowanych i jednocześnie priorytetowych 

dla gospodarki są traktowani trochę jak piąte koło u wozu. Jeśli ideałom KPO jest rzeczywiście 

odbudowa polskiej gospodarki, przywrócenie jej znaczącego miejsca na światowej mapie to 

z pewnością program ten obok zielonego ładu, cyfryzacji powinien wspierać również branżę które 

pozwolą gospodarce szybko wrócić na ścieżkę rozwoju sprzed pandemii i wygrać z innymi 

konkurencyjnymi gospodarkami. Zdecydowanie tymi branżami są właśnie branża targowa czy 

kongresowa. Również trudne do zaakceptowania jest podział, bardzo nierówny podział środków, 

bo na przykład na komponent A na odporność i konkurencyjność gospodarki przeznaczono 

siedemnaście procent zaledwie z całej kwoty przeznaczonej na polskie KPO. Dzisiaj kiedy jesteśmy 

w sytuacji bezprecedensowej pandemii wydaje się, że powinniśmy nieco zmienić postrzeganie 

świata, zmienić priorytety, cele, plany i działania w związku z tym inwestycje przeznaczone 

na farmy wiatrowe, z całym szacunkiem dla reprezentantów tej branży, czy bezzałogowe statki 

powietrzne dzisiaj chyba nie powinny być priorytetem tylko inwestycje jednak w narzędzia 

odbudowy popytu na polskie produkty i usługi. Między innymi poprzez targi czy kongresy. 

Joanna Furmaga: Bardzo proszę o zakończenie zdania tak. Chyba już czas minął. 

Beata Kozyra: Już kończę. Dlatego też polska izba przemysłu targowego rekomenduje stworzenie 

programu wertykalnego dla branży targowo kongresowej. Właśnie ta branża jest kluczowym 

narzędziem odbudowy polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Super. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa mamy tutaj na liście wśród 

osób wylosowanych jeszcze dwie osoby. Natomiast ponieważ okazało się, że mamy dosyć dużo 

oszczędności czasowe z racji tego, że no kilka osób po prostu się wykruszyło, nie pojawiło zatem 

chcielibyśmy zaproponować jeszcze po tych jeszcze dwóch zaplanowanych wystąpieniach taką 

krótką sesję żeby dać szansę państwu którzy nie zostali wylosowani, a być może chcieliby państwo 

również zabrać głos i myślimy tutaj o takich pięciu krótkich jednominutowych wystąpieniach 

właśnie w ramach tego zaoszczędzonego czasu. Więc bardzo proszę jeżeli ktoś chciałby zabrać głos 

to proszę się przygotować i ja dam znak po tych kolejnych dwóch wystąpieniach które jeszcze 

mamy na liście i będziemy prosili państwa o kliknięcie właśnie w tą ikonkę rączki, raise hand i pięć 

osób takich tych zgłoszeń które będzie, te osoby będą miały jeszcze szansę zabrać głos. W każdym 

razie teraz wracamy do naszej tutaj zaplanowanej listy. I zapraszam w takim razie pana Łukasza 

Kempę. 
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Łukasz Kempa 

Dzień dobry państwu. Nazywam się Łukasz Kępa, jestem doradcą podatkowym. Zajmuję się przede 

wszystkim compliance. Wszyscy tu obecni pewnie wiedzą co to jest, ale powtórzę. Jest to 

generalnie doradztwo zapewnienie przedsiębiorcom zgodności szeroko rozumianej regulacjami 

i to, że o tym mówię jest nie przypadkowe jak państwo się przekonacie z dalszego ciągu mojej 

wypowiedzi. Otóż to o czym rozmawiamy wyjście z pandemii, program odbudowy gospodarki, 

błędem byłoby myślenie o nim jako o programie którego celem jest przywrócenie Polsce czy innym 

państwom poprzedniej pozycji. Takie duże wstrząsy jak pandemia nie służą zachowaniu status quo, 

ale [niezrozumiałe, 04:20:22] przez państwa które lepiej poradzą sobie z kryzysem na pozycję 

lepszą niż miały poprzednio i niestety [niezrozumiałe, 04:20:30] spadkowi dla państw które 

niektóre tego zadania nie dokonają. Działamy w otoczeniu przez wszystkie w ramach Unii 

Europejskiej w którym następuje coraz większe ujednolicenie bazy kosztowej. Przez wymagania 

właśnie w zakresie compliance, regulacji sprawozdawczych, podatkowych, przeciwdziałania praniu 

pieniędzy, także regulacji środowiskowych ujednolica się naszą bazę kosztową z bazą kosztową 

obowiązującą w państwach zachodu, państwa jakie jak Niemcy, Francja, gdzie jednak to 

skapitalizowanie, ten kapitał inwestycyjny, ta wydajność pracy jest wyższa. Naturalnym efektem 

jest niestety obniżenie konkurencyjności naszej gospodarki. Nasze reakcje tak naprawdę mogą być 

trzy. Pierwszą jest pogodzenie się z obniżką atrakcyjności polskiego biznesu i polskich 

przedsiębiorstw. Drugą jest obniżenie presji na wzrost wynagrodzeń tak żeby w dalszym ciągu 

konkurować niższymi wynagrodzeniami o właśnie kompozycje lepiej pozycjonowanej 

konkurencyjnej gospodarki. Trzecią jest redukcja innych kosztów i właśnie o tej trzeciej propozycji 

chciałem tutaj powiedzieć. Proszę państwa my jako państwo mamy możliwe przede wszystkim 

redukować koszty administracyjne i koszty w zakresie compliance. Dlatego zachęcam, niestety nie 

przebija to z tych dokumentów z którymi mieliśmy okazję zapoznać się przed dzisiejszym 

spotkaniem. Zachęcam do rewizji tego dokumentu jako planu pod kątem maksymalnego 

zredukowania obowiązków i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców. Po pierwsze niestety 

w wykonaniu rządu wygląda to bardzo źle, że podam tylko jeden przykład podatku w rankingu 

[niezrozumiałe, 04:21:59] Polska zajmuje okolice siedemdziesiątego, osiemdziesiątego miejsca 

przy ostatniej edycji z ponad trzystoma trzydziestoma godzinami rocznie na sprawozdawczość 

podatkową podczas gdy Niemcy mają tych godzin średnie przedsiębiorstwa dwieście trzydzieści. 

Nie spodziewam się żeby polskie przedsiębiorstwa było stać na ponoszenie prawie o połowę 

większych wydatków na sprawozdawczość niż firmy niemieckie. Dlatego apeluje, proszę państwa 

każda redukcja lub powstrzymanie się podczas odprowadzenia nowych wymagań, nowych 

obowiązków nie z działaniem na korzyść polskich firm, polskich pracowników i Polaków. Każda 

nowa regulacja, każdy nowy obowiązek administracyjny, także może zbyt wyśrubowane obowiązki 

środowiskowe, jak dobrych intencji byście państwo nie mieli jest działaniem na korzyść naszych 

konkurentów.  

Joanna Furmaga: Bardzo panu dziękuję za wypowiedź. Nawet przed czasem. I teraz zapraszam 

mam tutaj na liście, pan Michał Postek. 
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Michał Postek 

Bardzo dziękuję. Szanowni państwo podstawą potrzebną w dzisiejszym świecie dla naszego kraju 

jest wzajemne zaufanie. Niestety w ostatnich miesiącach poczucie zaufania zostało nadwyrężone 

przez każdą ze stron życia publicznego. Zaczynając od zachowań w pandemii strony społecznej 

i wielokroć lekceważącej wprowadzone obostrzenia związane z pandemią, kończąc na stronie 

rządowej i na nietransparentnym wydatkowaniu pieniędzy publicznych, budząc powszechne 

oburzenie wspólnot lokalnych, połączonych z poczuciem skrajnej niesprawiedliwości. Krajowy plan 

odbudowy jest narzędziem nie tylko finansowym ale może także posłużyć do odbudowania 

wzajemnego takiego państwowego i narodowego zaufania. Nie możemy pozwolić na to, że środki 

wspólnotowe całej Unii Europejskiej jeszcze bardziej poróżnią nasze społeczeństwo. Dlatego 

podział tych środków po ratyfikacji przez polski parlament musi nastąpić przez konkretne udział 

strony społecznej czyli samorządowej. To samorządowcy są bezpośrednio weryfikowani przez 

swoich mieszkańców. Są rozliczani z każdego błędu i to oni są gwarantem transparentnego 

podziału. Nie tylko dla podmiotów gospodarczych ale również bezpośrednio dla mieszkańców 

Polski. To lokalne wspólnoty właśnie w czasie pandemii pokazały wielokrotnie swoją sprawność 

i skuteczność w walce o zdrowie mieszkańców Polski. Wiele samorządów na własną rękę 

organizowało dystrybucję środków ochrony nie czekając na decyzję władz centralnych. Aktywność 

ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich lub po prostu wolontariuszy pokazała, że to 

od samego dołu buduje się wspólnotę i społeczeństwo obywatelskie. Bardzo ważną rzeczą o której 

wszyscy musimy pamiętać w najbliższych dniach i miesiącach to to, że krajowy plan odbudowy ma 

użyźnić polską ziemię jak spokojny równomierny, powolny, wiosenny deszcz, a nie jak rwąca rzeka 

płynąca przez trzy regiony przy okazji dewastując wszystko dookoła i skupiając swoją siłę 

na przykład na jednym centrum komunikacyjnym. Bardzo dziękuję. 

Joanna Furmaga: Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa w tym momencie zdaje się, 

że wyczerpaliśmy listę zaplanowanych mówców. Chyba, że ktoś jeszcze się pojawił. Ale chyba nie. 

W związku z tym chcielibyśmy teraz jeszcze państwa zaprosić z uwagi na to, że mamy trochę czasu, 

że zaoszczędziliśmy trochę czasu przewidzianego w Agendzie, do takich krótkich wypowiedzi 

bardzo proszę o zgłaszanie się. Również może bardzo proszę o zgłaszanie się na chacie, bo właśnie 

ja nie wiem czy tutaj jestem w stanie zobaczyć wszystkich chętnych.  

ON: Nie wiem czy ktoś się zgłasza czy nie. Ważne czy w ogóle mikrofon działa. Halo? Nie wiem, 

czy działa.. 

ON: Działa.  

Joanna Furmaga: Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Chwileczkę jeszcze poczekamy. Mhm. 

O właśnie. Widzę, że jest chęć do, na dokończenie wypowiedzi. Ze strony pani Marzeny Pieńkosz- 

Sapiechy i pani Beaty Kozyry, Fundacja aktywizacja. Dobrze to może fundacja aktywizacja. Bardzo 

proszę. Nie mam tutaj informacji kto jest z fundacji aktywizacja. O jest. Super. Bardzo proszę 

o zabranie głosu.  
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ON: Przepraszam, tylko się zgłoszę. Fundacja aktywizacja ma teraz możliwość udostępnienia 

swojego mikrofonu i zabrania głosu. Więc proszę sprawdzić czy mikrofon działa. Mają państwo 

taką możliwość.  

Przemysław Żydok: Raz, dwa, trzy czy mnie słychać?  

Joanna Furmaga: Tak jest. Bardzo dobrze słychać. Bardzo prosimy. 

 

Dodatkowe wypowiedzi, zgłoszone w trakcie 

wysłuchania 

Przemysław Żydok 

Dzień dobry Przemysław Żydok Fundacja Aktywizacja. Jestem też członkiem podkomitetu i przede 

wszystkim jestem zachwycony tym dzisiejszym wydarzeniem. Jak to Kuba Wygnański w którymś 

momencie powiedział, rzeczywiście to jest małe święto demokracji. Tylko jedna sprawa 

w uzupełnieniu prezentacji pana Adama Zawistnego, dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. 

Dlaczego tak ważne jest myślenie o tym kapitale też w kontekście gospodarki, w kontekście pracy 

dlatego, że jednym z czterech głównych wskaźników krajowego planu odbudowy jest wzrost liczby 

zatrudnionych osób w Polsce. Mniej więcej o milion sześćset osób, a proszę pamiętać z tej 

prezentacji pana Adama milion sto tysięcy osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym 

to są osoby nie pracujące. Oczywiście nie wszystkie będą pracowały, natomiast jest to ogromny, 

niewykorzystany kapitał społeczny, biorąc pod uwagę też nasze wyzwania demograficzne. Wydaje 

się, że to jest bardzo ważna inwestycja w naszą przyszłość. Także bardzo ważny cel społeczny. 

Dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Bardzo panu dziękuję. Widzę tutaj na liście, że zgłosiły się również pani Beata 

Kozyra na dokończenie swojej wypowiedzi, także bardzo proszę pani Beato jedna minuta 

dodatkowa.  

Beata Kozyra: Witam, czy mnie słychać? Bo teraz mam jakiś inny wygląd. 

Joanna Furmaga: Tak, słychać. 

Beata Kozyra 

Dobrze. Dziękuję za możliwość dokończenia, bo rzeczywiście tych uwag jest sporo i nie udało mi 

się wszystkich zmieścić. Wspomniałam o nierównej podziale jeśli chodzi o kwoty i tutaj chciałam 

dokończyć, że kwota która jest przeznaczana w komponencie A na wsparci sektorów 

poszkodowanych przez pandemię, gdzie wymieniane jest hotelarstwo, turystyka, gastronomia, 

kultura. Trzysta milionów euro, to jest chyba w ogóle jedna z niższych kwot na inwestycje 

i zdecydowanie ona nie poprawi gospodarczo od strony ekonomicznej tych sektorów, ani tym 

bardziej gospodarki. Jest to kwota po prostu śmiesznie mała. Po drugie ta inwestycja 
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nie uwzględnia jak już wcześniej wspomniałam branży typowo kongresowej. Nie jesteśmy tutaj 

wymienieni obok hotelarstwa czy turystyki czy gastronomii, kultury, a tak jak wspomniałam jest to 

branża na tyle priorytetowa, że można powiedzieć jest to jedyna branża która stanowi platformę 

eksportu wewnętrznego i zewnętrznego polskich produktów i usług. I też ciekawym dla nas 

ewenementem w KPO jest jedyny chyba taki program dotyczący program sektorowy dotyczący 

inwestycji w uzdrowiska. Uzdrowiska są z całą pewnością ważne, zwłaszcza w okresie pandemii 

i po pandemii. Jednak czy dofinansowaniu uzdrowisk odbuduje gospodarkę? i tutaj ponownie 

ponawiamy apel aby na takiej samej zasadzie jak uzdrowiska zostały potraktowane żeby również 

branża targowo kongresowa została jakby wydzielona, żeby była osobnym celem szczegółowym 

albo przynajmniej osobną inwestycją, bo bez odbudowy tego sektora nie jesteśmy w stanie 

odbudować polskiej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Dziękuję bardzo. 

Joanna Furmaga: Bardzo dziękuję. Tutaj zgłaszała, zgłaszały się kolejno jeszcze Marzena Pieńkosz- 

Sapiecha też w celu dokończenia wcześniejszej wypowiedzi.  

Joanna Furmaga: Czy jest z nami pani Marzena? 

Marzena Pieńkosz-Sapiecha 

Jest. Jestem. Chciałam dopowiedzieć. Czy mogę już zacząć? 

Joanna Furmaga: Tak, bardzo proszę. Tak. 

Marzena Pieńkosz- Sapiecha: Chciałam dopowiedzieć o bo było już poruszane kilkakrotnie 

zagadnienie żywności w systemie gospodarki obiegu zamkniętego i była mowa, że trzeba stworzyć 

taki system żeby żywność się nie marnowała i nie zanieczyszczała środowiska. Taki cel statutowy 

mają też banki żywności [niezrozumiałe, 04:32:21] które specjalizują się w tym żeby 

[niezrozumiałe, 04:32:25] ale ja chciałam za chwilę powiedzieć o nowym rozwiązaniu 

[niezrozumiałe, 04:32:31] krajów europejskich wymaga to stworzenie standardów i wymaga 

pieniążków. I właśnie to chciałam zakwestionować. Co ważne jest zwrócenie uwagi na ten proces 

[niezrozumiałe, 04:33:05] aspekt z jakim mają do czynienia banki żywności przekazując żywność 

do małych organizacji. Też było to przed chwilą mowa o małych organizacjach, kołach gospodyń 

wiejskich, strażach pożarnych. No właśnie bank żywności w Lublinie ma sto trzydzieści takich 

organizacji. Banki mają bardzo dużo, wylewają jakby energię do tych organizacji kół gospodyń 

wiejskich które troszeczkę zostały pozostawione sobie, bo zarejestrowały się, a teraz nic się dalej 

nie dzieje i tutaj trzeba się [niezrozumiałe, 04:33:51] 

Joanna Furmaga: Pani Marzeno proszę już o dokończenie myśli. 

Marzena Pieńkosz-Sapiecha: Dziękuję bardzo za możliwość ponownego wypowiedzenia się. 

[niezrozumiałe, 04:34:08] 

Joanna Furmaga: Super, bardzo dziękuję. I teraz mamy jeszcze na liście Jana Twardowskiego 

i Alicję Pacewicz. Bardzo proszę Jan Twardowski jeśli jest z nami to proszę o zabranie głosu. 
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Jan Twardowski 

Dzień dobry państwu. Czy mnie słychać, bo nie widać? Chciałem dodać tylko dwa słowa, bo 

[niezrozumiałe, 04:34:39] energetyczna tutaj wyodrębnia jest zdarzeniem horyzontalne występuje 

wszędzie. I jeżeli nie będziemy tworzyć nowych kart, czy jeżeli nie nauczymy się je racjonalnie 

gospodarować to okazje na przeskok technologiczny jaki daje w tej chwili program KPO możemy 

zmarnować. Bez edukacji, bez kształcenia ustawicznego nie pozyskamy nowych pracowników, 

nowych kompetencji, ale najważniejsze jest to, że z tych efektywności energetycznej rozliczy nas 

Unia. Rok, w roku 2030 cel efektywności energetycznej jest już celem stałym. Pytanie skąd 

będziemy brać wiedzę o efektywności energetycznej, o postępach jeżeli nie rozumiemy kadr, nie 

nauczymy się sprawozdawać i gromadzić informacji na ten temat. Tyle z mojej strony. Bardzo 

dziękuję.  

Joanna Furmaga: Dziękuję bardzo i teraz zapraszam panią Alicję Pacewicz. 

Alicja Pacewicz: Czy mnie słychać? 

Joanna Furmaga: Tak słychać bardzo dobrze. 

Alicja Pacewicz 

To ja bardzo krótko. Pierwsza jest konkretna propozycja do tych nielicznych miejsc gdzie jest mowa 

o edukacji. Na przykład żeby tę krainę zawodów od razu nazwać kraina kompetencji i zawodów, 

bo to czasy w których jak ktoś jest kosmetyczką przez dziesięć lat to nie znaczy, że nie będzie 

musiał tego zawodu zmienić. A to są takie kompetencje które, których oczekują wszyscy 

pracodawcy. Jak komunikowanie się, współpraca, rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, 

krytyczne stosunek do informacji które dostajemy i parę innych. Nie róbmy krainę zawodów. 

Róbmy krainę kompetencji i zawodów i w ramach tego punktu można to rozwijać. A druga rzecz, 

pamiętajmy o tych którym jest najtrudniej, bo to jest wąskie gardło i edukacji i gospodarki. O tych 

z terenów wiejskich, z niepełnosprawnościami, dyskryminowanych ze względu na różne rzeczy. 

Włóżmy to do KPO, bo taki jest główny cel tego instrumentu z punktu widzenia zapisów unijnych. 

Wyrównywanie szans i równe prawa dla wszystkich uczniów i uczennic od początku do końca 

szkoły. Dziękuję bardzo. 

 

Podsumowanie wysłuchania 
Joanna Furmaga: Super. Bardzo bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa wygląda na to, 

że zakończyliśmy tę część. Nie wiem jak państwu ale mi ten czas zleciał naprawdę bardzo szybko 

i naprawdę bardzo bardzo dziękuję, za dyscyplinę przede wszystkim, ale również za bardzo 

ciekawe, bardzo konstruktywne głosy. Czasami rozbieżne, ale na tym właśnie polega idea naszego 

dzisiejszego spotkania, wysłuchania publicznego żebyśmy mogli właśnie w sposób 

niekonfrontacyjny przedstawić swoje opinie, swoje poglądy w tym wypadku na krajowy plan 
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odbudowy. Padło też wiele bardzo konkretnych rekomendacji. To nie tylko były uwagi krytyczne 

czego brakuje i co jest źle, bo to chyba ten obraz mamy przynajmniej w tym gronie dzisiejszym 

dosyć podobny. Natomiast pojawiły się bardzo fajne, bardzo konkretne, konstruktywne propozycje 

i mam nadzieję, że no zostaną one wykorzystane przez ministerstwo i przez rząd. No to jest 

rzeczywiście taki można powiedzieć no trochę prezent od nas, społeczeństwa obywatelskiego 

dla państwa. Uśmiecham się, bo tak naprawdę to takie, takie spotkanie jak dzisiaj powinno się 

odbyć kilka miesięcy temu tak. Znaczy teraz wszyscy mamy takie poczucie, że no że jest po prostu 

kilka ostatnich tygodni i że ten czas jest niezwykle intensywne po to żeby ten dokument niektórzy 

powiedzą poprawić inni powiedzą bardzo radykalnie zmienić. Są tacy którzy powiedzą napisać 

od nowa. Ale no właśnie chcielibyśmy dowiedzieć się o pierwsze refleksje i wrażenia widzę, że jest 

z nami pan minister Waldemar Buda. Panie ministrze czy udało się panu, udało się panu przetrwać 

do końca jak widzimy tak. Czy udało się Panu wysłuchać tych wszystkich wypowiedzi i prosimy 

o podzielenie się z nami refleksjami, jakie są Pana wrażenia i w jaki sposób tutaj Pan 

czy kierownictwo ministerstwa widziało by na dalszą pracę? 

Waldemar Buda 

Znaczy, Szanowni Państwo, ja jestem jakby dotknięty, że tak powiem bombom informacyjną 

na podstawie tych konsultacji. Tyle co dowiedziałem się kuchni i takich jakby szczegółów o planie 

nie dowiedziałem się przez pracę no kilkumiesięczną.  

Państwo naprawdę, każdy z mówców z osobna wszedł w inny segment jakby, oczywiście były 

pewne uwagi takie ogólne, ale te które był bardzo szczegółowe były dla mnie niezwykle 

wartościowe i ja od razu chcę zapowiedzieć, że na pewno nie będzie tak jak wyrażona pewna 

wątpliwość, że będzie wysłuchanie i przemilczenie.  

Absolutnie nie.  

Na bieżąco mając telefon w ręce i kontakt z dyrektorami konsultowaliśmy te uwagi i wyjątkowo 

mnie dotknęła sprawa po pierwsze organizacji społecznych i włączenia społecznego. Od razu czuć, 

że to jest element który powinien być bardziej zaadresowany. Co prawda być może nie przez sam 

komponent samodzielny, ale w ogóle jako zadanie gdzieś wplecione w któryś z komponentów 

które mamy już dzisiaj i ja jakby już podjąłem takie ruchy sprawdzające co byśmy mogli w ramach 

tego społeczeństwa obywatelskiego i włączenia społecznego, w tych dwóch segmentach zrobić 

jeszcze na tym etapie i myślę, że tutaj będziemy mieli jakby pozytywne odpowiedzi w tej sprawie 

i tutaj odniesiemy się bardzo pozytywnie. Takie ogólne uwagi co do procedowania, no ja tutaj 

rozumiem, albo co do tutaj makro ekonomii to ja wszystko rozumiem ale to nie jest tak naprawdę 

sposób na wszystkie pytania odpowiedzieć, ale takie najważniejsze to jest właśnie to, trochę 

instytucje rynku pracy też widziałem przebrzmiewało w takich stanowczych tonach i to też 

będziemy starali się zweryfikować ale no tutaj ministerstwo rozwoju proponowało reformę 

w tym zakresie i jakby czuję, że ono jest, że tak powiem właścicielem tej reformy. Ja rozumiem, 

że tu trochę brakuje szczegółów w tej sprawie, bo z jednej strony centralizacja, obawa centralizacji, 

z drugiej strony słowa o koordynacji ale nie ma tutaj takiego przesądzenia powiedzmy sobie i 
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w związku z tym jest taka niepewność jakby w jakim kierunku to pójdzie. Ja mam tu odnotowane 

w zasadzie wszystkie pytania na bieżąco które się pojawiały. Ale jakby dobre było stwierdzenie 

na początku, że w związku z tym, że to jest nowa formuła jakby trzeba po prostu odpowiedzieć 

na pytanie jak zareagować i jak dopowiedzieć na te wszystkie zadane pytania, bo oczywiście ta 

formuła tu na to nie pozwala. Bo musiałbym mieć co najmniej godzinę żeby o tym powiedzieć. 

Ale postaramy się w jakiejś takiej formule zbiorczej do organizatorów wysłać tę, odpowiedzi na te 

uwagi tak żeby no państwo jakby czuli, że myśmy się nad każdą z nich pochylili. Ja nie chcę też 

gwarantować, że w każdym przypadku będzie to potwierdzenie jakby stawianych tez, ale w wielu 

przypadkach to były wątpliwości które po prostu trzeba wyjaśnić co najmniej i na pewno to 

zrobimy. Ja przyjmuję taką generalną uwagę, że wszystko powinno być budowane po coś. To 

znaczy żeby była duża reforma która później by uzasadniała inwestycje. A te inwestycje powinny 

być dużo mniej ważne niż same reformy i moja idea oczywiście jest taka, natomiast my mamy taką 

reformę, że zbieraliśmy te reformy z poszczególnych resortów i dla resortu ważne było to, co 

widzieli w inwestycjach, niż te konkretne reformy i też mam pewnego rodzaju niedosyt w tym 

zakresie i też wolałbym żeby więcej było tej klamry takiej spajającej, żeby można było w sposób 

ten bardzo prosty, jasny pokazać wiemy o co nam chodzi w tych wszystkich trzech, czterech 

wnioskach tematycznych, związkach projektów. Żeby to bardziej było spójne. Ale mamy ten 

moment żeby to zrobić i sporo uwag dotyczyło właśnie takiej pewnej spójności i wizji można 

powiedzieć. Co jest zawarte w planowaniu odbudowy to to, że oprócz tego co powiedziałem no 

oczywiście cyfryzacja była tu wskazywana jako coś bardzo istotnego, to oczywiste, że my 

nadstawiamy tam jest sporo zadań w tym zakresie. Dla mnie też bardzo ważne, bo ja przez chwilę 

zajmowałem się, zupełnie merytorycznie nadzorowałem pion dotyczący budownictwa 

i planistyczny i też podejmowałem przez chwilę trud zreformowania planowania przestrzennego 

i tutaj przejawiała się taka główna uwaga która według mnie jest największym zagrożeniem, 

polegająca na terminowości spięcia reformy planowania przestrzennego, już oczywiście spięcie to 

z polityką rozwojową bo to mamy [niezrozumiałe, 04:45:16] dobrze pokazał, że te kroki były już tu 

wykonywane ale terminowość wykonania tej reformy mają na względzie stopień zaszłości i stopień 

trudności tej reformy w kontekście planu KPO do 2026 roku. Według mnie to jest ogromna 

trudność którą, z którą się zmierzymy i tutaj monitoring wykonania tej reformy i w tym terminie 

będzie no absolutnie kluczowa i sam jednak będę bardzo mocno zainteresowany, bo to co się 

dzieje w planowaniu przestrzennym i jakby nie rozwiązywanie przez lata tego problemu przez 

wiele ekip no jest jakby tak nabrzmiałe, że tu jakby wymaga absolutnej interwencji, więc ja po 

pierwsze bardzo dziękuję za tą dyskusję. Jakby doceniam ją na tyle, że przy innych formułach 

innych dokumentów w zasadzie powinniśmy robić to na takim etapie średnio zaawansowanym, 

to znaczy nie na etapie być może konsultacji społecznych po [niezrozumiałe, 04:46:20] całego 

dokumentu ale być może na jakimś etapie takim produkcyjnym dokumentu, żeby mieć więcej 

czasu na pewne reakcje i wpływanie na to co się dzieje. Ale stopień przygotowania i stopień 

merytoryczności tych uwag ma jest dla mnie naprawdę budujący i ja pierwszy raz poza takimi 

panelami które myśmy organizowali mam okazję i merytorycznie słyszeć uwagi do krajowego 

planu odbudowy. To dla mnie jest wartością, bo ja byłem dziesięć razy na komisjach sejmowych, 
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dziesięć razy na mównicy sejmowej i ani razu merytorycznie nie rozmawialiśmy o krajowym planie 

odbudowy, a tu się to dało zrobić. Także ja bardzo dziękuję za to. Przeanalizujemy jak możemy 

na to odpowiedzieć, odpowiemy w takim zbiorczym zestawieniu i jakby wyciągniemy wnioski 

na kolejne wysłuchanie, w innym segmencie. Jeżeli magnitura się nie sprawdzi to jestem już 

otwarty na propozycje w jakiej formule pańśtwo by chcieli otrzymać odpowiedzi na te zagadnienia 

które się pojawiły. Bo wysłuchanie jakby być może w istocie pewnie polega na tym, że my jakby 

przyjmujemy do wiadomości pewne rzeczy ale w mojej ocenie trzeba coś więcej. Trzeba też 

pokazać jak my do tego się odnosimy i spróbujemy jakąś formułę też realną jakby pokazać. Mamy 

tą lekką trudność, że no teraz w związku z nieobecnością pani minister Jarosińskiej, z ministrem 

Kościńskim mamy więcej zadań i w związku z tym tutaj mocno jesteśmy dociążeni ale no sprawa 

jest zupełnie wyjątkowa i priorytetowa i poświęcimy tyle czasu ile jest trzeba. Bardzo dziękuję 

państwu za każdy głos tutaj oddany. 

Joanna Furmaga: Bardzo dziękuję panie ministrze. Tak zdecydowanie uważamy, że wysłuchanie 

to nie tylko wysłuchania, ale ta reakcja i ten ciąg dalszy i myślę, że tutaj nikomu nie chodzi o to 

żeby te odpowiedzi były bardzo jak najszybsze, tylko, żeby po prostu one rzeczywiście zostały 

przemyślane i dzięki temu żeby ten plan no zdecydowanie zyskał na jakości.  

To pierwszy dzień, albo przypomnę, że jeszcze jutro i pojutrze są kolejne dwie sesje o cyfryzacji i 

o zdrowiu. W przyszłym tygodniu sesje o zielonej energii i mobilności, więc tych uwag myślę, 

że będzie dużo więcej. Natomiast dzisiaj chyba powoli będziemy już zmierzać do końca. Mamy 

jeszcze tutaj w planie ankietę ewaluacyjną oraz takie no podziękowanie na koniec też od Kuby 

Wygnańskiego. Jeśli chodzi o ankietę to no to właśnie czy gdzieś ta ankieta się pojawi? Okej, zaraz 

Kuba zapowie. Bardzo fajny. Ja w takim razie jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia mam 

nadzieję. Dziękuję.  

ON: Kuba wyłączył mikrofon? Kubo włącz mikrofon.  

Kuba Wygnański 

Halo? Czy teraz mnie słychać? 

ON: Już jest okej.  

Kuba Wygnański: Dobra. To chciałem raz jeszcze podziękować wszystkim uczestnikom tego 

przedsięwzięcia. Ale już jestem włączony. Podbiegli tu do mnie... To chyba wyciąć wszystkie, tak 

wszystkie te awarie chyba towarzyszą po prostu mojej osobie.  

Muszę to bardzo przemyśleć jeśli chodzi o moje funkcjonowanie w tym, bo to redukuje wszystkie 

moje zasługi. Ale już teraz jest dobrze, mam odblokowany mikrofon i wobec tego trzeci raz 

i bardzo dobrze podziękuję uczestnikom, panu ministrowi, wszystkim osobom które miały 

i cierpliwość słuchać tego i mam nadzieje jakoś skrupulatnie kolekcjonować te rzeczy które się 

pojawiły, bo istotnie myślę, że obydwie strony podchodziły do tego z pewnym dystansem co to 

właściwie będzie, ile w tym będzie emocji, a ile w tym będzie faktów i propozycji. One wszystkie są 

potrzebne i co do tego nie ma wątpliwości.  
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Przypomnę tylko jedną rzecz, że my rzeczywiście czekamy na jakąś reakcję. Chyba my wszyscy 

którzy wypowiadali te słowa. Ona może być bardzo różna. Nie musi być pośpieszna, ale 

jednocześnie nie może być zbyt wolna no bo to jest bardzo mało czasu, a zgodzę się, ja nawet 

zastanawiałem się czy wolno mi to znaczy czy chcę to powiedzieć, że mi wolno to powiedzieć, ale 

też mam wrażenie to państwo pewnie zorientowali się, że ten samolot był budowany na pasie 

startowym. Myśmy zaczęli pracować nad tym tydzień temu mniej więcej, jeśli chodzi o całe to 

przedsięwzięcie. Mam wrażenie, ale mówię to bez jakiejś no, że to można było robić prawie pół 

roku temu albo i dłużej. Po prostu próbujemy też pokazać także jeśli chodzi o dostępne programy 

operacyjne i tak dalej, że tego rodzaju partycypacyjne formuły są dobre, że przynoszą dużo 

dobrych i ciekawych propozycji, więc namawiamy do tego. My wszystkie te państwa uwagi zostaną 

teraz pracowicie spisane, one będą w pełnej transkrypcji w ciągu kilku dni więc będą dostępne i dla 

Państwa i dla ministerstwa. Oczywiście cały zapis tej rozmowy także będzie dostępny. Mam teraz 

taką prośbę, my przygotowaliśmy ankietę ewaluacyjną, to jest fragment transparentności. Nie 

mam żadnego wpływu, państwo zobaczycie to co sami naciśniecie, albo no zobaczymy. Krótko 

mówiąc to nie jest taka ankieta kiedy decydujemy się czy ją pokażemy w zależności od tego jakie są 

wyniki. Ona w tej chwili pojawi się na państwa ekranie. I możecie w czasie kiedy ja tak trochę 

jeszcze tak robię tą konferansjerkę proszę państwa żebyście stosunkowo szybko, ona jest bardzo, 

bardzo prosta. Używaliśmy jej wiele razy przy wysłuchaniach. Pytamy, w jakiej roli państwo 

występujecie, z jakiego sektora pochodzicie, no i jak oceniacie to nasze całe przedsięwzięcie. To są 

pytania zamknięte po to żebyśmy to szybko zrobili. Po konferencji i tak wyślemy do państwa jeśli 

ktoś chciałby więcej nam napisać uwag na temat tego jak robić to lepiej albo inaczej to będzie 

mógł to uczynić. Było kilka ciepłych słów pod moim adresem. Bardzo dziękuję ale całą ta, cały ten 

nazwijmy to te miłe rzeczy należą się przede wszystkim osobom które przy tym pracowały czyli 

i pracownikom i wolontariuszom Stoczni i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

i licznym pracownikom ministerstwa finansów i polityki regionalnej na których pomoc mogliśmy 

liczyć. I co jeszcze mogę powiedzieć? W ankietach nie wiem czy powoli będziemy ją pewnie 

zamykać. Powiem tak my się jeszcze widzimy i my z panem ministrem dlatego wtedy mówiłem 

o dniu świstaka, dlatego, że widzimy się jutro i widzimy się pojutrze i różne te ważne zaklęcia 

dotyczące w szczególności tego, że traktujemy cały proces poważnie będziemy sobie na pewno 

powtarzać. Przypomnę, że państwo też możecie się zgłaszać dzisiaj do godziny piętnastej, więc 

jeszcze dwadzieścia minut na [niezrozumiałe, 04:53:36] czy tą rozmowę, która dotyczy zdrowia. 

Ale także tych dwóch następnych które będą już w wielkim tygodniu, w poniedziałek i wtorek. 

I niedługo też ruszy system zapisów do dyskusji o projekcie umowy partnerstwa, a później 

konsekwentnie programów operacyjnych. Więc pewnie wszyscy nauczymy się już, że tak powiem 

rutyny tych wysłuchań i tego co się po nich, czego się można po nich spodziewać. Nawet, kończąc 

już wynik tego bo i tak to bardzo to śledzimy i bardzo temu jako też jako działacz, aktywista, 

socjolog też jakoś kibicuję, że to pojęcie odporności ale oczywiście w dużej mierze dotyczy 

gospodarki ale tak jako ktoś taki jak państwo obserwuje co się dzieje to wydaje mi się, że musimy 

docenić to, to cały aspekt odporności społecznej i tego, że być może nagle ważne nie wiem czy 

ważniejszy stan jeśli to czy jesteśmy skłonni do poświęceń, krwiodawstwa na przykład, czy znamy 
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swoich sąsiadów. Nie to co mamy tylko to czym potrafimy się dzielić, czy mamy zaufanie do 

instytucji, czy przestrzegamy norm społecznych. To jest software, to nie jest hardware, nad tym 

trzeba bardzo długo i trudno pracować ale warto to docenić, bo mam wrażenie, że to tego rodzaju 

elementy tworzą taką immunologię społeczną nie mniej ważną niż te wszystkie inne rzeczy które 

są i jeśli to był jeden choćby komunikat który dotarł tutaj do uczestników, że warto nad tym 

pracować to byłbym bardzo szczęśliwy. Czy mogę prosić z drżeniem o aha ostatnie jeszcze dziesięć 

sekund ankiety. No to w odpowiednim momencie. O chyba pewnie powoli możemy ją pokazać. 

Dobrze. Widzę to co... No to wszyscy państwo możecie zobaczyć. Wypełniło tą ankietę tak. 

Mówców osiemnastu, pięćdziesięciu sześciu widzów. Byliśmy z bardzo różnych sektorów. Czy 

w czasie wysłuchania usłyszeli państwo nowe argumenty. W sumie myślę, że to dobry wynik, 

że osiemdziesiąt pięć procent uważa, że tak. Czy było wartościowe? Aż dziewięćdziesiąt sześć i czy 

było dobrze zorganizowane. Uff drżałem po tym porannym nazwijmy to incydencie, że to jakoś 

strasznie... Ale widzę, że państwo są dla nasz życzliwi i tolerancyjni, bo naprawdę nikt tego do tej 

pory, ja nie znam ani jednego, a trochę się tym interesuję, przedsięwzięcia na taką skalę w takim 

tempie i cieszę się wobec tego. Będziemy starali się to robić oczywiście jeszcze lepiej. Ale to jest, 

wygląda jak sfałszowane kubańskie wybory. Ale naprawdę tak państwo głosowali, za co jestem 

bardzo wdzięczny. No nie wiem chyba już pożegnamy się. Bardzo dziękuję też tłumaczom 

migowym. Nie wiem jak państwo to musiała być nieprawdopodobna praca i wszystkim jak mówię 

którzy przyczynili do tego i my, ja zaraz rzucam się do losowania na dzień trzeci uczestnictwa, 

a z państwem częścią z państwa widzimy się jutro o dziesiątej. Bardzo państwu dziękuję.  

ON: Ja również bardzo dziękuję.  
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Program (wraz z linkami >> do prezentacji) 
Prowadzenie: 

Karolina Dreszer-Smalec, prezeska zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 

Przemysław Żydok, członek Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, prezes Fundacji 

Aktywizacja 

10.00-10.25 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów i autorów Krajowego Planu 

Odbudowy 

10.00-10.05 Karolina Dreszer-Smalec, prezeska zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych 

10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

 10.10-10.25 Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

10.25-12.10 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne 

sektory i środowiska 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była 

losowana] 
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Krzysztof Mączewski, Związek Województw RP 

Sylwester Szczepaniak, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza 
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Przemysław Krzyżanowski, Związek Miast Polskich 

Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich (wystąpienie z przyczyn technicznych w rzeczywistości 

odbyło się w późniejszym bloku)  

Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP 

11.00-11.30 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych 

(podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy) 

Jerzy Wysokiński, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Aleksandra Musielak, Konfederacja Lewiatan 

Krzysztof Heller, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (prezentacja >>) 

Bartłomiej Nocoń, Związek Banków Polskich 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/2.10_KHeller_KIGEiT.pdf?id=3396767
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11.30-12.10 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 

Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo 

Paulina Sobiesiak-Penszko, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, 

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Centrum Cyfrowe, Fundacja Katalyst Education (prezentacja >>) 

Justyna Kalina Ochędzan, WRZOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji 

Pozarządowych (prezentacja >>) 

Alek Waszkielewicz, Rada Programowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Fundacja na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia) (prezentacja >>) 

Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska 

Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki 

Włodzimierz Marciński, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (prezentacja >>) 

12.10-12.30 Przerwa 

12.30-14.10 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób 

indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie 

Przedstawiciele/ki instytucji 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut, kolejność była losowana] 

Mieczysław Kieca, Urząd Miasta Wodzisław Śląski 

Maciej Kunysz, Stowarzyszenie „EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 

przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Aleksandra Wąsik, Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego 

Iwona Brzózka-Złotnicka, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog 

Tomasz Wlaź, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Bożena Szumacher, Learnetic SA (prezentacja >>) 

Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Na Bursztynowym 

Szlaku" (prezentacja >>) 

Michał Twardosz, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi 

Producenci Leków 

Marek Komorowski, Urząd Miejski w Gdańsku 

Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o.o. (prezentacja >>) 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/2.13%20P.%20Sobiesiak-Penszko.pdf?id=3396768
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/2.15_Justyna%20K.%20Oche%CC%A8dzan_WRK_WRZOS.pdf?id=3396770
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/2.16%20Alek%20Waszkiewicz.pptx?id=3396772
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/2.14%20Wlodzimierz%20Marcinski.pptx?id=3396769
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.8%20Bo%C5%BCena%20Szumacher.pdf?id=3396773
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.9%20KKwatera.pptx?id=3396774
https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.16%20Bogdan%20%C5%9Al%C4%99k,%20Signify%20Poland%2022-3-2021.pdf?id=3396775
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Maciej Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp 

Bartosz Sokoliński, Agencja Rozwoju Przemysłu 

Osoby indywidualne 

[każda z wypowiedzi w tej części trwa do 4 minut, kolejność była losowana] 

Stefan Cieśla 

Michał Boni 

Tomasz Kokowski (prezentacja >>) 

Krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników Wysłuchania 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty] 

14.10-14.30 Część IV. Podsumowanie 

14.10-14.20 Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

i Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - pierwsze refleksje po 

wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu 

14.20-14.25 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej  

14.25-14.30 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania. 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/45ec12fc-88b3-4ff3-9a79-5871cac81576/3.22%20Tomasz_Kokowski.pdf?id=3396776
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Rozpoczęcie wysłuchania 

Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Dzień dobry, Witamy wszystkich, którzy uczestniczą w drugim dniu wysłuchania, dniu dotyczącym 

tematu transformacji cyfrowej Krajowego Planu Odbudowy.  

Nazywam się Karolina Dreszer-Smalec, jestem prezeską Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych i będę dzisiaj dla państwa moderowała to spotkanie. Po przerwie zastąpi mnie 

Przemysław Żydok, członek podkomitetu do spraw partnerstwa i jednocześnie prezes Fundacji 

Aktywizacja. Ale to po przerwie.  

Dzisiaj spotykamy się, tak jak już wspomniałam, w kolejnym dniu. Cały cykl wysłuchań obejmuje 

sześć wysłuchań tematycznych, pięć związanych bezpośrednio z Krajowym Planem Odbudowy, 

szóste z nich związane jest z Umową Partnerstwa, więc te wszystkie spotkania będą prowadzone 

w tej formie i będziemy, mam nadzieję, widzieli się z państwem na każdym z nich.  

Witam wszystkich tych, którzy dołączają do nas stopniowo na platformie Zoom, gdzie odbywa się 

webinar. Stąd nadawana jest transmisja, więc wszyscy ci, którzy zgłaszają się do nas 

z wykorzystaniem specjalnego formularza zgłoszeniowego, dołączają na platformie Zoom, ale 

jednocześnie prowadzimy transmisję na kanale YouTube, na kanale facebookowym, na stronie 

wysluchanieplanodbudowy.pl i na stronie ministerstwa.  

Samo wysłuchanie publiczne ma swoją specyfikę, ale zaraz powie o tym Kuba Wygnański, 

natomiast warunki, w których się znajdujemy, i te warunki dotyczące kwestii połączenia się online 

wymagają od nas dodatkowych zasad, więc mam nadzieję, że ani sprzęt techniczny, ani kwestia 

połączeń w niczym nam nie przeszkodzą.  

Będę starała się ze swojej strony zapewnić, aby to spotkanie przebiegło sprawnie, aby zapewnić 

udział każdego, kto zgłosił się do głosu. I będziemy też pilnowali czasu. W pierwszej części ja będę 

za to odpowiedzialna.  

Aktualnie na ten webinar zostało zapisanych ponad 170 osób, myślę, że dużo, dużo więcej jest 

z nami na pozostałych kanałach, kanałach YouTube, Facebooku, poprzez stronę ministerstwa czy 

poprzez bezpośrednią stronę Wysłuchanie Plan Odbudowy. 

Szanowni państwo, całość spotkania tłumaczona jest na język migowy, więc też zachęcamy 

państwa, szczególnie tych, którzy mają ograniczenia, jeżeli chodzi o korzystanie z tego typu 

konferencji, myślę, że to też ma bardzo duże znaczenie. 

W tej chwili chciałabym oddać głos Kubie Wygnańskiemu z Fundacji Stocznia, po to, żeby 

opowiedział nam, w jakim procesie się znajdujemy, skąd pojawił się pomysł akurat takich 

wysłuchań publicznych i w ogóle, jaki jest sens tego, żebyśmy prowadzili te spotkania w formule, 

która nie była wykorzystywana dotychczas zbyt często, ale już po pierwszym, wczorajszym 

spotkaniu widzimy, że ona będzie miała tutaj bardzo duże zastosowanie, i cieszymy się, że są 

państwo z nami.  
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Kubo, przekazuję ci głos. 

Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

Dziękuję. Oby dzisiaj nie wydarzyło się to, co zdarzyło się wczoraj, oby mój głos się nie zapętlił 

i nie odleciał w kosmos. Gdyby były jakieś techniczne awarie, to ten rodzaj błędów bierze na siebie 

Stocznia i OFOP. Natomiast mam zaszczyt otwierać to po raz drugi i będę to robił jeszcze pięć razy, 

- więc trochę to jest w konwencji „Dnia świstaka” - i myślę, że i ja, i pan minister Buda będziemy 

mieli pewien kłopot, w jaki sposób tę konferansjerkę uprawiać w sposób taki, powiedziałbym, 

świeży.  

Ja [to] zbuduję na tym, co powiedział pan minister kończąc wczorajsze spotkanie. To znaczy, mam 

nadzieję, że wszyscy zobaczymy, że ten rodzaj wysłuchań to jest taki instrument, który jakoś 

w formułowaniu polityk publicznych ma duże znaczenie. Istnieje oczywiście mnóstwo innych form: 

konsultacje pisemne, polityczne, eksperckie i tak dalej, ale proces, w którym państwo 

uczestniczycie, jest dobroczynny i że on naprawdę dostarcza dobrych nowych argumentów. 

Powiedziałbym, że on z pewnego punktu widzenia jest rodzajem, filantropii wiedzy. Wielu ludzi 

tego chce, taką ma motywację, czasem ma taki interes, ale i ma coś do powiedzenia, w sprawach, 

które nas wszystkich dotyczą. I potrafią to wypowiedzieć w sposób merytoryczny, zwarty, 

skondensowany i tak dalej.  

Więc myślę, że warto ten rodzaj „membrany” uruchomić, bo z tego dużo dobrego wynika.  

Nie będę wracał do tego, dlaczego rozmawiamy o KPO, bo to chyba dla nas wszystkich jest ważne, i 

ten „komponent cyfrowy” także. Cyfryzacja ma nam jakoś pomóc. To jest pomysł na nowy 

początek, jest pewnie jakiś rodzaj takiego napięcia pomiędzy tym, czy technologia nas wybawi, czy 

też nas jeszcze bardziej pogrąży. Musimy mieć jakąś roztropność i rozwagę w korzystaniu z tego, 

że może ktoś kiedyś wyłączy prąd.  

Jest dużo bardzo ważnych pytań, które powinniśmy sobie postawić, ale wiemy, że ta technologia 

w jakimś sensie jest nieuchronna i że trzeba podchodzić do niej z takim roztropnym namysłem. 

Co do zasad - bo ja to muszę powtarzać jako rytuał - wysłuchanie publiczne... o, mówiąc językiem 

informatycznym trochę, to relacje między rządzącymi a obywatelami są jak download-upload. 

Dużo znamy relacji typu download. To, w czym teraz uczestniczymy, jest takim, powiedziałbym, 

masowym uploadem.  

Co zrobi z tym Ministerstwo a także inni słuchacze?  

No bo zakładam, że ten materiał, rodzaj filantropii danych, filantropii wiedzy, opinii, może być 

i powinien być wykorzystany przez rządzących, ale może być wykorzystany przez ekspertów, przez 

ludzi z Komisji Europejskiej, przez dziennikarzy, polityków i tak dalej, to jest wiedza publicznie 

dostępna i taki jest jej walor.  

To jest proces całkowicie transparentny, całkowicie powszechny. To znaczy, do tego wysłuchania, 

do tego procesu, każdy mógł się zgłosić i może się zgłaszać do następnych. Póki co jest tak, 
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że nikomu nie musieliśmy odmówić z powodu braku miejsca, więc państwo szczodrze z tego 

korzystają i namawiam do tego w dalszym ciągu.  

Ten proces bazuje na tak zwanych Siedmiu Zasadach Konsultacji Publicznych.  

Jedną z nich, i najważniejszą chyba, jest zasada dobrej woli. To znaczy, że ci, którzy zadają pytanie, 

zadają je w takiej intencji, żeby z nich skorzystać, jak i ci, którzy wypowiadają opinie, gotowi są 

także wysłuchać argumentów.  

Jest tam zasada responsywności, chyba najważniejsza w konsultacjach. Skończy się moment 

wysłuchania przy piątym wysłuchaniu, ale później jest co najmniej miesiąc, w którym rząd będzie 

musiał jakoś skonsumować te wyniki i wrócić, i odpowiedzieć, jakie elementy z tego wykorzystał. 

Mówię o tych Siedmiu Zasadach także dlatego, że jest i wśród nas Michał Boni. On był jedną 

z pierwszych osób, które się zgłosiły do tego wysłuchania, udało mi się go namówić, żeby z roli 

widza przesiadł się na rolę mówcy, i będzie mówił... Tak?  

Michał Boni jest o tyle ważny, że to on był jednym ze sprawców w 2012 roku wymyślania 

i wspólnej pracy rządu, ekspertów i środowisk pozarządowych nad tymi Zasadami Konsultacji. Jako 

pierwsze przyjęło je wtedy Ministerstwo Cyfryzacji i do tej pory one w rządzie są, i one w jakimś 

sensie formalnie obowiązują. Może ktoś ich nie zauważył, ale one tak naprawdę są.  

Michał Boni na pewno ma też bardzo dużo do powiedzenia w kwestii, o której dzisiaj rozmawiamy, 

no i był autorem tego dokumentu. 

Od czasu do czasu mamy takie wzmożenie myślenia o tym, co jest za horyzontem, no i ta książka 

zespołu Michała Boniego, „Polska 2030", też wydaje mi się jednym z takich bardzo poważnych 

wysiłków w tej sprawie. Więc witam cię dzisiaj, Michale, radzę państwu poczekać do wystąpienia 

i bardzo za to dziękuję.  

Mamy jeszcze trochę byłych premierów, więc myślę, że to jest bardzo fajna formuła, żeby w tej 

roli, skromnej, ale ważnej, występować.  

Co do samej konstrukcji, to wszystko jest na stronach, ale będziemy mieli trzy cykle.  

Po tym, jak ja już za długo jak zawsze zacznę gadać, będzie mówił pan minister. To jest jedna z tych 

sytuacji, w których ministerstwo czy minister mówi stosunkowo krótko i ma później cierpliwość, 

żeby słuchać tego, co będzie się działo przez cały dzień. Wczoraj tak było, i mam nadzieję, że dzisiaj 

też tak będzie. I na koniec jeszcze będzie moment, żeby się ustosunkować do tego, co zostało 

powiedziane.  

Mamy trzy sekcje. Pierwsza sekcja to jest sekcja, która nie jest losowana. To jest pula administracji 

publicznych samorządowych, tych, które wymieniono w ustawie o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu. W drugiej występują partnerzy społeczni i gospodarczy, podkreślam, ci, którzy się 

zgłoszą. W trzeciej przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i to jest część, która jest jakby 

bardziej komponowana niż losowana.  
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Natomiast później, po przerwie, następują dwie sekcje, które są losowane. Jedna to jest losowanie 

przedstawicieli instytucji i oni będą mieli po cztery minuty, chyba że coś dziwnego by wynikło, ale 

pewnie tak, i wreszcie sekcja osób wylosowanych indywidualnych, ich kolejność jest także 

losowana.  

Później, jeśli zostaje czas, są dosłownie krótkie epizody dla tych, którzy jeszcze nie zabierali głosu, 

którzy są tylko widzami, ale chcieliby koniecznie coś ważnego nam powiedzieć, odpowiedź ze 

strony ministerstwa i wreszcie ankieta ewaluacyjna, w której będziecie państwo mogli wyrazić 

swój pogląd i od razu on zostanie wyświetlony.  

Nie będziemy się zastanawiać, czy on wyszedł dobrze czy źle, natychmiast państwo zobaczycie 

i możecie nas wszystkich nagrodzić albo ukarać w ten sposób. No więc takie są reguły.  

Zaczynamy drugi dzień.  

Bardzo dziękuję wszystkim państwu za cierpliwość, za ten czas, za danie sobie szansy. Raz jeszcze 

podkreślę, że to nie jest debata. Nie ma sensu nawet, jest nie fair odnoszenie się do głosów innych 

mówców, dlatego że każdy mówi tylko raz, że trzeba bardzo pilnować czasu i że mimo olbrzymich 

różnic pewnie, które w wielu sprawach nas dzielą, że trzeba zachowywać pewien rodzaj taktu 

w wypowiadaniu się, nawet krytycznym, i nie posuwać się do, nazwijmy to, sformułowań czy 

stwierdzeń, które ze strony prowadzących skutkowałyby jakąś reakcją. Do tej pory, a mamy za 

sobą dużo tych wysłuchań, nigdy nie musieliśmy korzystać z tego, mam nadzieję, że nigdy nie 

będziemy musieli. To ja już zakończę w tym miejscu i bardzo raz jeszcze dziękuję, i przekazuję głos 

pani Karolinie i panu ministrowi. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję, Kubo, za przedstawienie zasad, które dzisiaj przyświecają temu 

spotkaniu. To jest wysłuchanie publiczne, więc ono rządzi się swoimi regułami. Ja jestem tu dzisiaj 

po to, aby właśnie te reguły przestrzegać i pilnować przede wszystkim czasu, tak aby każdy 

z państwa miał takie same warunki do tego, żeby mówić. W tej chwili chciałabym oddać głos panu 

Waldemarowi Buda, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Proszę, 

panie ministrze. 

ON: Prosimy o mikrofon jeszcze. 

Karolina Dreszer-Smalec: Panie ministrze, prosimy włączyć głos. 

Waldemar Buda: Przepraszam. 

Karolina Dreszer-Smalec: Świetnie, dziękuję. 
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Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

Witam państwa bardzo serdecznie. Myślę, że jesteśmy dzisiaj w bardzo podobnym składzie i też 

z dużymi nadziejami, że sporo tutaj ciekawych informacji usłyszymy tym razem o cyfryzacji. 

Niezmiernie ważny komponent, który podczas pandemii pokazał albo mocne strony, albo jakieś 

niedociągnięcia i braki, ale jak to się okazało, potrzebne. Ta praca wieloletnia, systematyczna, 

istotna, mogliśmy się przekonać każdego dnia. I z punktu widzenia nauki zdalnej, pracy zdalnej, 

z punktu widzenia usług publicznych, które można było realizować poprzez połączenie 

internetowe. Ale też z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa, które musi tego rodzaju 

aktywności towarzyszyć.  

Krajowy Plan Odbudowy, trochę za decyzją Komisji Europejskiej, idzie oczywiście w kierunku tego 

parytetu cyfrowego, bo 20 procent jest naznaczone w środku na ten komponent. I to też pokazuje 

pewne myślenie. Mamy wpierw [market] klimatyczny bardzo wysoki, 37-40% nawet, i mamy 20% 

komponent cyfrowy. Więc to pokazuje dwie rzeczy, które z punktu widzenia całego KPO i całej Unii 

Europejskiej są istotne, i my to jakby absolutnie podzielamy.  

Podstawową rzeczą w tym komponencie to jest dostęp do internetu. 

 I ja tu nic szczególnego nie mówię, ale jak pracowaliśmy nad Krajowym Planem Odbudowy, ja 

wielokrotnie pytałem, bo odpowiedzialnym za ten komponent jest pan minister Marek Zagórski, 

czy naprawdę jest tak, że my cały czas mamy problem z dostępem do internetu. Bo wydawałoby 

się z punktu widzenia Warszawy czy Łodzi, że ten problem w zasadzie nie istnieje, ale okazuje się, 

że on istnieje, i to naprawdę w cały czas dość poważnym stopniu. Ponad milion gospodarstw, 

które nie ma dostępu nawet do trzydziestu megabajtów szybkości internetu, już nie mówię 

o tym stumegabajtowym, szybkim internecie szerokopasmowym. To jest cały czas jakby taka 

motywacja nieoczywista, dla wielu ludzi młodych zupełnie nieoczywista, że my musimy sobie z tym 

problemem poradzić. Tak jak mamy wykluczenia komunikacyjne, tak te wykluczenia 

internetowe, one mają szereg innych konsekwencji w życiu społecznym, gospodarczym, takim 

kulturalnym.  

To jest niesamowite jakby, co otwiera nam szerokie pasmo internetu. W zasadzie to jest okno na 

świat, a w czasie pandemii to jest jedyne okno na świat. Dzisiaj docieranie do gospodarstw 

domowych, które nie mają internetu, to są bardzo kosztochłonne inwestycje na terenach 

o niewielkim stopniu zurbanizowania, gdzie komercyjnie realizacje tego typu inwestycji są bardzo 

nieopłacalne, one się nie bilansują, w związku z tym tu musi być interwencja państwa, żeby po 

pierwsze ułatwić proces inwestycyjny, a po drugie w części partycypować w kosztach, ale my 

musimy to zrobić. No dzisiaj w kontekście takim ogólnoświatowym mówi się o dostępie 

do internetu jako prawie człowieka, to ja zakładam, że za parę, paręnaście lat to rzeczywiście tym 

prawem będzie. I to jest ten kierunek, w który, powinniśmy mieć świadomość, postępujemy. 

Następna rzecz, jeżeli mamy dostęp do internetu, to powszechność usług publicznych w tej 

formule.  
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Jestem przekonany, i to nie mówię oczywiście z punktu widzenia urzędnika, ale jakby Jana 

Kowalskiego, że urzędy, nawet jeżeli mamy neutralny stosunek do urzędów, to wolimy w nich nie 

bywać i jeżeli jest okazja w nich nie być, a załatwić jakąś sprawę przez internet, to jesteśmy bardzo 

zadowoleni z tego urzędu. Bardziej byśmy w nim byli, bo to jest czas, to są pieniądze, to jest 

dojazd, to są koszty. Więc jakby lubimy urzędy tym bardziej, im mniej mamy z nimi do czynienia. I 

my chcemy poprawiać opinię o urzędach poprzez wystawianie usług publicznych. I ja tutaj jakby 

muszę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że minister Marek Zagórski dokonał pewnego 

rodzaju skoku cywilizacyjnego, bo ilość usług, która nam się pokazała w dostępie cyfrowym, jest już 

interesująca i pokaźna, ale to jest wierzchołek góry lodowej. Bo musimy w jakimś kontekście o tym 

mówić - a w kontekście cyfryzacji w porównania na przykład do skali europejskiej jesteśmy jednak 

na dwudziestym, dwudziestym którymś miejscu na 27, 28 państw w Europie. I w różnych 

segmentach różnie, bo na przykład bankowość elektroniczna u nas jest bardzo popularna, podczas 

gdy inne usługi, inne komponenty cyfrowe, czy dostępu do usług cyfrowych, już mniej. Więc mamy 

tu bardzo dużą przestrzeń.  

Ale to, co powiedział też pan prezes, jest bardzo ważne, bo postęp w tej dziedzinie musi wiązać się 

z postępem bezpieczeństwa. To znaczy, te usługi będą popularne i będą wprost proporcjonalne 

do ich powszechności pod warunkiem, że będzie stale utrzymywany akceptowalny stopień 

bezpieczeństwa. Bo oczywiście nie da się zagwarantować pełnego bezpieczeństwa czy też podążać 

za tymi najwyższymi trendami, ale pewien stopień bezpieczeństwa jest tu potrzebny, żeby było 

przeświadczenie, że warto korzystać z usług.  

Więc mamy komponent bardzo duży w tym zakresie, to odpowiada na wprost oczekiwaniom 

Komisji, żeby wzmacniać gospodarkę i społeczeństwo poprzez elektronizację.  

Ja jestem fascynatem tego segmentu i sam, jak tylko widzę jakieś na przykład oszczędności 

w programach operacyjnych, które są w Ministerstwie Funduszy, staram się przekazywać na tego 

typu działania dodatkowe środki. Ostatnio uruchomiliśmy Cyfrowy Dom Kultury, czyli wystawienie 

kontentu cyfrowego domów kultury w całej Polsce, tak żeby mogły pokazywać w skali 

ogólnopolskiej albo światowej to, co mają świetnego, ale z ograniczoną liczbą adresatów, 

w związku z analogowym podejściem do sztuki, do twórczości, do kontentu, który tworzą. Więc 

tutaj będziemy to mocno wspierać. Ja każde euro byłbym gotów przesuwać na tamten cel, bo to 

jest bardzo produktywne dla gospodarki. My w automatyzacji i cyfryzacji możemy kilka milionów 

miejsc pracy i etatów zastąpić, co wcale nie oznacza, że doprowadzimy do bezrobocia, bo postęp 

będzie i potrzeba na wysoko kwalifikowane miejsca pracy wokół tych branż i też powstawały będą 

nowe, natomiast stopień automatyzacji i cyfryzacji na wprost przenosi się na konkurencyjność 

gospodarki i nie ma produktywniejszego wydatku niż cyfryzacja procesów, od publicznych po 

właśnie gospodarcze, produkcyjne, usługowe, logistyczne, na każdym poziomie produktywność 

jest najwyższa. No przy innowacjach to jest prawdopodobnie, ale większość innowacyjnych 

rozwiązań opiera się o cyfryzację, w związku z tym ta zależność jest tutaj oczywista.  
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Nie przedłużając, będę przysłuchiwał się dyskusji. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wczoraj, bo 

myśmy wczoraj ewoluowali te uwagi bardzo długo i mamy ciekawe wnioski, pokażemy je. Mam 

nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo podobnie. Bardzo państwu dziękuję, że jesteście. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panie ministrze, za to wprowadzenie. Tylko jeszcze chciałabym 

przypomnieć państwu, że jesteśmy na wysłuchaniu publicznym i taka forma spotkań rządzi się 

określonymi prawami. Ja będę dzisiaj odpowiedzialna jako moderatorka za to, żeby te zasadę 

wcielić w życie. Wszyscy uczestnicy, którzy będą zabierali dzisiaj głos, to osoby, które zgłosiły się 

do tego głosu, wypełniając specjalny formularz, i każdy z państwa, niezależnie od tego, kogo 

reprezentuje, czy jest obywatelem, czy reprezentuje jakąś szerszą grupę organizacji bądź osób, ma 

taką szansę. Zapraszamy do kolejnych zgłoszeń na kolejne wysłuchania w poszczególnych 

komponentach, które odbędą się w przyszłym tygodniu.  

Dzisiaj mamy nasze spotkanie podzielone na dwie główne części.  

Pierwsza z tych części to będą wystąpienia przedstawicieli trzech głównych grup, w pierwszej 

grupie przedstawiciele samorządu, zrzeszenia wymienione w ustawie o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu, w drugiej grupie przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, w grupie 

trzeciej przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy oni, tak jak mówię, zgłosili się 

do tego głosu, kolejność była losowana. Każdy z nich będzie miał pięć minut, żeby przedstawić 

swoje wystąpienie. Jest to tak naprawdę mało, jeżeli spojrzymy na to, jak dużo należałoby 

powiedzieć odnośnie samego pomysłu tego, jak powinien być przygotowany Krajowy Plan 

Odbudowy. Też wiem, że nie wszyscy z państwa właśnie zawierają ten głos, ale być może będą 

mieli ochotę, żeby przekazać jakieś uwagi, do czego też zapraszamy. Każdy z państwa, czy 

paneliści, czy ci, którzy nie zabierali dzisiaj głosu, mogą wysłać swoje uwagi zarówno bezpośrednio 

do ministerstwa, jak również przesłać je poprzez stronę wysluchanieplanodbudowy.pl i wtedy 

wszystkie te informacje, wszystkie te komentarze, wszystkie te propozycje będą zgromadzone 

i dostępne dla nas wszystkich i to będzie też podstawa do tego, żeby ministerstwo miało bazę 

do wypracowywania jeszcze lepszych rozwiązań w zakresie obecnie zaproponowanego planu 

odbudowy, więc zachęcamy państwa do tego, żeby korzystać z tej okazji, i bardzo się cieszę, 

że znaleźli państwo czas, żeby wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu.  

A w tej chwili chciałabym przejść do tej pierwszej zapowiadanej części, gdzie będziemy słuchali 

sześciu wystąpień przedstawicieli samorządu wymienionych w ustawie o Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu. Prawie wszyscy członkowie tej komisji skorzystali z tej możliwości.  

I w tej chwili chciałabym przekazać głos panu Krzysztofowi Mączewskiemu ze Związku 

Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszam, ma pan pięć minut. 
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Wystąpienia przedstawicieli/ek samorządów 

Krzysztof Mączewski, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dzień dobry państwu. Szanowna pani prezes, panie ministrze, szanowni państwo, cele, które pan 

minister wymienił, są bardzo nam bliskie lub wręcz tożsame.  

Chcieliśmy prosić pana ministra o odpowiedź, w jaki sposób nasze pomysły, które zostały 

przekazane do projektu dokumentu Planowego Kraju Odbudowy, zostaną wykorzystane w tymże 

krajowym planie odbudowy.  

Samorządy zgłosiły liczne projekty o bardzo wysokim stopniu gotowości do realizacji, zostały 

ocenione bardzo wysoko. Czy jest szansa, żeby te projekty były realizowane w trybie 

pozakonkursowym lub przynajmniej w trybie konkursowym i jak strona rządowa dostrzega 

możliwość realizacji tych projektów w Krajowym Planie Odbudowy? To jest pierwsza kwestia.  

Druga, w komponencie, który dotyczy infrastruktury, o którym dzisiaj mówił pan minister bardzo 

szeroko, jako beneficjenci wskazani zostali przedsiębiorcy telekomunikacyjni, państwowe instytuty 

badawcze oraz centralne organy administracji rządowej. W poprzednim okresie programowania 

wybudowaliśmy regionalne sieci szerokopasmowe, wydaliśmy na te sieci wiele miliardów złotych, 

one obejmują białe plamy. I tak jak pan minister mówił, nie ma zbytniego zainteresowania 

przedsiębiorców do inwestowania w tych miejscach. Bez wsparcia środków publicznych trudno 

będzie umożliwić dostęp do internetu mieszkającym obywatelom w tychże miejscach. Prosimy 

w takim razie do beneficjentów, które państwo zaproponowaliście w tym planie odbudowy, 

dopisać również samorządy województw, żeby można było rozwijać te inwestycje, które były 

zrealizowane w poprzednim okresie, żeby nie utracić środków publicznych, które zostały 

zainwestowane. Po to także, żeby nie dopuścić nie tylko do wyłączenia technologicznego czy 

dostępu do internetu, ale wyłączenia społecznego. Bo jeśli nasi mieszkańcy nie będą mieć dostępu 

do internetu, no to i do wiedzy, i będą czuć się wykluczeni społecznie, i będzie następowała 

deprecjacja gospodarcza w tychże miejscach. Zatem wnosimy i prosimy o to, żeby beneficjentami 

poza tymi trzema grupami środków na rozwój szerokopasmowego internetu były również 

samorządy terytorialne.  

To zagadnienie również jest istotne z punktu widzenia ostatnio dyskutowanego projektu ustawy 

o sprzedaży ewentualnej częstotliwości. Państwo mówiliście, że takimi podmiotami, które będą się 

ubiegać, będą podmioty, które zainwestowały przynajmniej jeden miliard złotych. No prosimy, 

żeby była zarówno w tejże ustawie, czy w działaniach rządu kryteria, które będą zobowiązywać 

do wykorzystania regionalnych sieci szerokopasmowych, tak żeby ten dostęp do internetu był 

powszechniejszy.  

Co się zaś tyczy udostępniania dóbr kultury, podzielamy opinię pana ministra. W jednym 

z województw, na Mazowszu, już takie działania są podjęte, jest budowana mazowiecka platforma 

kultury wraz z dwudziestoma kilkoma podmiotami kulturalnymi i te cele, o których pan minister 
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mówił, już powoli w części przynajmniej staramy się realizować, ale bez wsparcia z Krajowego 

Planu Odbudowy nie scyfryzujemy wszystkich zbiorów tamże znajdujących się.  

Dziękuję państwu za uwagę. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i zapraszam pana Sylwestra Szczepaniaka z Unii Metropolii 

Polskich imienia Pawła Adamowicza. Ma pan pięć minut. 

Sylwester Szczepaniak, Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicz 

Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć o trzech kwestiach. Jedna to jest uwaga ogólna.  

Mamy wątpliwości co do samej struktury komponentu „transformacja cyfrowa”.  

Po pierwsze wydaje nam się, że nie jest najlepszym rozwiązaniem łączenie potrzeb biznesu 

i potrzeb administracji. Te dwa światy, nawet jeżeli one transformują się cyfrowo, jednak mają 

inną charakterystykę i inne potrzeby. Na poziomie ogólnym w planie krajowym w KPO zostało to 

trochę pomieszane a nawet na elementach statystycznych, przywołanych statystykach, raz 

mówimy o tym, ile wykorzystuje się usług, a za chwilę mówi się o tym, ile przedsiębiorstwa 

udostępniają usług. Więc tam jest pewien bałagan, to naszym zdaniem wymaga uregulowania 

i najlepiej byłoby to podzielić na dwie różne części.  

Druga rzecz, taka ogólna, jak czytamy ten Krajowy Plan Odbudowy, to jednak przejawiają się 

tam wątki, które mówią o centralizacji zasobów.  

W przypadku małych jednostek samorządu terytorialnego może być [to] pożądane, z punktu 

widzenia administracji też, no bo koszty wnioskowe są mniejsze, jedno rozwiązanie i tak dalej. 

W przypadku dużych miast to rozwiązanie nie jest najlepsze i nie w każdej sferze. W związku z tym 

właśnie w ramach katalogu wyzwań cyfrowych, który został niedawno podpisany, to poszło 

w stronę bardziej standaryzacji, w stronę projektów, które wprowadzają wspólne ramy, dla tego 

żeby zwiększyć interoperacyjność. Oczywiście nie wyklucza to jakichś inwestycji takich 

pojedynczych na konkretne systemy teleinformatyczne, żeby położyć też nacisk na reużywalność 

rozwiązań.  

Ostatnia rzecz, też natury ogólnej [niezrozumiałe, 00:38:15]  

Podnosimy, że podobnie jak w całym KPO, tak w odniesieniu do komponentu „transformacja 

cyfrowa” nie zarysowano wyraźnej demarkacji stosunku do umowy partnerstwa i to wydaje nam 

się kluczowe, tym bardziej, że w KPO podnosi się, że mają być uwzględnione te elementy jakby 

niepodwójnego finansowania tych samych rozwiązań z dwóch różnych źródeł, a tej demarkacyjnej 

linii jednak wyraźnie nie zaznaczono.  

Następna rzecz dotyczy podstaw wyliczeń, które zostały w KPO wskazane. Na przykład koszt 

jednostkowy wdrożenia skwantyfikowanych i zintegrowanych e-usług wskazuje się na 2 miliony, 

koszt jednostkowy udostępniania usług, w tym ABI, wskazuje się od 200 tysięcy do 30 tysięcy 

złotych. No nasza uwaga jest taka, że nie widzimy tutaj źródeł żadnych wyliczeń, i to by tu się 
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przydało uzupełnić, bo w innych komponentach, w innych częściach, te wyliczenia są wskazane, na 

podstawie jakich danych wyliczono te koszty.  

Uwaga ogólna dotycząca no KPI-a [Key Performance Indicator]: 700 usług. Proszę państwa, to jest 

bardzo dużo. I ja rozumiem, że czas jest bardzo długi, no to mamy te pięć lat na siedemset usług, 

i liczba tych usług jest bardzo duża, ale przede wszystkim brak jest wskazania, o jakich my 

usługach mówimy, na jakim poziomie dojrzałości. Bo prostych usług jesteśmy w stanie 

wyprodukować dość szybko, a wydaje nam się, że zależy nam na usługach zaawansowanych. 

A w przypadku usług zaawansowanych koszty są jednostkowe oczywiście odpowiednio wyższe niż 

przy usługach zwykłych.  

Cyberbezpieczeństwo. W tym komponencie zwracamy uwagę, że nie do końca rozumiemy 

podziały między SOC [specjalistyczne operacyjne centra bezpieczeństwa] a centra przetwarzania 

danych. W tym komponencie zostało to napisane i de facto wymieszane ze sobą. Inne są zadania 

SOC, inne są zadania centrum przetwarzania danych i nie wiemy tak naprawdę, czy tych centrów 

przetwarzania danych to ma być trzy czy siedem, czy one mają być pod SOC, czy one mają być 

oddzielnymi strukturami, w ogóle, kto będzie właścicielem tych struktur i Soków, i centrów 

przetwarzania danych, jaki jest model, i to w Krajowym Planie Odbudowy w ogóle nie zostało 

wskazane, a wydaje się istotne.  

I jeszcze jedna rzecz, monitorowanie. Proszę państwa, wskazuje się, że za monitorowanie będzie 

odpowiadał Komitet Monitorujący. W KPO nie znaleźliśmy żadnej informacji o tym, że w ramach 

tego komitetu będą przedstawiciele samorządu. Wydaje nam się, że dobrą praktyką, która na 

przykład jest przy programie operacyjnym Polska Cyfrowa PO PC jest udział przedstawicieli 

samorządów w takim komitecie.  

Następnym elementem jest Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Tryb zatwierdzania 

projektów przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Architektury to znowu komponent 

typowo rządowy. Wydaje się, że należy rozszerzyć to o administrację samorządową.  

I ostatnia rzecz. Proponujemy się przyjrzeć jeszcze raz i uporządkować tę część dotyczącą 

samorządu i transformacji cyfrowej. Dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie. Dziękuje również za trzymanie się czasu i przekazuję 

głos kolejnemu mówcy. Pan Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich. 

Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich 

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. 

Pozwolę sobie przekazać państwu kilka refleksji, które mamy jako nasza organizacja względem 

wątku cyfryzacyjnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności. 

Szczerze powiedziawszy, z zaproponowanymi rozwiązaniami mamy pewien problem. W zależności 

od tego, co przyjmiemy jako kryterium oceny, ocena ta będzie albo diametralnie dobra, albo 

diametralnie zła. Dlaczego? Otóż te działania, które zostały zaproponowane, a oparte o trzy 

główne elementy, czyli po pierwsze kwestię rozbudowy sieci szerokopasmowych, po drugie kwesta 
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e-usług ukierunkowanych przede wszystkim na obywateli, w powiązaniu również z kwestią 

cyfrowej edukacji, jak i kwestia związana z cyberbezpieczeństwem, są niewątpliwie bardzo ważne, 

tyle że jest to po prostu łatanie bieżących dziur, które na ten moment zostały zdiagnozowane.  

Ani z odbudową, ani ze zwiększeniem odporności tak na dobrą sprawę te rozwiązania mają 

niewiele wspólnego, a dlaczego, to za chwilę państwu postaram się powiedzieć.  

Przede wszystkim na informatyzację patrzymy w sposób bardzo schematyczny. To znaczy 

traktujemy, że mamy określone mechanizmy funkcjonowania, zarówno w ramach administracji, 

jak i w ramach edukacji, są to często wzory, które sięgają XIX wieku, po czym my obecnie je 

przenosimy do XXI wieku w ten sposób, że po prostu przenosimy je do komputera. Tylko 

że informatyzacja wymaga czegoś więcej niż zmiany narzędzia. To wymaga zmiany paradygmatu 

i sposobu myślenia o pewnych usługach.  

I teraz koncentrując się na trzech przykładach, które z naszego punktu widzenia są potencjalnie 

ryzykowne: my jesteśmy w pełni otwarci na to, że jak najwięcej e-usług powinno być tworzonych 

z myślą o obywatelach i obywatele powinni mieć możliwość załatwienia jak najwięcej spraw w ten 

sposób, że wykonują to zdalnie. Kłopot polega na tym, że usługi budujemy w ten sposób, że jest 

tworzony front office, a back office tak na dobrą sprawę nie jest tworzony. Najlepszym tego 

przykładem jest sytuacja związana obecnie ze wdrażaną rejestracją pojazdów przez salony 

samochodowe, która opiera się na tym, że co prawda wszystko będzie przesuwane elektronicznie 

do administracji, ale wobec braku odpowiedniego przygotowania infrastruktury 

teleinformatycznej, za którą odpowiada administracja rządowa, będziemy musieli de facto ręcznie 

przenosić dane między komputerami. Tak informatyzacji nie powinniśmy budować. Zatem to, 

czego byśmy oczekiwali, to żeby w rozważaniach dotyczących e-administracji było szersze 

spojrzenie, zapewniające również sprawne i prawidłowe funkcjonowanie administracji.  

Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o oświatę. Przejście na oświatę zdalną to nie jest 

przeniesienie funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych jeden do jednego do komputera. To 

znaczy, tak jak wszystkie dzieci siedziały, przepraszam, młodzież, siedziały sobie w klasie 

i wysłuchiwały nauczyciela na zasadzie absorbowania wiedzy, którą on przekazał - to nowoczesna 

edukacja nie polega na tym, że taki model przenosimy do komputera i młodzież siedzi przed 

ekranem i obserwuje to, co mówi nauczyciel do swojej kamery. To wymaga zmiany modelu, 

według którego oparta jest edukacja, a tego znowu nie widać w Krajowym Planie Odbudowy, 

w części dotyczącej informatyzacji, bo my po prostu nabywamy sprzęt, który ma umożliwić 

realizowanie obecnych procedur za pomocą nowych narzędzi.  

Dlaczego to jest dla nas szczególnie istotne? Bo o ile w przypadku jeszcze szkół podstawowych, za 

które odpowiadają gminy, to faktycznie może być bardzo różnie, to w przypadku, gdy mówimy 

o młodzieży, ma ona już zupełnie inny poziom kompetencji i ten inny poziom kompetencji 

powinien być wykorzystany, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ona będzie się uczyła nowych 

informacji.  
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Tak samo brakuje odpowiedniego zapewnienia interoperacyjności rejestrów publicznych 

i ustanowienia pewnych rejestrów jako rejestry o charakterze referencyjnym, bo to jest 

niezbędne. Tak samo na dobrą sprawę mamy bardzo duży fragment pominięty o big data i uczenie 

maszynowe. Zatem jeżeli ograniczamy się do krajowego planu jako pewnego panaceum na 

problemy, które są obecnie, to OK. Jeżeli chodzi o kwestię spojrzenia przyszłościowego, uważamy, 

że on jest za mało ambitny. Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Jeszcze jak zgłoszę, będzie pewnie lepiej. Dziękuję za to wystąpienie 

i zapraszam teraz do głosu pana Przemysława Krzyżanowskiego ze Związku Miast Polskich. 

Zapraszam, pięć minut. 

Przemysław Krzyżanowski, Związek Miast Polskich. 

Dzień dobry, kłaniam się bardzo serdecznie, szanowni państwo, w imieniu Związku Miast Polskich. 

Przede wszystkim chciałem na początku powiedzieć o tym, że sytuacja miast, jak się państwo 

pewnie spodziewacie, nie jest taka dobra, o tym zresztą mówił wczoraj w wystąpieniu pan Andrzej 

Porawski. Mamy coraz większe problemy, a wiemy doskonale, że głównymi wydatkami, jeżeli 

chodzi o samorządy miejskie, Związek Miast Polskich i wszystkie zgłoszone tam miasta, są 

problemy oświatowe.  

Stąd po tych ogólnych uwagach skupię się na cyfryzacji dotyczącej szkół, infrastruktury szkolnej, 

także e-kompetencji.  

Sam moment, kiedy pojawiła się pandemia, i sam moment, kiedy rozpoczęło się to zdalne 

nauczanie, obnażył nam słabości całego systemu, jeżeli chodzi o wyposażenie placówek szkolnych, 

zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych, nie mówiąc tutaj 

o przedszkolach. Tak że patrząc i opiniując, oczywiście trend jest bardzo słuszny, ale myślę, 

że realizacja przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dzisiaj, w czasie pandemicznym, tych dwóch 

programów, które były realizowane, mówię tutaj o "Zdalnej szkole" i "Zdalnej szkole+", pokazało, 

jaki jest niedostatek dotyczący infrastruktury informatycznej na terenie naszego kraju.  

Oczywiście jeżeli chodzi o tę sytuację dotyczącą poszerzania powszechnego dostępu do internetu, 

trochę budzi niepokój ta eliminacja białych plam. Po prostu my jako miasta nie chcielibyśmy z tych 

wielu programów, które są tutaj w tym komponencie transformacji cyfrowej pokazane, 

wykluczeni. Bo zazwyczaj jest taka opinia, że w miastach sytuacja jest dobra, a gorzej się dzieje 

w gminach wiejskich, gorzej się dzieje po stronie wschodniej naszego kraju, po stronie zachodniej 

jest trochę lepiej. Tak że myślę, że tutaj o tym państwo powinniście pamiętać.  

Jeżeli chodzi o wyposażenie w sprzęt multimedialny, odnoszę się już tutaj do C21, czyli cyfrowej 

infrastruktury szkół, trochę też nas niepokoi ta identyfikacja potrzeb, która została zawarta. 

Obawiamy się pewnego wykluczenia niektórych miejscowości, niektórych środowisk z realizacji 

tego programu. Dla nas to jest bardzo ważne, żeby ta infrastruktura informatyczna także do nas 

docierała. Tak jak mówiliśmy wcześniej... zresztą wystąpienie kolegi wcześniejsze mówiło także 

o programowaniu. To jest bardzo ważne, żeby zarówno Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz 
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z innymi komponentami przygotowało właściwe oprogramowania dotyczące nauki zdalnej. Zresztą 

już dzisiaj widzimy, że wprowadzenie nauki hybrydowej jest obowiązkiem i o tym po prostu my 

musimy wszyscy pamiętać. Tak że ebooki, multiteki, multibooki, e-podręczniki, powinien nastąpić 

rozwój zdecydowanie całego tego komponentu.  

Oczywiście cieszy nas, że między innymi w ramach tych programów będzie wzmocnienie 

informatyczne, rozumiemy, że Centralne Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych, jeżeli chodzi o samo testowanie uczniów, to bardzo słuszny trend.  

Ważne, żebyśmy także zwrócili uwagę na kompetencje nauczycieli i to wszystko, co dzieje się, 

jeżeli chodzi o przygotowanie nauczyciela do realizacji różnego rodzaju założeń IT. Bo widzimy, 

zresztą o tym mówią różnego rodzaju ankiety i to, co też państwo zawarliście w planie odbudowy, 

że 50% nauczycieli, ponad 50% nauczycieli podstawówek i szkół średnich mówi, że nie jest po 

prostu przygotowanych.  

Myślę, że te pieniądze zdaniem Związku Miast Polskich powinny być zdecydowanie większe, 

przeznaczone na ten komponent transformacji cyfrowej. I prośba nasza ogólna i bardzo duża, żeby 

pomimo wszystko nie ograniczać dostępności miast średnich, miast dużych do tych wszystkich 

programów, które tutaj są przygotowane.  

Jedna uwaga dotycząca C213 e-kompetencji. Tam mówi się, że 5 tysięcy jest przeznaczone na 

przedszkola, na ośrodki kultur. Uważamy, że ta kwota jest po prostu zbyt mała. Zresztą też te 

wyliczenia, które państwo przedstawiacie, ja rozumiem, że to między innymi wynika z realizacji 

programu „Zdalna szkoła" i „Zdalna szkoła+", myślę, że są trochę zaniżone, te środki powinny być 

trochę większe i tyle ze strony naszej. No równo zdążyłem, pięć minut, dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za ten głos i zapraszam kolejnego mówcę, pan Grzegorz 

Cichy, Unia Miasteczek Polskich. 

ON: Panie Grzegorzu, nie widać i nie słychać pana. 

Karolina Dreszer-Smalec: W tym momencie próbujemy uzyskać połączenie z panem Grzegorzem 

i jeżeli będzie to niemożliwe, a niestety te wyzwania, które w tej chwili mamy właśnie, w dobie 

pandemii myślę, że doskwierają nam wszystkim, spróbujemy zrobić w ten sposób i chciałabym 

zaprosić do głosu kolejnego mówcę, pana Pawła Tomczaka ze Związku Gmin Wiejskich, a jak tylko 

połączenie z panem Grzegorzem Cichym zostanie uzyskane, zabierze on głos jako kolejna osoba. A 

więc zapraszam pana Pawła Tomczaka. 

Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich: 

Panie ministrze, szanowni państwo,  

Związek Gmin Wiejskich jest największą organizacją samorządową, zrzeszającą ponad 630 gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich, i chciałbym podkreślić w tych działaniach związanych z transformacją 

cyfrową, by w przedsięwzięciach szczegółowych uwzględnić specyfikę tych jednostek, do których 

kierowane są poszczególne działania w ramach tego komponentu.  
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Ludność na terenach gmin wiejskich jest w wielu przypadkach rozproszona, jest to w wielu 

miejscach kraju społeczeństwo starzejące się, niestety o ograniczonym potencjale finansowym, 

zarówno mieszkańców, jak i samorządów tam funkcjonujących, i niestety również o zdecydowanie 

mniejszych kompetencjach cyfrowych, jak i kompetencjach ogólnych. Stąd też przy planowaniu 

szczegółowych programów i już wykonaniu poszczególnych działań warto byłoby mieć to 

w pamięci. I tak nawiązując tutaj do wypowiedzi pana Krzyżanowskiego, zdaję sobie z tego sprawę, 

że na obszarach miejskich również są takie problemy, jednak są zdecydowanie większe możliwości 

przeciwdziałania tym problemom, natomiast takie możliwości na terenach wiejskich są 

ograniczone.  

Przechodząc do kwestii szczegółowych, oczywiście wspieramy likwidację białych plan, ale w tym 

procesie chciałbym, by te działania były ściśle skorelowane i konsultowane z samorządami, gdzie 

te przedsięwzięcia mają być realizowane.  

Jeżeli chodzi o kwestie kompetencji, tutaj popieram głos zarówno pana Kubalskiego, jak i pana 

Krzyżanowskiego w zakresie przedsięwzięć planowanych e-edukacji i programowaniu, chciałbym 

jednak podkreślić, by w tych przedsięwzięciach uwzględnić jakby większe akcenty finansowe 

i działań skierowanych dla tych szkół wiejskich, szczególnie małych szkół i nauczycieli, i uczniów.  

W zakresie cyberbezpieczeństwa zauważyłem, że jest akcent położony na administrację 

rządową. Mam nadzieję, że chodzi tutaj też i generalnie na administrację jako taką i w tych 

przedsięwzięciach uważamy, że powinno się przyjąć działania wspierające ocenę bezpieczeństwa 

w samorządach i jednostkach im podległych w układzie wspólnego krajowego systemu, który by 

oceniał bezpieczeństwo, monitorował ten proces bezpieczeństwa i był finansowany ze środków 

zewnętrznych, jak i również w momencie określenia sposobu minimalizacji tych zagrożeń, żeby też 

wspierał te jednostki we wdrożeniach ograniczających zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. 

Wracając do kwestii rozwiązań w zakresie e-urzędu, uważamy, że celowym byłoby wspieranie 

samorządów tych małych w tworzeniu wspólnych zespołów obsługujących większą grupę gmin. 

W tym procesie należałoby stworzyć również jakieś instytucje wsparcia tworzenia tych zespołów 

i finansowania tych działań w pierwszych latach ich funkcjonowania. Również uważamy, 

że istotnym rozwiązaniem dla tych małych samorządów jest rozwój rozwiązań chmurowych 

i wspólnych platform do świadczenia e-usług, tak aby poszczególne samorządy, gdzie w wielu 

przypadkach te usługi są, nie musiały tworzyć własnych zindywidualizowanych rozwiązań.  

Jak wspomniałem, w tych wszystkich przedsięwzięciach należy pamiętać, że są tylko środkiem 

do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie. Kluczem do wdrożenia i wykorzystania rozwiązań 

cyfrowych jest szeroko pojęta edukacja, nie tylko cyfrowa, ale edukacja szeroko pojęta, [w którą] 

te komponenty edukacji cyfrowej są wkomponowane. I to jest jakby ważny element, o którym 

trzeba zawsze pamiętać przy działaniach związanych z transformacją cyfrową.  

Dziękuję państwu. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za to wystąpienie. Chciałabym się jeszcze upewnić, czy pan 

Grzegorz Cichy z Unii Miasteczek Polskich dołączył do nas? Nie mamy jeszcze takiego kontaktu, nie 
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udało się połączyć z panem Grzegorzem, a więc w takim razie będziemy przechodzić do kolejnej 

części, ale zanim, to chciałabym tylko wspomnieć, że jesteśmy na Zoom webinar i w tej chwili jest 

z nami ponad sto osób, jesteśmy również dostępni na kanałach YouTube, na transmisji na 

Facebooku, więc zapraszamy państwa do tego, aby oglądać, ale aby też komentować, aby zadawać 

swoje pytanie, w platformie Zoom można to zrobić w dziale Questions and Answers. Można też 

wysyłać swoje pytanie, komentarze, propozycje bezpośrednio na stronie 

wysluchanieplanodbudowy.pl. Wszystkie państwa komentarze, które dzisiaj nie udało się tutaj 

wypowiedzieć, zachęcamy do tego, żeby przesyłać, one wszystkie zostaną przekazane w całym 

pakiecie do ministerstwa, do osób pracujących nad tym, aby Krajowy Plan Odbudowy w jak 

najlepszym stopniu odzwierciedlał potrzeby, które między innymi podczas dzisiejszego 

wysłuchania zostaną przez państwa wskazane. Przechodząc do kolejnej części, części dedykowanej 

przedstawicielom, partnerom społecznym i gospodarczym, a mianowicie podmiotom 

wymienionym w ustawie o radzie dialogu społecznego partnerów gospodarczych, przekazuję 

pierwszy głos panu Jerzemu Wysokińskiemu z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 

Zawodowych. Zapraszam, ma pan pięć minut. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek partnerów 

społecznych i gospodarczych 

Jerzy Wysokiński, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

Panie ministrze, szanowni państwo, jako organizacja centralna związkowa, największa w Polsce, 

nie mogliśmy wobec tematu transformacji cyfrowej pozostać obojętni. Reprezentując taką rzeszę 

pracowników, chcemy swoje uwagi przedstawić, podkreślając wagę tego obszaru.  

Przede wszystkim ja bym porównał to, że transformacja cyfrowa, która jest ogromną szansą dla 

Polski, możemy ją porównać do elektryfikacji Polski w latach 50., jak również do dużej takiej akcji, 

ale część z państwa może pamiętać, społecznych komitetów telefonizacji, które wprowadziły 

telefony do naszych małych miasteczek i wiosek. Jednak rozwój całej naszej gospodarki musi być 

oparty w tej chwili o cyfrowe technologie i o ile ostatnie lata to mieliśmy bardzo duży postęp, jeżeli 

chodzi o rozbudowę sieci szerokopasmowych w dużych miastach i średnich miastach, to niestety 

pozostały te białe plamy i ta rozbieżność w dostępie do cyfrowych usług jeszcze się powiększyła. 

Dlatego naszym zdaniem konieczne jest przyspieszenie inwestycji w zapewnienie 

szerokopasmowego dostępu do internetu oraz uruchomienie jak najszybsze technologii 5G i muszą 

się z tym wiązać takie działania rządu jak umożliwienie prowadzenia tych inwestycji wszystkim 

chętnym operatorom w jak najszybszym terminie. Czyli potrzebne są zmiany w przepisach prawa, 

prawa budowlanego.  

Jako przykład podam datę podawaną w Krajowym Planie Odbudowy, że większość zmian w prawie 

budowlanym przyspieszających inwestycji to będą zmiany, które wejdą w życie w czwartym 
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kwartale 2022 roku. Uważamy, że takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Te wszystkie zmiany 

prawne muszą być przeprowadzone dużo szybciej, żeby była możliwość jak najszybszego 

skorzystania z tych środków, które będą przeznaczone konkretnie na inwestycję w poprawę 

dostępu do internetu. To jest jedyna szansa, żeby Polska mogła wypełnić pewne zobowiązania, 

które są określone w programie transformacji cyfrowej Europy, że do 2030 roku ponad 80% 

procent społeczeństwa ma mieć możliwość dostępu do internetu gigabajtowego. Postarajmy się 

tak zrobić, żebyśmy nie gonili Europy, jeżeli chodzi o możliwość dostępu do tego szybkiego 

internetu.  

Oprócz spraw związanych z inwestycjami, jako organizacja reprezentująca dużą rzeszę 

pracowników zauważamy taką sytuację, że ”transformacja cyfrowa”pewnych dziedzin 

gospodarki spowoduje zmianę sposobów świadczenia pracy. I naszą rolą jest, żeby w tej sytuacji 

nie nastąpiło zaburzenie tych relacji, które są miedzy pracownikami a pracodawcami. Bardzo 

ważne będzie zapewnienie takich przekształceń prawnych, które w sytuacji świadczenia na 

masową skalę pracy zdalnej, które w sytuacji masowego zastępowania pracowników przez roboty 

i sztuczną inteligencję nie spowodują takich zmian na rynku pracy, że Polska z jakby tego lidera 

gospodarki z najmniejszą ilością osób bezrobotnych, z takiej pozycji po prostu spadnie.  

Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Z przyjemnością będę wsłuchiwał się dalej w głosy prelegentów 

i mam nadzieję, że dojdziemy do bardzo dobrych wniosków po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. 

Dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za to wystąpienie i chciałabym przekazać głos kolejnej 

osobie, panu Sławomirowi Broniarzowi ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zapraszam do głosu, 

ma pan pięć minut. 

Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Dziękuję bardzo, dzień dobry. Cześć, Karolina.  

Zanim przejdę do zasadniczego wątku mojego wystąpienia, chciałbym tę myśl, która była ostatnim 

fragmentem wystąpienia pana Wysokińskiego rozwinąć. Wydaje się bowiem, że jest potrzeba, i to 

absolutna potrzeba, niezbywalna potrzeba, uporządkowania prawa pracy w zakresie tego, co 

wiąże się z pracą zdalną, ale także w aspekcie uprawnień pracowniczych i kosztów ponoszonych 

przez pracowników zwrócenie uwagi właśnie na ten element kosztowny. To jest rzecz, która 

w minionym roku tej edukacji zdalnej w odniesieniu do nauczycieli była jednym z zasadniczych 

tematów naszych rozmów, i wydaje się, że tutaj nie można tego odkładać na jakąś bliżej 

nieokreśloną perspektywę, należy ten stan rzeczy jak najszybciej uporządkować, pamiętając, 

że gros kosztów związanych z realizacją pracy zdalnej w aspekcie wykonywania zawodu 

nauczyciela ponosili sami zainteresowani.  

Jeżeli chodzi o edukację zdalną, miniony rok pokazał, jak wielkie są z jednej strony nasze potrzeby, 

jak wielkie są oczekiwania w tym zakresie, i dobrze, że ten wątek w odniesieniu do KPO powraca 

w dyskusji publicznej, dlatego że wszelkie wnioski, wszelkie uwagi, powinny być zgodnie z tymi 

zapisami partnerstwa realizowane w absolutnej transparentności, przejrzystości.  
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Proszę zwrócić uwagę na szczegóły, które się tutaj pojawiają, a które dla edukacji mają bardzo 

istotne znaczenie. Mianowicie „transformacja cyfrowa”opisana w komponencie C z jednej strony 

zawiera w sobie bardzo dużą kwotę ponad 550 milionów euro (to jest rzecz no bardzo istotna 

z punktu widzenia potrzeb edukacji), ale także daje pewne rozwiązania, z którymi naprawdę no 

trudno się pogodzić.  

Bo jeżeli nagle okazuje się, że ma się pojawić jeden komputer na sześciu uczniów w szkołach 

podstawowych czy jeden komputer na siedmiu uczniów w szkołach ponadpodstawowych, to są 

to parametry, które w żadnej mierze nie zaspokajają ani nie zaspokoją oczekiwań środowiska 

uczniowskiego w tym zakresie. Przy braku inwentaryzacji stanu faktycznego, jeżeli chodzi 

o sprzęty i wyposażenie, będziemy nadal mieli ogromne problemy.  

Innym ważnym elementem, który musi być uporządkowany, jest dostęp do internetu w ogromnej 

liczbie miejscowości. Zgodnie z informacją pana ministra Zagórskiego ponad 2 tysiące miejscowości 

nie ma dostępu do internetu. Bez względu na poziom nakładów, jeżeli tego wąskiego gardła nie 

pokonamy, to nie będziemy mieli tutaj sukcesu.  

Jakby reasumując ten wątek, jesteśmy przekonani, że co do potrzeby wydania tych 550 

milionów nie ma sporu, natomiast dyskutować można nad efektami wydania tej kwoty. Dlatego 

że [tu] trudno o poprawę nasycenia komputerami rynku uczniowskiego. Naszym zdaniem w takim 

kierunku powinniśmy iść: zinwentaryzować stan posiadany, a jednocześnie określić skalę 

potrzeb tak, żeby ten sprzęt był w pełnej dyspozycji szkoły z możliwością wyposażenia 

i wypożyczenia tego uczniom.  

Zwracamy także uwagę na to, że sam komputer nie zaspokoi naszych oczekiwań, jeżeli do tego 

komputera nie będzie dostępu w zakresie tego doposażenia, różnego rodzaju interface'ów, 

różnego rodzaju urządzeń, które tą pracę nauczyciela uczynią łatwiejszą, prostszą. To samo dotyczy 

ucznia. 

A więc nie w sprzęcie jest tylko i wyłącznie problem, ale w tym, żebyśmy mieli dodatkowe 

wsparcie w zakresie oprogramowania, wsparcia dydaktycznego, materiałów, które powinny się 

znaleźć w sieci, [które] powinny mieć powszechny charakter dla uczniów i dla nauczycieli, po to 

także, żeby zobiektywizować ten proces dydaktyczny także w zakresie osiąganych wyników.  

I rzecz równie istotna, na co zwracamy uwagę, nauczyciele już osiągnęli określony poziom 

kompetencji w zakresie edukacji cyfrowej. Natomiast potrzebne nam jest to, z czym borykamy się 

na co dzień, a więc sprawa relacji nauczyciel-uczeń przy edukacji zdalnej, kwestia motywowania 

uczniów w zakresie przełamywania, pokonywania trudności, ale także wchodzenia i utrzymywania 

tego stałego kontaktu ze szkołą, jak również problem, który sygnalizuje wielu nauczycieli, a więc 

owego wypalenia zawodowego. W sytuacji, kiedy zatarła się granica między pracą a domem, kiedy 

dla ogromnej rzeszy nauczycieli ten dom stał się jednocześnie i pracą, i miejscem edukacji 

własnych dzieci, tudzież uczniów, jest potrzeba takiego wsparcia w zakresie umiejętności miękkich 

i o tego rodzaju działania byśmy apelowali. Bardzo dziękuję. 
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za tę wypowiedź, dziękuję za trzymanie się czasu i zapraszam 

kolejną osobę, panią Aleksandrę Musielak z Konfederacji Lewiatan. Zapraszam. 

Aleksandra Musielak. Konfederacja Lewiatan  

Dzień dobry państwu, dzień dobry, panowie ministrowie. 

Szanowni państwo, jestem przedstawicielką reprezentatywnej organizacji pracodawców 

zrzeszającej ponad 4 tysiące firm w Polsce. W imieniu tych podmiotów zabieram dzisiaj głos 

w ramach publicznego wysłuchania Krajowego Planu Odbudowy.  

Odnosząc się do komponentu C „transformacja cyfrowa”, chciałabym wyrazić zdecydowane 

poparcie dla przedstawionych założeń, które w znacznym stopniu są zbieżne z postulatami, jakie 

zostały zgłaszane przez Konfederację Lewiatan w toku roboczych prac nad tymże programem.  

Jeżeli chodzi o element C1, czyli poprawę dostępu do szybkiego internetu, doceniamy 

przedstawione kierunki dalszego rozwoju nowoczesnych szybkich sieci szerokopasmowych, a także 

możliwość partycypowania w nich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.  

W zakresie celu C1, należałoby doprecyzować, że celem inwestycji powinny być inwestycje 

w infrastrukturę, które pozwoli na dalszy skokowy wzrost parametrów usługowych mierzonych 

w gigabajtach. I wydaje się, że aktualnie takie cele najlepiej adresuje technologia światłowodowa, 

która może być wykorzystana nie tylko do zapewnienia stacjonarnego dostępu, ale także 

do rozwoju sieci 5G. Warte uwagi jest również to, by w ramach projektów mogły być podłączane 

nie tylko gospodarstwa domowe, ale również jednostki publiczne, na przykład gminne ośrodki 

kultury, biblioteki, siedziby urzędów gmin, szkoły. Takie podejście jest uzasadnione z punktu 

widzenia obniżenia średnich kosztów budowy sieci, ale także ze względu na niezrozumienie 

społeczne kształtu projektów PO PC, w ramach których nie można podłączyć urzędów gmin czy 

bibliotek, mimo tego, że infrastruktura znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie takich budynków.  

Proponujemy również dodanie kryterium możliwości wykorzystania środków z KPO jako 

narzędzia uzupełniającego inwestycje zrealizowane w PO PC w zakresie, gdzie nie udało się 

w pełni przyłączyć adresów stanowiących białe plamy w danym rejonie realizacji projektów 

PO PC. Takie podejście zapewni większą synergię i korzyści z wydatkowania funduszy unijnych.  

Projekty infrastrukturalne powinny zostać uzupełnione o możliwość sfinansowania budowy 

przyłączeń w białych plamach. Propozycja dotycząca dalszego wsparcia infrastruktury cyfrowej dla 

szkół również zasługuje na uznanie. Rozbudowa sieci wewnątrzszkolnych LAN jest naturalnym 

kolejnym krokiem po realizacji przyłączenia szkół w ramach projektu OSE na podniesienie jakości 

nauczania poprzez dywersyfikację jej metod oraz zwiększenie dostępu dla uczniów i nauczycieli 

do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.  

Jeżeli chodzi o inwestycję w infrastrukturę telekomunikacyjną, widzimy oczywiście szereg barier 

regulacyjno-prawnych, które wciąż hamują docieranie do klientów z usługami internetowymi, tak 

ważnymi w trakcie pandemii. Biorąc pod uwagę, że w ramach komponentu „transformacja 
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cyfrowa” przewidziana jest reforma dotycząca ułatwienia rozwoju infrastruktury, apelujemy 

o zniesienie barier przyspieszających i zwiększających dostęp do szerokopasmowego internetu.  

Zwracamy uwagę na efektywność energetyczną sieci telekomunikacyjnych. Jak wiemy, coraz 

intensywniej korzystamy z usług online, więc jest to wyzwanie dla nas wszystkich, by zapewnić 

większe zużycie niegenerujące proporcjonalnie dużego zużycia energii. Apelujemy o promowanie 

testlabów, tworzenie miejsc, gdzie można testować różne rozwiązania technologiczne dla 

przemysłu. 

Bardzo ważne jest dla nas, by strona rządowa zadbała o transparentność przy podziale środków 

zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie. KPO wielokrotnie wspomina 

o tworzeniu warunków dla rozwoju przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, 

ale nie mówi nic na temat procesu zakupowego tych technologii. Od niedawna w Polsce 

funkcjonuje system ZUCh [System Zapewniania Usług Chmurowych], który ma za zadanie ułatwić 

instytucjom publicznym zakup usług chmurowych. Nie jest on jeszcze powszechnie stosowany 

i warto, aby został on uwzględniony w KPO jako narzędzie pozwalające na przyspieszenie 

transformacji sektora publicznego w oparciu o zastosowanie przełomowych technologii cyfrowych. 

Zwracamy uwagę na konieczność zwiększenia puli środków na podnoszenie kompetencji 

cyfrowych wykorzystanych w pracy zawodowych i kierowanie tych pieniędzy na programy 

realizowane przez przedsiębiorstwa, w tym duże firmy.  

W zakresie wsparcia kompetencji na rynku pracy wskazano, że będzie to skierowane dla 

pracowników MŚP, natomiast wciąż brakuje możliwości korzystania z tych środków przez 

przedsiębiorców. Przy tak sformułowanym katalogu beneficjentów wsparcia z możliwości 

podnoszenia kompetencji wykluczeni zostaną przedsiębiorcy, w tym prowadzący jednoosobowe 

działalności gospodarcze i zatrudniające kilkanaście osób.  

W kontekście planów KPO dotyczących wsparcia edukacji w zakresie cyfrowej zwracam uwagę na 

brak wsparcia dla uczelni wyższej. Wnioskujemy o włączenie do KPO projektu uczelnie cyfrowe 

jako odpowiedzi na potrzeby uczelni wyższych. Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za to wystąpienie i przekazuję głos panu Krzysztofowi 

Heller z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Proszę, ma pan pięć minut. 

Krzysztof Heller, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji  

Panowie ministrowie, państwo przewodniczący, szanowni państwo, dzień dobry, dziękuję za 

możliwość zabrania głosu.  

Całości kierunków wyznaczonych w Krajowym Programie Odbudowy w zakresie transformacji 

cyfrowej nie sposób negować. Wiadomo, że choćby ten budżet był jak największy, zawsze trzeba 

wybrać, a priorytety zostały tak ustawione, że naszym zdaniem są one zasadne. W swoim 

wystąpieniu chciałbym się odnieść do tych trzech obszarów, zwracając uwagę na pewne szczegóły. 

Pierwszy obszar: jeżeli mówimy o poprawie dostępu do szybkiego internetu, to przede wszystkim 

powszechnie posługujemy się pojęciem obszarów białych, natomiast niestety diabeł tkwi 
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w szczegółach. Wyznaczanie obszarów białych niejednokrotnie stwarza problemy. I tutaj mamy 

taki postulat, żeby ta baza adresowa dotycząca budynków i mieszkań, która służy wyznaczaniu 

obszarów białych, była zgodna z rzeczywistością. Mamy kilka źródeł informacji, one są niespójne 

i powodują szereg potem problemów w praktyce, w szczególności takiej takie sytuacje, w których 

sąsiednie budynki nagle są nieobjęte programami, ponieważ nie były w bazie. Druga sprawa, 

również zbliżona, to jest wiarygodność danych operatorów, którzy wykazują niejednokrotnie 

pokrycie w sposób taki, który wyłącza poszczególne obszary z interwencji, a w praktyce okazuje 

się, że deklarowane prędkości transmisji nie są tam dostępne.  

Druga ważna uwaga, że obszary miejskie również posiadają białe plamy o trwałym charakterze. 

One nie są wbrew pozorom w stu procentach tak znakomicie obsługiwane, jak by się wydawało, 

i to również trzeba uwzględnić w programie.  

No i wreszcie tam, gdzie mamy niską gęstość zabudowy, gdzie mamy obszary o dużym 

rozproszeniu zabudowy - głównie są to oczywiście obszary wiejskie, ale również obszary 

podmiejskie - aby zachować z jednej strony rozsądne proporcje kosztowe, z drugiej strony 

uzyskać odpowiednie parametry techniczne, należałoby poważnie rozważyć możliwość 

zastosowania stacjonarnych rozwiązań radiowych, na przykład właśnie w związku z tak czy 

inaczej uruchamianym programem 5G. Tyle, jeżeli chodzi o te kwestie infrastruktury 

szerokopasmowej.  

Drugi obszar, czyli rozwój e-usług i ich konsolidacja. Jak najbardziej potrzebujemy rozwiązań 

cyfrowych w sferze publicznej, ale wydaje mi się, że - korzystając z tej sytuacji, że pewne programy 

zostaną no ujednolicone, będzie wprowadzane pewne rozwiązania centralne - należałoby po 

pierwsze zadbać o to, żeby dokument cyfrowy był rzeczywiście cyfrowy, żeby skończyć z taktyką 

umieszczania skanów podbitych pieczątką i uważania, że jest to dokument cyfrowy. Bo cała zaleta 

cyfryzacji polega na tym, żeby była łatwy dostęp do treści, łatwe przeszukiwanie. I druga bardzo 

ważna rzecz, wymiana również w formie cyfrowej. Żeby wprowadzić takie standardy wymiany 

dokumentów, żeby nie było sytuacji, w której dokumenty w formie cyfrowej są ręcznie 

przerzucane z jednego systemu do drugiego.  

KPO wspomina o cyfryzacji rolnictwa, jest tam wiele zagadnień, wydaje mi się, że warto rozszerzyć 

ten katalog o zagadnienia związane z żywnością, z systemami wspierającymi kontrolę 

i ewidencjonowanie jakości żywności.  

Wreszcie bardzo ważny temat, cyfrowa infrastruktura szkół. Rozszerzenie z zakresu LAN-ów jest 

ważne, ale też ważne jest, żeby ten dostęp w sieciach wewnątrzbudynkowych był po pierwsze 

bezpieczny, a po drugie - żeby umożliwiał łatwe zdalne zarządzanie, bo nie wszystkie lokalne osoby 

odpowiedzialne za informatyzację w danej szkole posiadają takie kompetencje, więc dobrze by 

było takie usługi zdalne umożliwiać i żeby było to po prostu wymagane.  

Wreszcie trzeci obszar, obszar wzrostu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Wydaje się, że 

wygaszanie ośrodków nieefektywnie kosztochłonnych dobrze byłoby jasno określić, według jakiej 

metodyki będą one klasyfikowane, które z nich będą wycofywane i które będą, że tak powiem, 
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integrowane czy konsolidowane. Na pewno też warto przewidzieć okresowe audyty i testy 

bezpieczeństwa systemu usług publicznych. I wreszcie należałoby rozważyć, żeby przy migracji 

do bezpiecznych chmur rozważyć również pewne obligatoryjne wskaźniki dostępności tych e-

usług. To wszystko, dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za tą wypowiedź i chciałabym przekazać głos panu 

Bartłomiejowi Nocoń ze Związku Banków Polskich. 

Bartłomiej Nocoń, Związek Banków Polskich 

Dzień dobry, szanowni państwo, dzień dobry, panie ministrze. Dziękuję za możliwość uczestnictwa 

w dzisiejszym wysłuchaniu.  

Szanowni państwo, od czasów trzeciej rewolucji przemysłowej, której zawdzięczamy takie 

zdobycze cywilizacji jak komputery i sieć internetową, dobrem szczególnym stały się dane 

i informacja, w konsekwencji zbiory, które z angielskiego nazywamy big data.  

Umiejętność ich efektywnego przetwarzania zaczęła stanowić o przewadze konkurencyjnych 

całych społeczeństw i przedsiębiorstw. I te procesy składające się na transformację cyfrową, którą 

niesie ze sobą tak zwana czwarta rewolucja, nie dotyczą jednak tylko przemysłu, stąd określa się je 

terminem gospodarka 4.0.  

Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo obywateli, przedsiębiorstw sektora publicznego 

i prywatnego w tej transformacji nie stanowi dzisiaj wyboru, jest koniecznością. W sposób 

szczególny tę tezę potwierdziła pandemia Covid-19, która pokazała, że sprawna technologia 

wykorzystująca do przechowywania i przetwarzania danych, w tym rozwiązania chmurowe, 

stanowi klucz do przetrwania, a często także do istotnego wzrostu. 

Procesy transformacji cyfrowej przenikają całą gospodarkę, a do jej efektywnego przeprowadzenia 

konieczna staje się również edukacja cyfrowa całego społeczeństwa. W trakcie dzisiejszego 

wysłuchania chciałbym w imieniu Związku Banków Polskich zwrócić w szczególności uwagę na 

cztery aspekty w zakresie tematu gospodarki 4.0, których uwzględnienie, mamy nadzieję, 

umożliwi efektywną realizację w ramach programu KPO. Te aspekty są wynikiem doświadczeń 

sektora bankowego w Polsce, który [niezrozumiałe]. 

Karolina Dreszer-Smalec: Szanowni państwo, mamy kłopot techniczny z połączeniem.  

Bartłomiej Nocoń: Ja słyszę państwa bardzo dobrze. 

Karolina Dreszer-Smalec: Być może już wszystko jest OK. Proszę kontynuować. 

Bartłomiej Nocoń: Ogromną wagę powinno się przywiązywać do powszechnego kształcenia 

w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez szeroką akcję edukacyjną, która niweluje społeczne 

obawy przed nowościami, w szczególności technologicznymi.  

Potencjalnych użytkowników technologii należy również przekonywać, że dzięki zaufaniu do 

nowych technologii, takiemu digital trust, mogą pewne czynności wykonywać sprawniej, 

wygodniej, równocześnie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Idea ta powinna być także 
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realizowana poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań do ochrony środowiska i wsparcia 

procesów dekarbonizacyjnych. Cyfrowe procesy projektowania, planowania i wytwarzania 

zdecydowanie bowiem ułatwiają zmniejszanie ilości odpadów, co wpływa na pozycję 

konkurencyjną przedsiębiorstw na rynku jako przyjaznych środowisku.  

Powinniśmy również angażować większe środki państwowe we wspomaganie przedsiębiorstw, 

które poszukują innowacyjnych rozwiązań, poprawiających efektywność energetyczną, ponowne 

użycie surowców i wykluczające inwestycje opierające się tylko na węglu czy też energii atomowej, 

zielonym portfelem inwestycyjnym.  

Niezmiernie istotną i konieczną naszym zdaniem do zaadresowania kwestią pozostaje szybkie 

i efektywne zaktywizowanie małych i średnich przedsiębiorców w procesach cyfryzacji, bowiem ich 

niedostateczne zaangażowanie może przynieść negatywne skutki, z uwagi na fakt, że zatrudnienie 

w tych przedsiębiorstwach znajdują szerokie rzesze Polaków.  

Proszę państwa, drugim obszarem to są główne bariery w przekształcaniu gospodarki w formę 

gospodarki cyfrowej. Nadanie tej budowie kompetencji cyfrowych statusów kluczowego 

wyzwania w zakresie cyfryzacji jest spowodowane utrzymującą się u części Polaków niechęcią 

do podejmowania aktywności w tym zakresie, również brakiem dostępu do infrastruktury, 

komputerów i internetu.  

Odpowiedzią na ten sceptycyzm wobec adaptacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych musi 

być szeroko zakrojona akcja o charakterze edukacji cyfrowej, która będzie przekonywała 

o znaczeniu włączenia cyfrowego szerokich rzesz obywateli. Mówiąc o edukacji, należy myśleć 

także o kadrze, która będzie w stanie na duża skalę popularyzować wiedzę z tego obszaru. 

Obecnie wykwalifikowane osoby zajmują bowiem często stanowiska w sektorze prywatnym i nie 

poszerzają zasobów kadry naukowej na uczelniach w Polsce.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Proszę kończyć.  

Bartłomiej Nocoń: Tak. I trzeci aspekt, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, to są właśnie kwestie 

związane z nadaniem kierunku budowy nowoczesnego społeczeństwa, budowania cyfrowej 

gospodarki, która będzie się wpisywała w rozwój ekosystemu edukacji  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu serdecznie za tą wypowiedź. 

Bartłomiej Nocoń: Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie. Problemy techniczne nam niestraszne, udało się 

przywrócić połączenie. Jest też z nami pan Grzegorz Cichy, teraz jesteśmy już też w pełnym 

połączeniu, więc zapraszam pana Grzegorza, który reprezentuje Unię Miasteczek Polskich i miał 

występować w poprzedniej części. Zapraszam pana, aby zabrał pan głos w tym momencie, i oddaję 

panu pięć minut. 
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Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich  

Dzień dobry państwu. Bardzo przepraszam za wcześniejsze niedogodności. Niestety cyfryzacja 

w tej chwili jest w urzędzie gminy miasta Proszowice toczona... 

Występuję jako prezes Unii Miasteczek Polskich, czyli stowarzyszenia zrzeszające małe miasta, 

gminy miejsko-wiejskie, czyli chcę dzisiaj mówić w imieniu właśnie mieszkańców tak zwanej 

polskiej prowincji.  

Cieszę się z tego projektu, z tego pomysłu na przyspieszenie procesów cyfryzacji, wdrażania 

nowych rozwiązań technologicznych, jednak chciałem zwrócić uwagę na problemy, które spotykają 

mieszkańcłów czy samorządy poza metropoliami, poza dużymi miastami, poza obszarami 

miejskimi. 

Cały czas jest problem białych plam w dostępie nie tylko do internetu, ale do sieci 

komórkowych. Te punkty dostępu są bardzo istotne. Myślimy tutaj przede wszystkim o tym, żeby 

tą dostępnością objęte były wszelkie instytucje użyteczności publicznej, wiadomo, wszelkiego 

rodzaju szkoły, przedszkola, przychodnie zdrowia, to jest bardzo też istotne, wszelkiego rodzaju 

remizy ochotniczych straży pożarnych, świetlice, domy ludowe, świetlice wiejskie, ale również 

wszelkiego rodzaju obiekty sportowe, boiska, osy [Otwarte Strefy Aktywności OSA] czy inne 

strefy aktywności, parki miejskie, place targowe. Te hotspoty czy punkty dostępów w tych 

miejscach powinny być łatwo łączące się, o wysokiej jakości połączenia internetowego, aby można 

było być w tym dostępie, żeby tych białych plam było jak najmniej.  

Tutaj niestety pojawiają się czasami problemy z postawą społeczeństwa czy też samorządu, 

radnych, którzy nie zawsze zgadzają się, aby w miejscowych planach były zapisane zgody na 

budowę wież przekaźnikowych, masztów telefonii komórkowych, i tutaj też należałoby do tego 

podejść w sposób systemowy, aby takie punkty dostępu czy punkty przekazu czy bazowe sieci 

komórkowych mogły być łatwiej budowane.  

Jedną z barier również dostępu do internetu jest koszt dla gospodarstw domowych. Dla osób 

zwłaszcza starszego pokolenia, osób wykluczonych cyfrowych, niełatwe będzie podjęcie decyzji 

o tym, aby przykładowo ponosić duże koszty, rzędu stu czy stu kilkunastu złotych miesięcznie za 

dostęp do internetu, z którego ta osoba będzie korzystała sporadycznie. Więc co wykluczenie 

cyfrowe, nie tylko chodzi o kompetencje, ale również o infrastrukturę, o możliwość dostępu, ale 

przede wszystkim także o koszty ponoszone w dostępie do internetu.  

Proponuję tutaj, aby w takich pięciu obszarach te możliwości rozwoju cyfryzacji następowały, 

czyli wszystkie usługi dotyczące zdrowia, czyli: 

E-zdrowie, e-recepty, e-pacjent, e-szczepienia, czyli te wszystkie rejestracje, które są czasami 

koordynowane przez lokalne samorządy.  

E-edukacja, oczywiście szkoły muszą mieć dostęp internetu do zdalnej nauki, pandemia pokazała 

to bardzo dobitnie.  
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E-obywatel, czyli zastąpienie tych wszystkich urn, które są w urzędach, różnego rodzaju 

instrumentami, narzędziami, które pozwoliłyby na to, aby obywatel bez wychodzenia z domu mógł 

formularze, deklaracje i inne rzeczy składać.  

E-bezpieczeństwo, myślę tutaj również o sieci powiadamiania o zagrożeniach, kataklizmach, 

powodziach, o monitoringu różnego rodzaju powierzchni wód, powierzchni dróg - to też można 

w sposób internetowy, cyfrowy prowadzić,  

E-pomoc, czyli wszystkie usługi związane z pomocą dla tych najuboższych, wykluczonych.  

Na pewno chcielibyśmy w imieniu małych miast czy miasteczek, czy gmin miejsko-wiejskich, aby 

w ramach tego programu można było budować cyfrowe systemy do sterowania rozkładami jazdy, 

wszelkiego rodzaju wpłatomaty, parkomaty czy różne inteligentne systemy do sterowania usług 

publicznych w mieście. Tak samo wszelkiego rodzaju zdalne odczyty prądu, bardzo modna 

fotovoltaika gazu, wody, ścieków, ciepła użytkowego, czyli te systemy miejskie. Wsparcie dla 

wszelkiego usług komunalnych, publicznych, baza źródeł ogrzewania, ciepła, czyli wsparcie 

do realizacji programów ochrony powietrza, centralnej ewidencji emisyjnej budynków - to są 

obszary, które powinny być ujęte w tym Krajowym Programie Odbudowy w module cyfryzacji. To 

jest bardzo ważne dla samorządów małych miast, gmin miejsko-wiejskich.  

Kończę swoje wystąpienie, aby po tym programie można było potwierdzić: w Polsce jest internet 

dla każdego. Dziękuję serdecznie. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu pięknie za tę wypowiedź. I za nami dwie pierwsze części, 

w których wypowiadali się przedstawiciele samorządów i przedstawiciele partnerów społecznych 

i gospodarczych.  

Zanim przejdę do części trzeciej, w której oddam głos przedstawicielom organizacji społecznych, 

organizacjom pozarządowym, chciałam tylko przypomnieć, że jesteśmy dzisiaj na platformie Zoom 

webinar i tutaj, w tym miejscu uczestniczy ponad sto osób. Nasza transmisja jest również na kanale 

YouTube OFOP, Stoczni, ministerstwa, jak również na kanałach facebookowych OFOP i Stoczni. 

Zachęcamy państwa do tego, aby komentować, aby wysyłać swoje pytania, czy poprzez platformę 

Zoom, czy poprzez stronę, na której przez następne kilka dni będziemy czekali na państwa uwagi, 

na stronie wysluchanieplanodbudowy.pl.  

Zachęcamy do tego, żeby dzielić się swoimi komentarzami. Wszystkie one zostaną zebrane 

w jednym miejscu i udostępnione dla wszystkich z państwa.  

Powstanie również transkrypcja naszego spotkania i będzie ona również dostępna dla nas 

wszystkich do wykorzystania.  

Myślę, że to też duży walor edukacyjny, o czym też jedna z uczestniczek wspomina w jednym ze 

swoich komentarzy, więc zachęcam państwa do tego.  

Wszystkich uczestników, którzy dzisiaj zabierają głos, te osoby, które zgłosiły się do tego głosu, 

wypełniając specjalny formularz, zapraszamy, by zgłaszać się do kolejnych wysłuchań, które będą 
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w przyszłym tygodniu. Ważne, żeby to zrobić na czterdzieści osiem godzin przed danym 

wysłuchaniem.  

Kolejność dzisiejszych wypowiedzi, jak również we wszystkich kolejnych wysłuchaniach, jest 

losowana, ale są one podzielone w takie części i właśnie w tej chwili będziemy zaczynali część 

dedykowaną wystąpieniom, przedstawicielom podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. I 

pierwszy głos przekazuję panu Krzysztofowi Izdebskiemu z fundacji ePaństwo. Zapraszam. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego.  

Krzysztof Izdebski, Fundacja e-Państwo:  

Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zorganizowanie tego wysłuchania, a dziękuję z dwóch powodów. 

Po pierwsze dlatego, że biorę za dobrą monetę to, że rząd chce słuchać obywateli w sprawie 

Krajowego Programu Odbudowy i jego komponentów, i będzie chciał również wdrażać te 

propozycje zmian, które tutaj padły. Ale po drugie dlatego, że mamy okazję też przy okazji 

porozmawiać o niezmiernie istotnym w obecnych czasach obszarze, czyli cyfryzacji.  

Z uwagi na to, że mam dosyć ograniczony czas, skupię się tylko na jednym elemencie programu, 

związanym z wdrażaniem e-usług w administracji publicznej, czyli ten cel drugi.  

Te propozycje są ambitne, przyznaję, natomiast w w naszej, fundacji ePaństwo, ocenie nieco 

sztampowe. Transformacja cyfrowa traktowana jest tutaj głównie w kategoriach realizacji 

projektów informatycznych, a nie faktycznej transformacji administracji publicznej w tym 

zakresie. Cyfryzacja to znacznie szersze zagadnienie niż wyłącznie narzędzia. To zmiana 

funkcjonowania samej administracji i innych instytucji publicznych.  

Widzę, że w programie są zarysowane zmiany w przepisach, ale one dotyczą tylko kilku bardzo 

konkretnych rozwiązań, ale nie odpowiadają na zdecydowanie większy problem i potrzeby 

transformacji postępowania administracyjnego oraz minimalizowania ryzyk naruszeń praw 

człowieka i obywatela w kontekście nowych technologii.  

Wyrażam w tym ostatnim kontekście pewne rozczarowanie, również w imieniu innych organizacji, 

które mnie do tego upoważniły, między innymi Fundacji Panoptykon czy Centrum Cyfrowe, 

że program poza jedną wzmianką na samym wstępie nie odnosi się do wypracowanej wspólnie 

właśnie z tymi organizacjami polityki sztucznej inteligencji. (i tutaj ukłony w kierunku pana ministra 

Marka Zagórskiego, który taki udział nam zapewnił w zeszłym roku).  

A w ogóle niestety nie odnosi się ten program, o którym teraz mówimy już, do wskazanej 

w programie czy w polityce rozwoju sztucznej inteligencji potrzeby dokonywania ocen wpływu 

algorytmizacji czy na potrzeby tego programu, szerzej, technologii, na prawa obywatelskie 
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i społeczeństwo. Nie wspomina nic też o wzmocnieniu udziału organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego w procesie wdrażania reform cyfryzacyjnych.  

Brakuje również działań zmierzających do reformy procesu wdrażania narzędzi cyfrowych, znowuż 

uwzględniając potrzeby użytkowników, i zabezpieczenie ich praw. A kontrole Najwyższej Izby 

Kontroli potwierdzają, że w tym obszarze nie jest niestety najlepiej.  

Program powinien zostać rozszerzony o te komponenty również w kontekście innych narzędzi 

technologicznych niż te, które wykorzystują sztuczną inteligencję.  

Oczekujemy propozycji zmian w ogólnych zasadach postępowania administracyjnego w kontekście 

odpowiedzialności urzędników i instytucji publicznych za prawidłowość i rozliczalność 

funkcjonowania tych narzędzi, szczególnie w aspekcie zabezpieczenia praw obywatelskich. 

Transformujmy systemowo.  

Warto określić również, na czym miałoby polegać budowanie kompetencji urzędników 

w zakresie narzędzi technologicznych, ale nie tylko w zakresie umiejętności ich obsługi, ale też 

wytłumaczenia obywatelom, jak one działają, w kontekście zabezpieczenia ich praw, i jak 

zabezpieczone są ich interesy w przypadku awarii lub innych nieprawidłowości. W tej chwili często 

odpowiedzią jest bezsilność i pewna bezradność.  

Proszę też nie uważać, że nami kieruje jakaś naiwność w tym aspekcie. Sposób, w jaki będą 

funkcjonowały e-usługi w kontekście zabezpieczenia zasad konstytucyjnych czy postępowania 

administracyjnego, będzie wpływać na wzrost lub spadek zaufania do państwa i jego instytucji.  

No i też na koniec zwraca również uwagę zbyt mała waga przywiązywana do interoperacyjności, 

a jest to przecież kluczowy element transformacji cyfrowych.  

Mimo wielu środków inwestowanych w rozwój narzędzi technologicznych usługi ze sobą nie 

rozmawiają. Rozbudowujemy nowy biuletyn zamówień publicznych, a gdzieś osobno są plany na 

zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Połączenie tych danych zwiększyłoby nie tylko 

efektywność zarządzania wydatkami publicznymi, ale zwiększyłoby też ich przejrzystość. I również 

w tym kontekście brakuje propozycji rozwiązań. Polska pozostaje jednym z niewielu krajów, gdzie 

ręcznie wypełnia się oświadczenia majątkowe i nie ma centralnej bazy tych oświadczeń.  

W programie nie mówi się też o potrzebie wdrażania narzędzi zwiększających partycypację 

społeczną. Wydawało się, że w związku z przejściem funkcjonowania wielu organów na pracę 

zdalną, mógłby zwiększyć się udział obywateli, obywatelek w aktywnym uczestnictwie 

w podejmowaniu decyzji, w tym braniu udziału w posiedzeniach organów kolegialnych. 

Tymczasem obserwujemy tendencję wręcz odwrotną, powiązaną często ze zmniejszeniem się 

odpowiedzialności polityków za podejmowane decyzje. W naszej ocenie zwiększenie przejrzystości 

funkcjonowania władzy jest jednym z kluczowych dla transformacji cyfrowej wyzwań.  

Dziękuję i przepraszam za delikatne przedłużenie wypowiedzi. 
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za to wystąpienie i od razu przekazuję głos kolejnej osobie, pani 

Paulinie Sobiesiak-Penszko z grupy organizacji pozarządowych z obszaru edukacji i cyfryzacji. 

Zapraszam do głosu. 

Paulina Sobiesiak-Penszko: Dzień dobry. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dzień dobry. Słyszymy panią słabo... 

Paulina Sobiesiak-Penszko: Ona będzie, mam nadzieję... 

Karolina Dreszer-Smalec: ...ale nie widzimy pani. 

Paulina Sobiesiak-Penszko, grupa organizacji pozarządowych z obszaru edukacji 

i cyfryzacji 

Tak, tak. Niestety mam jakiś problem z kamerą, natomiast poproszę o włączenie prezentacji, czy 

będzie widoczna treść mojego wystąpienia. To nie moja prezentacja. O, dziękuję bardzo.  

Szanowni państwo, bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym spotkaniu. Zaprezentuję 

teraz uwagi organizacji społecznych, które widzicie tutaj państwo na slajdzie [Instytut Spraw 

Publicznych, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Szkoła z Klasą, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, Centrum Cyfrowe, 

Fundacja Katalyst Education] do Krajowego Planu Odbudowy, komponent C: „transformacja 

cyfrowa”.  

Skupię się na wątku edukacji cyfrowej.  

Polska edukacja po pandemii nie może i nie powinna już być taka sama.  

Jak ma wyglądać cyfryzacja edukacji?  

Jak powinniśmy wykorzystać doświadczenie edukacji zdalnej?  

Niestety nie dowiadujemy się tego z Krajowego Planu Odbudowy. Zarysowana tam opozycja 

pomiędzy tradycyjnym a cyfrowym modelem nauczania jest przeżytkiem. Potrzebujemy 

uwzględnienia docelowego miejsca edukacji zdalnej i hybrydowej w polskim systemie edukacji, 

oraz wizji, jak je włączyć.  

Poproszę następny slajd.  

Potrzebujemy także nowych rozwiązań dydaktycznych, które pozwalałyby realizować cele 

nauczania w formie zdalnej i hybrydowej. Tutaj chodzi na przykład o nowe sposoby organizacji 

pracy z klasą, nauczania, komunikację z uczniami, o to, jak ich aktywizować, jak włączać ich 

w proste kształcenia, a także o takie kwestie jak pracę projektową, korzystanie z e-zasobów.  

Uważamy, że nietrafne jest redukowanie polityki cyfryzacji edukacji do kwestii nasycenia 

sprzętem. Popieramy głosy samorządów, które odnosiły się do tego we wcześniejszych 

wystąpieniach. Sprzęt jest oczywiście bardzo ważny, ale nie przełoży się na oczekiwane zmiany 

w systemie edukacji.  
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Także popieramy postulaty samorządów w sprawie potrzeby rozwijania dalszych działań na 

rzecz... (poproszę następny slajd), na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli 

i dyrektorów szkół, a także ich dostosowania do specyfiki szkół. Trzeba pamiętać o tym, 

że potrzeby nauczycieli i dyrektorów znacząco różnią się w tym zakresie od potrzeb pracowników 

przedsiębiorstw czy pracowników administracji publicznej.  

W kontekście kompetencji cyfrowych chcemy zwrócić uwagę na propozycję, która pojawia się 

w Krajowym Planie Odbudowy i dotyczy Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowej - to jest pomysł 

na nową centralną instytucję.  

Uważamy, że ta propozycja nie spełnia kryterium racjonalności ekonomicznej. Dostrzegamy takie 

poważne zagrożenie wydatkowania środków na procesy budowy nowej instytucji zamiast na 

uruchamianie działań mających faktyczny wpływ na cyfryzację edukacji.  

W związku z tym mamy propozycję, aby funkcję czy rolę tej instytucji pełnił komitet sterujący, na 

czele, którego stałby minister właściwy do spraw informatyzacji, gdzie byliby też ministrowie 

właściwi do współpracy w realizacji celu, a także na przykład przedstawiciele Związku 

Województw Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele koalicji na rzecz rozwoju umiejętności 

cyfrowych. Uważamy, że taki komitet sterujący w wystarczającym stopniu zapewniłby koordynację 

działań w zakresie kompetencji cyfrowych.  

W tym kontekście chcemy też podnieść kwestię kwoty 184 milionów euro.  

Uważamy, że koszty na te działania są niedoszacowane. (Poproszę następny slajd).  

Ważna kwestia, która nie znalazła też swojego miejsca w Krajowym Planie Odbudowy, to zasoby 

cyfrowe. To jest bardzo ważny element efektywnej edukacji. Potrzebne jest wsparcie finansowe 

dla instytucji, które tworzą, gromadzą i upowszechniają e-zasoby, powinniśmy dbać o ich jak 

najlepszą jakość. Uważamy, że warto też te kwestie w Krajowym Planie Odbudowy zawrzeć.  

Zwracamy także uwagę na to, że w Krajowym Planie Odbudowy zostały pominięte podmioty, które 

odgrywają kluczową rolę w zakresie i transformacji cyfrowej, edukacji cyfrowej, wyrównania szans, 

jak biblioteki, jak organizacje społeczne, jak świetlice środowiskowe. One także powinny znaleźć 

się w krajowym planie odbudowy.  

I na końcu chciałam odnieść się do kwestii rozwijania kompetencji cyfrowych dla innowacyjności 

gospodarki. Mam tutaj na myśli kompetencje przekrojowe. Potrzebujemy inwestycji w tym 

zakresie. Edukacja cyfrowa tutaj jest o tyle ważna, że bardzo dobrze umożliwia budowanie tych 

kompetencji. 

Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za to wystąpienie, dziękuję za trzymanie się czasu i przekazuję 

głos panu Włodzimierzowi Marcińskiemu z Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności 

Cyfrowych. Zapraszam do głosu. Proszę włączyć mikrofon jeszcze, żebyśmy słyszeli. Jeszcze nie 

słyszymy cały czas, panie Włodzimierzu…. 
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Żeby oszczędzić czas, przekażę głos kolejnej prelegentce, pani Justynie Ochędzan z organizacji 

WRZOS i z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej. Zapraszam do głosu, a zaraz potem pan 

Włodzimierz. Proszę bardzo, pani Justyna. 

Justyna Kalina Ochędzan, WRZOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna: 

Panowie ministrowie, szanowni państwo, drodzy słuchacze, witam serdecznie i bardzo dziękuję za 

możliwość udziału w tym bezprecedensowym wydarzeniu.  

Jako reprezentantka federacji, która zrzesza inne federacje regionalne oraz branżowe, chciałabym 

zwrócić uwagę w szczególności na kilka kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa oraz ze 

spójnością społeczną. (Poprosiłabym o prezentację).  

Jak wiemy, transformacja cyfrowa oraz zielony ład są to jedne z priorytetów Unii Europejskiej na 

najbliższe lata. Dzisiaj rozmawiamy w szczególności o transformacji cyfrowej i chwiałabym zwrócić 

uwagę na kilka wyzwań społecznych, z którymi się to wiąże.  

Po pierwsze, była dzisiaj mowa o wykluczeniu cyfrowym związanym z brakiem dostępu 

do internetu czy też z wyzwaniami, z jakimi spotkał się system edukacji w związku z nastaniem 

pandemii. Ale chciałabym również zwrócić uwagę na pewne zjawisko społeczne, o którym coraz 

częściej się mówi, czyli nie tylko o wykluczeniu cyfrowym, ale o pewnym ubóstwie cyfrowym. 

O ubóstwie cyfrowym możemy mówić w dwóch kategoriach, po pierwsze w wymiarze 

obywatelskim, czysto ludzkim, po drugie - również między innymi w kontekście organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, w kontekście podmiotowym.  

Korzystanie ze starych technologii, korzystanie z wolnego internetu, jest między innymi pewnym 

wymiarem właśnie ubóstwa cyfrowego, czyli nie bezwzględnego wykluczenia, ale po prostu 

również pewnej potrzeby nadążania za rozwojem technologii, która jest wszędzie i która otacza już 

nas dzisiaj na co dzień. A czas pandemii sprawił, że to wykorzystanie technologii w bardzo różnych 

obszarach życia jest zdecydowanie szybsze niż w czasie wcześniejszym.  

Kolejna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to wpływ, bardzo duży jednak, transformacji 

cyfrowej, automatyzacji, robotyzacji na rynek pracy. 

Na co dzień pracuję w Wielkopolsce i całkiem niedawno obserwowaliśmy, jak jeden z największych 

producentów z branży motoryzacyjnej właśnie ze względu na wdrażanie automatyzacji 

i robotyzacji stanął przed wyzwaniem zwolnienia prawie 750 osób. To pokazuje, że transformacja 

cyfrowa, wdrażanie automatyzacji, robotyzacji, również powinno iść w parze z myśleniem 

o kwestiach typowo społecznych, ponieważ w sposób ewidentny wpływa to na rynek pracy. Chodzi 

tutaj nie tylko o to, żeby ludzi dokształcać w kontekście nowych wyzwań na nowych stanowiskach 

pracy, gdzie to wykorzystanie technologii jest większe, ale należy się również zastanawiać, w jaki 

sposób możemy zagospodarować i przeciwdziałać wykluczeniu tych osób, które właśnie ze 

względu na automatyzację i robotyzację mogą stracić pracę.  

Kolejna kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jest również wykorzystanie technologii 

przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Ani w Krajowym Planie Odbudowy, ani 
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w umowie partnerstwa w komponentach czy też w celach związanych właśnie z transformacją 

cyfrową nie dostrzega się tego, że organizacje społeczeństwa de facto są dostawcą usług 

społecznych również w tym wymiarze cyfrowym, czyli e-usług, jak również generujemy też 

określony poziom wiedzy. Korzystamy z aplikacji, prototypujemy różnego rodzaju technologie, 

w związku z czym chcielibyśmy, żeby również postrzegano nas jako beneficjenta, który powinien 

mieć dostęp do środków na rozwój technologii. (Poprosiłabym o kolejny slajd).  

W związku z tymi wyzwaniami, o których teraz mówiłam, chciałabym zaproponować też dwie 

inwestycje, czy też chcielibyśmy, bo tak naprawdę mówię w imieniu wielu organizacji, dwie 

inwestycje, które mogłyby również zostać uwzględnione w „komponencie cyfrowym”, czyli 

dostosowanie usług społecznych do cyfrowej transformacji.  

Wiele usług właśnie społecznych nie tylko w obszarze administracji, ale również tych 

generowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, ma ten wymiar informatyczny, 

sieciowy. w związku z tym również widzimy potrzebę takiej inwestycji, jak również widzimy 

potrzebę inwestycji, która miałaby na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w tym 

obszarze ludzkim, typowo obywatelskim.  

Nie mówimy tutaj tylko o tworzeniu się pasm szerokopasmowego internetu czy o różnego rodzaju 

zakupach technologicznych. Mówimy o przygotowywaniu de facto społeczeństwa na te zmiany, 

które - jak widzimy przy okazji pandemii - następują zdecydowanie szybciej.  

Dziękuję serdecznie za uwagę. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za to wystąpienie i już przekazuję głos osobie kolejnej. Pan Alek 

Waszkielewicz z rady programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Proszę, ma pan pięć 

minut. 

Alek Waszkielewicz, Kongres Osób z Niepełnosprawnościami:  

Dzień dobry. Czy mogę poprosić o prezentację? Dziękuję bardzo.  

Chciałbym zaprezentować tutaj postulaty środowiska osób z niepełnosprawnościami, a więc 

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Rady Programowej Kongresu Osób 

z Niepełnosprawnościami, Grupy ON Inclusion czy też Fundacji FRONIA, ale również ze strony 

Pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Proszę o kolejny slajd).  

Mamy następujące wyzwania:  

Dostępność osoby z niepełnosprawnościami, jak również trzeci sektor, o czym mówiła moja 

przedmówczyni, nie są obecne w komponencie C. Pojawiają się w innych komponentach, innych 

inwestycjach, natomiast w komponencie C ich nie widać. Zgodnie z diagnozą z KPO 56% osób 

w Polsce nie posiada podstawowych kompetencji cyfrowych, natomiast wśród osób wykluczonych 

czy zagrożonych wykluczeniem społecznym ten problem jest o dużo, dużo wyższy. I o czym mówił 

wcześniej pan Krzysztof Heller, to że te treści i usługi, które są dostępne dla najbardziej 

wymagających użytkowników, są bardziej użyteczne, ergonomiczne dla pozostałych. Czyli 

przykładowo skan będzie niedostępny dla osoby niewidomej, ale będzie bardzo trudno dostępny 
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dla osoby widzącej (na marginesie można powiedzieć, że dokument KPO nie jest w pełni zgodne 

z zasadami dostępności).  

Wiele e-usług jest niedostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, to dotyczy chociażby 

platformy ZUS PUE, E-Zamówienia czy SL2014.  

Chciałbym państwu przeczytać fragment maila, który dostałem wczoraj od mojej niewidomej 

koleżanki, która odpowiada za projekt dostępnościowy w ramach PO WER Dostępność Plus: 

„Postanowiłam ponownie zweryfikować dostępność systemu XXX dla potrzeb użytkowników 

czytników ekranu. Wiele zakładek jest widocznych, jednakże kiedy próbuję kliknąć w link, na 

przykład kontrole czy nowe komunikaty, nic mi się nie otwiera. Próbowałam oczywiście różnych 

sposobów nawigacji po stronie, ale skutek niestety żaden. Jest to jeden z systemów, który służy 

do pracy, ale niezapewnienie jego dostępności osobom posługującym się czytnikami ekranu, czyli 

osobami z dysfunkcją wzroku, nie dość, że nie pozwala im wypełniać swoich zawodowych 

obowiązków, to również wpływa na komfort współpracy w zespołach, jak również odczucie 

wykluczenia cyfrowego i zawodowego". 

Powinniśmy takiej sytuacji unikać. (Proszę kolejny slajd).  

Co jest potrzebne? Potrzebne jest bezwzględne stosowanie zasad horyzontalnych, w tym zasady 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, nie zamarkowanie, tylko bezwzględne stosowanie, 

żebyśmy nie musieli poprawiać w kolejnym programie błędów w niedostępnościach, jak było z PO 

KL i PO WER. W takich inwestycjach wrażliwych na dostępność po prostu wpisać to wprost 

w opis inwestycji, jak na przykład e-usługi publiczne, czy w tym przypadku infrastruktura szkół, 

jak również żeby uwzględniać uniwersalne projektowanie jako metodę realizacji inwestycji. To 

dotyczy przykładowo tych samych dwóch inwestycji. Jak również żeby uwzględniać to, 

że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad ustawą wyrażającą dyrektywę 

o dostępności towarów i usług, w związku z czym przedsiębiorcy mają też pewne w perspektywie 

czasu wymagania dotyczące dostępności, by to ująć w ich inwestycjach, jak na przykład 

cyberbezpieczeństwo. (Proszę kolejny slajd).  

Jak padło wczoraj na wysłuchaniach, żeby w ramach prac nad KPO nie zginął człowiek, i to 

w szczególności, żeby uwzględnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w ramach tak 

zwanej populacji docelowej, na przykład inwestycje takie jak e-kompetencje. Tam jest mowa 

wyłącznie o wykluczeniu ze względu na zagrożenie bezrobocia, a jak powiedziała moja 

przedmówczyni, to dotyczy bardzo szerokiej grupy osób. Żeby łączyć w ramach działań łączenie 

[niezrozumiałe, 01:56:39] zasobów, kompetencji, metod i żeby uwzględniać specyfikę osób 

z niepełnosprawnościami przy realizacji inwestycji jak cyberbezpieczeństwo. Żeby się nie okazało, 

jak na przykład w systemie e-zamówienia, że zabezpieczając przed botami system i stosując 

CAPCHA wizualną, dyskryminujemy osoby z niepełnosprawnością wzroku. (Proszę kolejny slajd).  

Kolejna rzecz to jest mocniejsze uwzględnienie trzeciego sektora i wzorem regulacji unijnych dla 

funduszy strukturalnych, żeby przeznaczyć 0,5% e-lokacji ze środków bezzwrotnych na rozwój 

i budowę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przy żeby to nie było skupione w jednym 
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miejscu, tylko dotyczyło każdego komponentu z osobna. Żeby uwzględniać odbiorców wsparcia 

w inwestycjach jak e-kompetencje, cyberbezpieczeństwo i e-usługi publiczne, właśnie podmiotów 

trzeciego sektora i ich pracowników I tak, żeby uwzględniać jego możliwych realizatorów wsparcia, 

a także, jak powiedziała moja przedmówczyni, warto pomyśleć o pochyleniu się takim znaczącym 

nad kwestią edukacji cyfrowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład poprzez 

osobną inwestycję.  

Dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za to wystąpienie i zapraszam do głosu kolejną osobę, 

pan Mirosław Proppé z fundacji WWF Polska. 

Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska  

Dziękuję bardzo. Dzień dobry panom ministrom, dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę z tych 

wysłuchań i bardzo się cieszę z tego, że możemy dyskutować o Krajowym Planie Odbudowy, bo to 

jest naprawdę ważny dokument. I mówię to nie tylko w imieniu fundacji WWF, ale w imieniu 

dwudziestu kilku organizacji i gospodarczych, i zajmujących się środowiskiem, które w lutym 

podpisały apel o właśnie zorganizowanie tych wysłuchań.  

Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, on adresuje ważne elementy i ważne reformy czy ważne 

problemy, natomiast nie do końca odnosi się w sposób należyty do tego, w jaki sposób zrealizować 

te reformy czy rozwiązać te problemy.  

Po pierwsze, naszym zdaniem nie uwzględnia i nie odnosi się w żaden sposób do neutralności 

gospodarki i do celu redukcji o 55% emisji z gospodarki, do czego nasz kraj się zobowiązał. 

W związku z tym nie pokazuje, w jaki sposób chociażby właśnie cyfryzacja ma nas przybliżyć 

i pomóc nam w realizacji tych dwóch podstawowych celów.  

Po drugie, nie mówi o tym, w jaki sposób zasada „do not significant harm", czyli niewyrządania 

zbytniej szkody środowisku i klimatowi, będzie realizowana. I właśnie - znowu - w jaki sposób 

wykorzystać te nowoczesne technologie do stosowania tej zasady.  

Po trzecie, niejasny jest sposób, w jaki sposób będziemy wykorzystywać granty, a kiedy 

będziemy wykorzystywać pożyczki i na jakich zasadach, kto będzie mógł dostać te granty. Cały 

ten system zarządzania wymaga dopracowania.  

Jeśli chodzi o postulaty, co byśmy chcieli zaproponować w KPO w tej części cyfrowej, to naszym 

zdaniem pierwsza kwestia to jest kwestia wprowadzenia zasad, takich wymagań regulacyjnych 

odnośnie nowych budynków, to budynków mieszkalnych czy budynków jednorodzinnych, czy 

użyteczności publicznej, które będą mówiły o tym, że te budynki muszą być zarządzane 

energetyczne. Czyli właśnie wykorzystanie cyfrowych technologii do tego, żeby określić, jak dużo 

energii elektrycznej, cieplnej, chłodu one potrzebują, i żeby w sposób systemowy zarządzać 

dostarczaniem tej energii, tak żeby być efektywnym energetycznie. Tego się nie da zrobić bez 

rozwiązań inteligentnych, bez rozwiązań cyfrowych i bez wpisania wymogu takich urządzeń i takich 

rozwiązań w nowych budynkach, a co za tym idzie, również prowadzenia tego pewnie w jakimś 
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okresie już dłuższym, może w perspektywie 2035 roku, tego typu rozwiązań w budynkach już 

istniejących w ramach ich naprawy.  

Po drugie, inteligentne sieci dystrybucji energii. Taki system dystrybucji energii, jaki jest dzisiaj, 

gdzie mamy wielkie sieci przesyłające prąd na dalekie odległości, jest nieefektywny. To jest raczej 

rozwiązanie XIX-wieczne ( od jednego dużego źródła rozproszyć po wielu małych odbiorcach). 

Dzisiaj ta energetyka będzie wyglądała inaczej, będzie rozproszona, ale w związku z tym potrzebuje 

właśnie inteligentnych sieci i tutaj zarówno dystrybutorzy sieci, którzy są spółkami państwowymi, 

jak i prywatni operatorzy, powinni mieć wyznaczone cele, jak szybko mają cyfryzować swoją 

sieć. 

No i trzeci aspekt to jest wykorzystanie zasobów cyfrowych, które już w bardzo dużej mierze 

istnieją, czy to geodezyjne, czy chociażby zasoby w Wodach Polskich i w Instytucie Meteorologii 

dotyczące tego, jak się zmienia klimat i jakie są warunki przyrodnicze, do planowania 

przestrzennego. Planowanie przestrzenne jest trudnym zadaniem, ale dzięki tym zasobom i dzięki 

cyfryzacji tych zasobów możemy znacznie lepiej planować wszystkie inwestycje infrastrukturalne 

i zagospodarowanie przestrzenne, tak żeby właśnie nie wyrządzać significant harm dla środowiska 

i dla klimatu.  

W tej części, jak zarządzać wdrożeniem i dystrybucją środków z KPO ,mamy postulat takim, 

że być może należałoby powołać takie ciało, nazwijmy je: Forum dla pokoleń, które będzie się 

składało z czterech zespołów, które będą oceniały realizację, monitorowały realizację i w razie 

czego podejmowały decyzję, jak to zmienić. Te cztery ciała to po pierwsze przedsiębiorcy 

i instytucje finansowe, które będą widziały opłacalność tych przedsięwzięć podejmowanych, po 

drugie społeczeństwo obywatelskie, w tym oczywiście organizacje środowiskowe, po trzecie 

nauka, tak żeby te rozwiązania miały sens, i po czwarte władza, czyli rząd i samorząd.  

Dziękuję uprzejmie. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za ten głos i chciałabym oddać kolejne pięć minut panu 

Marcinowi Korolcowi z Instytutu Zielonej Gospodarki. Zapraszam. 

Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki  

Dzień dobry. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu.  

Przedstawię uwagi w imieniu Instytutu Zielonej Gospodarki.  

Panie ministrze, tworząc Krajowy Plan Odbudowy, musimy pamiętać o zasadniczych rzeczach.  

Po pierwsze, że te około 60 miliardów euro, 240 miliardów złotych, jakie Polsce przysługują, czy to 

w formie dotacji, czy to w formie pożyczek, są zgodnie z ustaleniami naszych europejskich 

premierów przeznaczone na cyfrową i zieloną transformację gospodarki europejskiej, gospodarek 

państw członkowskich. W tym kontekście należy wskazać, że dokumenty strategiczne, na 

podstawie których przygotowany jest projekt Krajowego Planu Odbudowy, są albo pisane przed 

określeniem głównych celów polityki klimatycznej europejskiej, albo wprost abstrahują od tych 
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celów polityki klimatycznej, a te cele to redukcja o 55% do roku 2030 czy europejski cel 

neutralności klimatycznej do roku 2050.  

Po drugie, tworząc polski plan odbudowy gospodarczej, musimy mieć świadomość, że ten plan jest 

tylko jedną ze składowych wielu podobnych programów odbudowy gospodarczej programów 

europejskich czy programów innych państw naszych głównych partnerów gospodarczych, naszych 

głównych konkurentów gospodarczych. A jeśli tak, to musimy wydać te pieniądze lepiej od innych, 

w trosce o przyszłą konkurencyjność polskiej gospodarki. Jeśli tak, to nie możemy wydać tych 

pieniędzy gorzej od naszych głównych konkurentów gospodarczych, bo w innym przypadku to, 

co wydaje nam się dzisiaj manną z nieba, to, co wydaje nam się wsparciem dla Polskiej 

gospodarki, będzie de facto ograniczeniem szans gospodarczych i ograniczeniem wzrostu dla 

naszych przedsiębiorstw.  

Tyle, jeśli chodzi o uwagi natury ogólnej.  

Jeśli chodzi o uwagi szczegółowe, to po pierwsze - część projektu Krajowego Planu Odbudowy 

dotycząca gospodarki cyfrowej, która w moim przekonaniu prawidłowo wskazuje na konieczność 

zapewnienia szerokopasmowego internetu w Polsce ( działanie C111). Ale brak w tym miejscu, 

podobnie jak w innych miejscach KPO, precyzyjnych mierników rezultatu. Dlaczego nie mamy 

ambicji powiedzieć w Krajowym Planie Odbudowy, że w wyniku realizacji tego planu 95% 

mieszkańców Polski będzie miało dostęp do szerokopasmowego internetu? Jeżeli w tym 

działaniu jest za mało pieniędzy, to moglibyśmy przesunąć środki czy to dedykowane na 

cyberbezpieczeństwo (bo nie wiem, dlaczego Wojska Ochrony Terytorialnej miałyby być przed 

polskimi obywatelami) albo moglibyśmy przesunąć środki, które są przeznaczone na budowę 

polskiej potęgi dronowej (bo drony nie są elementem ani cyfrowej, ani zielonej transformacji 

cyfrowej Polski).  

Druga uwaga, jako miernik rezultatu, którego brakuje, w działaniu C21, które to działanie, 

zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarczej 

i społecznej, proponuję wpisać: zmniejszenie zużycia papieru przez polskie urzędy centralnej 

administracji lokalnej o 50% do 2026 roku. Mielibyśmy w tym miejscu połączenie celu cyfryzacji 

polskiej gospodarki i polskiej administracji, celu zazieleniania polskiej administracji i polskiej 

gospodarki, ograniczenia wycinki polskich lasów, a przez to ochronę bioróżnorodności, a w końcu 

mielibyśmy zmniejszenie kosztów funkcjonowania polskiej administracji w dłuższym okresie, a 

przez to być może nawet mniejsze podatki.  

Uwaga trzecia, w dobie kilkuletniej już dyskusji o potrzebie reformy polskiego systemu wymiaru 

sprawiedliwości zaskakuje brak priorytetu cyfryzacji polskiego sądownictwa.  

Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za te uwagi i chciałabym przekazać głos jeszcze 

ostatniej osobie z listy, panu Włodzimierzowi Marcińskiemu z Szerokiego Porozumienia na Rzecz 

Umiejętności Cyfrowych. W tej chwili mamy pełną widoczność i pełne połączenie. Proszę, pięć 

minut dla pana. 
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Włodzimierz Marciński, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych 

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Liczę, że wszystko jest w porządku. Dzięki wysokim 

umiejętnościom cyfrowym udało mi się do państwa wrócić.  

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za umożliwienie uczestniczenia w tym wysłuchaniu w imieniu 

Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego.  

Z racji czasu nie odniosę się do całej koncepcji tego „komponentu cyfrowego”, natomiast zwrócę 

się szczególnie do tych elementów, które są mi bliskie, tam mianowicie do kompetencji cyfrowych. 

Indeks DESI [Indeks Gospodarki Cyfrowej I Społeczeństwa Cyfrowego] od początku swojego 

powstania wskazuje na dosyć słaby poziom kompetencji cyfrowych w Polsce. Ale pamiętajmy, 

że kompetencje cyfrowe generalnie można podzielić na takie dwa komponenty. Pierwsze są 

kompetencje cyfrowe czysto zawodowe osób, które tworzą rozwiązania informatyczne, natomiast 

kompetencje cyfrowe osób, które z tego mają korzystać. I nie wolno mieszać tych dwóch 

kompetencji, co się bardzo często robi.  

Poprzednia perspektywa finansowa, wydatkowała na kompetencje cyfrowe na szkolenia, dziesiątki 

milionów euro no i co się okazało? W tym indeksie DESI generalnie nie ruszyliśmy się specjalnie 

do przodu. Powodów tego z pewnością jest wiele. Ja identyfikuję, że najważniejszy z tych 

powodów to jest niska jakość tych szkoleń oraz, co jest niezwykle istotne, brak 

odpowiedzialności za ich efektywność i skuteczność. W większości poprzednie szkolenia kończyły 

się praktycznie niczym, podpisaniem się na liście obecności jakąś ankietą końcową, nie kończyły się 

żadnym sensownym egzaminem zewnętrznym, żadną sensowną ewaluacją. Nikt nie dbał o ich 

rzeczywiście skuteczność i efektywność.  

Teraz w perspektywie finansowe znowu na kompetencje cyfrowe przeznacza się ponad 140 

milionów euro. Ja nie dyskutuję, czy to jest dużo czy mało, zgadzam się z przedmówcą, że może 

z dronów warto by było trochę przerzucić choćby na przykład na kompetencje cyfrowe, w każdym 

razie jest to niezwykle ważne. Ale nie wolno podzielić tego nieskutecznego wydatkowania 

środków na szkolenia z poprzednich perspektyw. Proponuję, żeby gdzieś zapisać, nawet wręcz 

że każde szkolenia powinny mieć swoje egzaminy, swoje sprawdzenie jakości, swoje 

sprawdzenie po prostu tego, czy one są skuteczne. Będzie to korzystne zarówno dla samych 

uczestników szkoleń oraz również dla organizatorów, oraz dla instytucji zarządzających, mogących 

sprawdzać, czy te kompetencje się rzeczywiście pozyskuje.  

Drugim elementem jest po prostu element dosyć powszechny w dyskusji społecznej, mianowicie 

słaba partycypacja kobiet w zawodach związanych z rozwojem cyfrowym.  

W samym dokumencie, nad którym dyskutujemy, jest to rozszerzone z DESI, jest wspomniane, 

że tam raptem 0,9% kobiet to wśród pracujących zawodowo to kobiety informatyczki. Jest to 

zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało, biorąc pod uwagę choćby to, że wśród osób 

studiujących w Polsce kobiet jest więcej jak mężczyzn. Jednocześnie brakuje specjalistów 

z dziedziny IT, w związku z powyższym niewykorzystanie ogromnego potencjału kobiet jest błędem 
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i uważam, że to za mało, że tylko się wspomniało w dokumencie, że to jest 0,9%, ale powinno 

w tym dokumencie również powstać jakaś konkretna decyzja, deklaracja odnośnie tego, co się 

zrobi z tym palącym problemem. Są środowiska gotowe do współpracy, do przygotowania tego.  

Wreszcie trzecim elementem, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że co po latach dyskusji, 

w których uczestniczę od wielu, wielu lat, nareszcie zarządzanie informatyzacją znalazło swój 

dobry port. Jest to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Od dawna postulowaliśmy, żeby to mniej 

więcej było to miejsce, bo w tym miejscu można rzeczywiście wpływać na horyzontalność 

rozwiązań. Informatyka jest wszechobecna.  

I w związku z powyższym zdziwiło trochę mnie to, że powstaje w dokumencie instytucja, czyli 

Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych, która w pewnym sensie wyprowadza tę tematykę poza 

KPRM. Nie oszukujmy się, powstanie nowego ciała spowoduje, że ono powstanie troszeczkę z boku 

i nie będzie miało takiego wpływu, jakie miałyby decyzje wychodzące bezpośrednio z Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Do tego to Centrum miałoby zarządzać wyłącznie środkami na 

kompetencje cyfrowe pochodzące ze środków europejskich. A to za mało - na kompetencje 

cyfrowe przeznacza się mnóstwo środków budżetowych. Rozdzielenie tych dwóch rzeczy 

powoduje taką dwoistość i w związku z powyższym będzie to niespójność i nie będzie takiej 

należytej koordynacji tego całego przedsięwzięcia. I to mój apel, po prostu nie róbmy tego, nie 

idźmy tą drogą, spróbujmy wzmocnić raczej kompetencje w samej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów i tam rozbudowywać to wszystko, co jest powiedziane.  

Kończąc już, pogratulować Stoczni, że wypłynął ze Stoczni kolejny fajny okręt, i z kolei pozwalam 

sobie mieć nadzieję również, że tego typu wysłuchanie publiczne odbędzie się przed rozpoczęciem 

prac nad strategią czy planem rozwoju kompetencji cyfrowych, a nie, że odbędzie się później. 

Od tego trzeba było zacząć. Również zacznijmy strategię czy tam plany od wysłuchania 

publicznego. Gratuluję stoczni. Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za te wystąpienia. Tym sposobem doszliśmy do końca części 

pierwszej, jesteśmy już przed przerwą. Tylko podsumuję, że w części pierwszej usłyszeliśmy 

wystąpienia przedstawicieli samorządów, przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych 

i przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.  

Po przerwie będziemy kontynuować te wystąpienia i dyskusje, jednocześnie zapraszając państwa 

do zgłaszania się na kolejne wysłuchania publiczne.  

Tak jak państwo widzą, każdy ma szansę, aby się zgłosić, każdy może zabrać głos i każdy ma szansę 

do tego, żeby podzielić się swoimi uwagami i swoimi propozycjami. Można to zrobić wysyłając 

swoje uwagi bezpośrednio do ministerstwa lub poprzez stronę Wysłuchania.  

W kolejnej części, która rozpocznie się o godzinie 12:30, przekażę prowadzenie Przemysławowi 

Żydokowi, członkowi podkomitetu do spraw rozwoju partnerstwa i prezesowi Fundacji 

Aktywizacja. A was, szanowni państwo, zapraszam na dwadzieścia minut przerwy. Wracamy tutaj, 
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na Zoom webinar, również transmisje na YouTube i Facebooku, za dwadzieścia minut wznawiamy 

nasze połączenie, a więc do zobaczenia o dwunastej trzydzieści.  

Dziękuję. 

Przemysław Żydok, moderator, członek podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa i prezes Fundacji 

Aktywizacja. 

Szanowni państwo, witamy po przerwie. Jesteśmy przypomnę na drugim wysłuchaniu związanym 

z Krajowym Planem Odbudowy. Dzisiaj na tapecie transformacja cyfrowa. Ja się nazywam 

Przemysław Żydok, jestem członkiem Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa przy Komitecie 

Umowy Partnerstwa, a więc to jest to ciało, które formalnie jest gospodarzem wysłuchań, razem 

z Ministerstwem Funduszy Polityki Regionalnej, także przy silnym wsparciu Fundacji Stocznia, 

Federacji OFOP ten proces prowadzimy. Jestem też prezesem Fundacji Aktywizacja, lidera 

w obszarze aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. 

Zapraszam państwa teraz do drugiej części, w której swoje wypowiedzi będą mieli przedstawiciele 

indywidualnych organizacji, instytucji, podmiotów, które niekoniecznie prezentują głos korporacji, 

czy federacji.  

Zanim nastąpią wypowiedzi przypomnę tylko, że możecie państwo, każdy z państwa może zabrać 

głos po pierwsze na czacie, tutaj wymieniamy się pewnymi kwestiami technicznymi, ale też w tym 

panelu Q&A możemy zgłaszać uwagi, które już są w pewien sposób postulatami do Ministerstwa 

Funduszy.  

Przypomnę też, że na stronie wysłuchanieplanodbudowy.pl tam będą zamieszczone wszystkie 

materiały, zarówno transmisje z tych wysłuchań, ale też różne postulaty także zgłaszane przez 

osoby, które nie będą występować bezpośrednio. Jesteśmy też na YouTube Stoczni, OFOP-u, 

Ministerstwa Funduszowego, także na profilach Facebookowych OPOP-u i Stoczni.  

Sprawdzałem przed chwilą, jest nas około 300 osób. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać 

pierwszy głos miał zabrać pan Dariusz Szczepański, natomiast pan Dariusz jest nieobecny, dlatego 

o zabranie głosu poproszę pana Mieczysława Kiecę z Urzędu Miasta Wodzisław Śląski. Panie 

Mieczysławie, proszę o cztero-minutową wypowiedź. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek pozostałych 

organizacji, instytucji i podmiotów 

Mieczysław Kieca, Urząd Miasta Wodzisław Śląski  

Dzień dobry, witam serdecznie państwa, panie ministrze, szanowni państwo 
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Dziękując za możliwość wypowiedzi w imieniu samorządu miasta Wodzisławia Śląskiego, a także 

28 gmin zrzeszonych w subregionie zachodnim województwa śląskiego chciałbym podnieść trzy 

kwestie.  

Bardzo ważnym elementem transformacji cyfrowej, o czym mówimy, jest transformacja cyfrowa 

systemu oświaty. Z naszego punktu widzenia praktyków, samorządowców, powinna być 

rozumiana w kontekście współczesnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych, czyli oznaczać 

złożoną i kompleksową modernizację procesów uczenia się i pracy szkół bazującą na 

efektywnym włączaniu narzędzi i zasobów cyfrowych do aktywności szkoły na wielu polach. Na 

polu dydaktyczno-metodycznym, kompetencyjnym, dobrostanu, organizacyjnym 

i infrastrukturalnym. 

Bardzo ważne jest, aby budując ten program pamiętać o tym, że istotą transformacji cyfrowej nie 

jest wbrew dosłownej interpretacji odwzorowanie dotychczasowych analogowych form i treści 

edukacji szkolnej przestrzeni cyfrowej. To jest problem cyfryzacji edukacji. Przeciwnie, w naszym 

przekonaniu efektem takiej transformacji powinna być nowa kultura nauczania, nowa kultura 

uczenia się, pracy, nowa kultura organizacji szkół. Silnie powiązana z przemianami 

cywilizacyjnymi jakie obserwujemy, dlatego bardzo mocno należałoby w tym programie zwrócić 

uwagę na kompetencje. Podniesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych nauczycieli.  

Dziś, nie czarujmy się, te kompetencje z racji wieku, z racji dostępności do narzędzi są zupełnie 

inne niż kompetencje cyfrowe, jakie naturalnie mają nasi uczniowie zarówno przedszkoli, jak 

i szkół podstawowych, jak i szkół wyższego szczebla. Myślę tu chociażby o komunikacji, czy 

używaniu smartfonów do rozpowszechniania wiedzy i nauki. Kluczowe jest, aby nie zapomnieć 

o tych kompetencjach.  

Bardzo ważne jest, aby zapewnić dobrostan ucznia i nauczyciela rozumiany jako stałej i otwartej 

na bieżące potrzeby opieki psychologicznej i pedagogicznej opieki edukacji w zakresie 

bezpieczeństwa, cyber bezpieczeństwa i tak zwanej higieny cyfrowej. Bardzo ważna jest zmiana 

organizacyjna, dokonanie zmian w pracy szkół pozwalającą na innowację dydaktyczne, a także 

odpowiednią prace projektową, która jest niezbędna do wyzwań właśnie świata cyfrowej edukacji.  

No i cyfrowa infrastruktura techniczna. Dużo jej tu poświęcamy, te rzeczy trzeba zdiagnozować 

i umożliwić szkołom korzystanie z zasobów, ale także wykorzystanie tych zasobów, które 

naturalnie mamy.  

Podkreślę raz jeszcze, w dzisiejszym świecie dostęp do technologii nawet w małych i średnich 

miastach, dostęp do smartfonów, do tego typu urządzeń jest czymś oczywistym. Wracanie 

do stałych rozwiązań „pracowni”, czy tego typu dedykowanych systemów, nie ma nic wspólnego 

z nowoczesną, cyfrową ewolucją, a do takiej chcielibyśmy zmierzać.  

Drugim bardzo ważnym aspektem, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to zadanie luki 

kompetencyjnej powstałej w wyniku COVID-u. Tu nie odpowiednich badań i powinno być to 

podstawą do wdrażania kwestii cyfrowych.  
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Trzecią bardzo ważną jest cyfryzacja administracji. I tu, aby dobrze scyfryzować administrację 

powinniśmy małe i średnie gminy wyposażyć w takie mechanizmy także finansowe, aby mogły 

zatrudnić odpowiednią kadrę także informatyczną, które nie ma w małych i średnich gminach, a 

także wybudować na przykład centralne centra usług informatycznych dla jednostek samorządu 

terytorialnego, które w małych i średnich gminach nie funkcjonują.  

Dziękuję. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, za dyscyplinę czasową. O głos poproszę 

pana Macieja Kunysza, stowarzyszenie Ekoskop, czy też EKES, Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Maciej Kunysz, EKES, Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Bardzo dziękuję Przemysławie, dzień dobry państwu i dzień dobry panowie ministrowie. Przyłączę 

się do wszystkich głosów poprzedzających moja wypowiedź.  

Pandemia, XXI wiek stawia przed nami bardzo ważne wyzwania. Te wyzwania stoją także przed 

organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Aby organizacje mogły absorbować środki, które 

proponują państwo w tym dokumencie, niezbędne jest umożliwienie im tego poprzez na 

przykład utworzenie funduszu pożyczkowego, który zabezpieczy organizacje i umożliwi im 

realizację poszczególnych projektów. Realizacja tego postulatu możliwa jest też w formie 

zaliczkowania. Następnie - wyodrębnienie w KPO dodatkowej inwestycji umożliwiającej realizację 

wymogów wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

dedykowanymi, które będą dedykowane przede wszystkim organizacjom pozarządowym, 

organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.  

Wielu moich przedmówców odniosło się do problemów edukacji. Coraz częściej słyszymy, 

że to pokolenie, które zostało dotknięte edukacją zdalną, jest poniekąd pokoleniem straconym. 

Po pierwsze brak sprzętu, często słyszymy że zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych nauczyciele, 

czy szkoły nie mają kontaktu z dziećmi z tego względu, że rodziny nie mają sprzętu, na którym ta 

edukacja może się odbyć. I w takim przypadku rolą państwa jest zadbanie, aby dzieci nie były 

osobami wykluczonymi z dostępu do edukacji.  

Ale także przygotowanie kadr dydaktycznych do nowoczesnych metod nauczania, nie tylko 

korzystania z zooma i innych platform w sposób tradycyjny, ale także uczenia metodą 

eksperymentu.  

Ze strachem jako pracownicy naukowo-dydaktyczni patrzymy na przyszłość, kiedy to przyjdą osoby 

właśnie z tego okresu na uczelnie wyższe nie przygotowane w praktyczny sposób do zajęć. Minuta 

została, ale sądzę, że inni będą mogli wykorzystać ten czas lepiej niż ja, dlatego dziękuję i bardzo 

proszę o wzięcie pod uwagę wszystkich naszych uwag.  

Dziękuję. 
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Przemysław Żydok: Bardzo dziękujemy, panie Macieju. Dzięki oszczędności czasowej być może tak 

jak wczoraj będziemy mieli możliwość zabrania głosu osób do tej pory niezgłoszonych. Poproszę 

o wypowiedź panią Aleksandrę Wąsik, Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Aleksandra Wąsik: Dzień dobry państwu, mam nadzieję, że mnie słychać.  

ON: Słychać. 

Aleksandra Wąsik, Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Cieszę się, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu, tym bardziej, że też pracuję w podkomitecie 

umowy partnerstwa i cieszę się, że podkomitet wraz z fundacją Stocznia i innymi organizacjami 

pozarządowymi patronuje temu wydarzeniu, które jest bardzo ważne.  

Przysłuchuję się wszystkim wypowiedziom zarówno dziś, jak i wczoraj, i cieszę się, że tak dużo 

mówi się o edukacji. A jednocześnie jest to przykre, że KPO nie ma edukacji jako osobnego 

komponentu. 

Pracowałam w grupie „społeczeństwo” przy KPO i to, co mnie też zaskakuje, to to, że 

z pierwotnych planów i pierwotnej kwoty, która miała zostać przeznaczona na edukację, zostało 

bardzo mało. Początkowo było to kilkanaście miliardów, tej kwoty już nie odnajdujemy w KPO. 

Bardzo szkoda, bo edukacja jest zawsze inwestycją i bardzo dużo mówimy tu o kompetencjach, 

o nowoczesnej szkole, tym bardziej więcej pieniędzy powinno się znaleźć na edukację.  

To, o czym chciałabym powiedzieć, to to, że obecnie - jak państwo wiedzą - będziemy mieć dwa 

duże źródła finansowania, bo oprócz KPO mamy nową perspektywę finansową i politykę spójności.  

Myślę sobie, że bardzo jest niedobrze, że my osobno mówimy o polityce spójności i o KPO, 

dlatego że te dwa programy powinny być komplementarne, powinny się widzieć, A my nawet 

w zasadzie nie wiemy, czy powinniśmy je zgłaszać do KPO, czy też wstrzymać się do programów 

operacyjnych, których cały czas nie ma. Więc mam taką głęboką nadzieję, że przy okazji 

prezentacji programów operacyjnych będzie też możliwość zorganizowania takiego wysłuchania 

publicznego, które rzeczywiście daje bardzo taki szeroki obraz i spektrum opinii na poszczególne 

tematy.  

To, czego mi brakuje w KPO, to to, że na poziomie dokumentów Komisji Europejskiej mówi się 

o tym, że KPO ma odpowiadać też na potrzeby dzieci i młodzieży, które bardzo są dotknięte 

pandemią. W KPO tego nie odnajdujemy. Sam zakup sprzętu, tak jak mówili moi przedmówcy, nie 

rozwiąże problemów edukacji.  

To, na czym trzeba się też skupić, to bezpieczeństwo cyfrowe. Polskie dzieci na tle innych krajów 

europejskich są najbardziej narażone na cyberprzemoc i niekorzystne zjawiska w internecie, takie 

jak dostęp do szkodliwych treści czy nadmierne korzystanie z internetu. To też powinno znaleźć 

się w szkoleniach, które będą w ramach KPO, szkolenia, które będą i dla nauczycieli, ale też 

dzieci i uczniowie powinni zostać objęci takimi właśnie działaniami.  
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Komisja Europejska szacuje, że wkrótce 90% zawodów będzie wymagało przynajmniej 

podstawowych kompetencji cyfrowych i cieszę się, że bardzo dużo mówimy o kompetencjach 

cyfrowych, ale te kompetencje cyfrowe powinny być realizowane już na najwcześniejszym etapie 

edukacji. Dlatego warto podkreślać ten temat.  

Odnosząc się jeszcze do samego KPO, z jednej strony dobrze, że szkoły będą doposażane, bo takie 

wsparcie jest zawsze potrzebne i to pokazała pandemia, ale martwi tutaj brak udziału organów 

prowadzących. Te projekty i zakupy mają być realizowane z poziomu centralnego. 

Przemysław Żydok: Prosimy już o zamykanie wypowiedzi.  

Aleksandra Wąsik: Tak. Dobrze. To jeszcze ostatnie zdanie. Dlatego bardzo ważne jest włączenie 

tutaj organów prowadzących w te działania. Powiem jeszcze bardzo krótko o dokumencie, 

o polityce cyfryzacji i edukacji, który ma być przyjmowany pod koniec tego roku i tutaj też prośba 

o… 

Przemysław Żydok: Jednym zdaniem. 

Aleksandra Wąsik: …o włączenie wszystkich interesariuiszy w pracę nad tym dokumentem. 

Dziękuję. 

Przemysław Żydok: Dziękujemy bardzo, oczywiście popieramy też jako podkomitet ten głos. 

Zresztą on już dotyczy czegoś, co jest wstępnie ustalone, wysłuchań w sprawie programów 

operacyjnych. Mam nadzieję, że w kwietniu do takich wysłuchań dojdzie, a w tym momencie 

poproszę o głos panią Beatę Kozyrę, Polska Izba Przemysłu Targowego. 

Beata Kozyra, Polska Izba Przemysłu Targowego  

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia uwag Polskiej Izby Przemysłu 

Targowego.  

Transformacja cyfrowa jest na pewno jednym z kluczowych aspektów rozwoju i gospodarki 

i społeczeństwa. I wyzwaniem transformacji cyfrowej, jak czytamy w KPO, jest zapewnienie 

rozwoju, rozwiązań między innymi w zakresie usług, czy cyfrowej edukacji, o której dzisiaj tutaj 

było już dużo powiedziane.  

Natomiast jednym z założeń dokumentu KPO jest rozwijanie gospodarki odpornej na kryzysy, 

miedzy innymi takie kryzysy jak pandemia COVID-19, która spowodowała zamrożenie wielu branż, 

w tym branży targowo-kongresowej, branży spotkań.  

Zdecydowanie pandemia, COVID wymusiły na wszystkich, ale przede wszystkim na branży spotkań, 

transformację z wydarzeń face to face, bezpośrednich, na wydarzenia wirtualne i hybrydowe. 

Oczywiście nam, przedstawicielom branży targowo-kongresowej, zależy na jak najszybszym 

powrocie do wydarzeń i możliwości organizowania wydarzeń face to face, bo nic nie zastąpi 

kontaktu bezpośredniego. Jednak w sytuacji wielomiesięcznego zamrożenia ta przestrzeń 

wirtualna staje się praktycznie jedyną dostępną alternatywą. Również myśląc o przyszłych 

wydarzeniach i ewentualnych przyszłych kryzysach jest to taka forma zabezpieczenia się na 
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wypadek właśnie sytuacji, kiedy znowu nie będzie można organizować fizycznie wydarzeń. Ale 

myślę też, że ten komponent świata wirtualnego stanie się taką kartą przetargową, będzie dawać 

przewagę konkurencyjną i będzie prowadzić do zwiększenia liczby uczestników i odbiorców 

również wydarzeń face to face. Hybrydyzacja takich wydarzeń - jak właśnie targi, kongresy, 

konferencje - na pewno pozwoli odbywać się w takich warunkach również nietypowych, 

zaskakujących: ta łatwość przechodzenia ze świata rzeczywistego do wirtualnego jest bardzo 

ważna.  

To, jakie jest znaczenie targu i kongresów w rozwoju gospodarki jest nie do przecenienia, ja to 

powtarzam przy każdej okazji, kiedy mam okazję wypowiadania się. Targi są bowiem platformą i 

do nawiązywania kontaktów biznesowych tak na arenie krajowej, jak i międzynarodowej, stanowią 

płaszczyznę budowania naprawdę długotrwałych relacji, są narzędziem promocji polskich 

produktów i usług na całym świecie i, co istotne myślę tutaj z perspektywy tego komponentu, 

stanowią wiarygodne i efektywne źródło wiedzy i informacji, między innymi o najnowszych 

osiągnięciach nauki, technologii, więc wpisują się w wyzwania, jakim jest edukacja cyfrowa. 

Wpisują się również w komponent mówiący o budowaniu popytu na innowacje.  

Wśród światowych trendów jednym z trendów na pewno jest digitalizacja i wydarzenia hybrydowe 

i dlatego też Polska Izba Przemysłu Targowego apeluje o dodanie inwestycji typu inwestycje 

w zapewnienie rozwoju struktur i narzędzi cyfrowych umożliwiających łatwe przenoszenie 

wybranych dziedzin gospodarki do przestrzeni wirtualnej oraz tworzenie rozwiązań 

hybrydowych z implementacją najnowszych technologii takich jak IR, WR, QR i hologramów.  

Bardzo dziękuję za uwagę.  

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję. Idealnie w tempo to wystąpienie się skończyło.  

Beata Kozyra: Ćwiczyłam kilka razy. 

Przemysław Żydok: Dziękujemy. Pani Iwona Brzózka-Złotnica, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Pani 

Iwono zapraszam do cztero-minutowej wypowiedzi. 

Iwona Brzózka-Złotnicka, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog  

Dzień dobry państwu, dzień dobry panom ministrom, bo chyba z tego co widzę na czacie był pan 

Marek Zagórski, albo jest jeszcze z nami.  

Dziękuję za możliwość zabrania głosu, a przede wszystkim za możliwość udziału w takim 

wydarzeniu, bo słuchanie tych wszystkich państwa wypowiedzi ma po prostu ogromną wartość. 

Ktoś tu już o tym napisał na czacie. I to nie tylko dla mnie, chociaż dla mnie taką głównie wartość 

edukacyjną i pozwala usłyszeć jak bardzo między nami jest wiele punktów wspólnych 

i wspólnego sposobu myślenia i to jest naprawdę budujące.  

Mam przyjemność reprezentować Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, które na co dzień - w dużym 

skrócie - zajmuje się edukacją cyfrową i medialną skierowaną do nauczycieli, ale także dla dzieci 

i młodzieży, ale będę też mówić z perspektywy nauczycielskiej, bo mam taką karierę zawodową za 
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sobą, ale też trenerki, która nawet te najmłodsze dzieciaki, bo właśnie z przedszkoli uczyłam, 

uwaga bo to może być ciekawe dla naszej wypowiedzi, programowania.  

I chciałabym do dzisiejszej naszej dyskusji dołożyć trzy dosłownie punkty.  

Po pierwsze chciałabym mocno podkreślić i wzmocnić te głosy mówiące o konieczności zmiany 

modelu edukacyjnego. Cieszy mnie stanowisko i samorządów i urzędów miast, które się dzisiaj 

pojawiło właśnie w tej sprawie. W KPO pojawiły się zapisy, które stawiają w opozycji tradycyjny 

model nauczania i model nazwijmy go cyfrowy. A już przed pandemią wiedzieliśmy - bo wszystkie 

najważniejsze nurty edukacyjne o tym mówiły - że ta opozycja we współczesnym świecie jest po 

prostu bezzasadna. Żyjemy w bardzo skomplikowanym tak zwanym świecie cyfrowym, ale on nie 

jest obok tak zwanego świata tradycyjnego. Chyba nikt z nas nie ma dzisiaj wątpliwości, 

szczególnie po doświadczeniach pandemicznych, jak te obszary się przenikają i jak zanikają granice 

pomiędzy nimi. I dzielenie tutaj tej edukacji właśnie tradycyjnej i cyfrowej robi po prostu krzywdę 

samej edukacji. A mówiąc edukacja mam na myśli dzieciaki, młodzież, rodziców, nauczycieli, ale też 

nas jako społeczeństwo. I nie pozwala to myśleć holistycznie, a to jest dzisiaj bardzo istotne.  

Wychodząc z tego punktu widzenia chciałabym poruszyć drugi temat - e-kompetencji - w edukacji 

nauczycieli oczywiście, bo to moje doświadczenie. Może trochę przewrotnie powiem, że pandemia 

pokazała nam dobitnie moim zdaniem, że bardziej potrzebujemy wzmocnienia nauczycieli 

i nauczycielek w kompetencje metodyczne, wychowawcze, pedagogiczne, psychologiczne (tego też 

potrzebują uczniowie, co oczywiście widzimy na każdym kroku i bardzo dużo się o tym dzisiaj 

mówi), a mniej w same e-kompetencje.  

Wiem, że to brzmi przewrotnie w kontekście dzisiejszej rozmowy o transformacji cyfrowej, ale 

chciałabym, żebyśmy ten punkt ciężkości właśnie tak rozumieli.  

Z podstawowych narzędzi moim zdaniem większość nauczycieli naprawdę potrafi skorzystać. 

Wyzwaniem jest jednak zarządzanie tymi umiejętnościami, ubranie ich w proces edukacyjny, 

umiejętność zorganizowania na tej bazie lekcji i zbudowania, słowo klucz, na tej bazie relacji 

z uczniami, zbudowania przestrzeni do współpracy. To jest też moje doświadczenie trenerki 

pracującej ze środowiskiem nauczycielskim, bo ja osobiście szkolę nauczycieli. Często słyszę na 

szkoleniach „przejdźmy do konkretów”, „przejdźmy do meritum”, co znaczy mniej więcej tyle, 

że potrzebujemy więcej narzędzi. A ja staram się tej potrzebie nie ulegać, tylko staram się mówić 

o tym, co jest prawdziwym clue w edukacji, i to właśnie są te rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy 

w stanie robić dobrą lekcję, dobra edukację, budować relację i budować współpracę.  

I trzeci temat bardzo szybko zasygnalizuję. Ciężko być oczywiście swoim obrońcą, ale tutaj 

chciałabym stanąć po stronie NGO-sów i powiedzieć, że NGO-sy to podmioty wyspecjalizowane 

w konkretnych obszarach tematycznych. W naszym przypadku zajmujemy się edukacją oczywiście 

cyfrową, ale wykluczenie NGO-sów z możliwości realizacji szkoleń to jest zmarnowanie 

potencjału. Kropka. 
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Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję. Ciężko mi było przerywać tak istotny dla organizacji 

pozarządowych wątek, ale rzeczywiście musimy pilnować się tej dyscypliny czasowej. Poproszę 

teraz o głos pana Tomasza Wlazia z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Tomasz Wlaź, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu.  

Jak się okazuje, na razie jestem chyba jedynym przedstawicielem strony rządowej, która 

odpowiadała za przygotowanie elementów związanych z krajowym Planem Odbudowy. Akurat 

Departament Cyberbezpieczeństwa, który mam przyjemność reprezentować, przygotował duży 

komponent z cyberbezpieczeństwa.  

Z uwagą się przysłuchiwałem wszystkim wypowiedziom, przede wszystkim naszych partnerów ze 

strony samorządowej, dotyczących tego, że cyberbezpieczeństwo jest istotne. Bardzo ważne jest 

to, aby strona samorządowa znalazła się jako ten jeden z tych głównych beneficjentów tego 

programu cyberbezpieczeństwa. Ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewniam, że tego 

typu priorytetyzacja jest zapewniona. Wiele naszych działań w kontekście cyberbezpieczeństwa 

będzie miało jeden cel, czyli podniesienie poziomu odporności systemów informacyjnych, czy też 

generalnie, odporności jednostek samorządu terytorialnego i podległych i nadzorowanych przez te 

jednostki instytucji samorządowych.  

Naszym corowym priorytetem jest oczywiście, o czym mówił pan z Metropolii Polskich, sieć 

regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa. One nie będą tym samym co centra danych, tu już na 

wstępie chciałbym to wyjaśnić. Regionalne centra cyberbezpieczeństwa będą bezpośrednio 

wspierały jednostki samorządu terytorialnego, gdy przydarzy się kwestia ataku, czy też incydentu 

cyberbezpieczeństwa. O takim ostatnim przykładzie sprzed kilku tygodni na pewno państwo 

słyszeliście i po użyciu zaawansowanego oprogramowania złośliwego Urząd Marszałkowski 

w Krakowie praktycznie przestał realizować swoje zadania publiczne. I przed takimi atakami 

i w celu wzmocnienia tej odporności…. Krajowy Plan Wzmocnienia Odporności - pamiętajmy, 

szanowni państwo, że tak się nazywa ten dokument, i cyberbezpieczeństwo jest jednym 

z dokumentów zwiększających odporność administracji. Mówię tutaj szeroko, o rządowej, 

samorządowej oraz kluczowych podmiotów w Polsce odpowiedzialnych za dostarczanie nam usług 

tak zwanych kluczowych, na przykład energia, telekomunikacja. I taki jest cel 

cyberbezpieczeństwa.  

Pamiętajmy, szanowni państwo, że pandemia COVID była jednym z takich akceleratorów 

związanych z tym, że wzrosła zdecydowanie liczba ataków, mówimy tutaj o 60% wzroście 

ataków w ciągu zeszłego roku. Duża część tych ataków jest związana z pandemią, przestępcy 

generalnie wykorzystują motywy z pandemią COVID-u do tego, żeby swoje, aby realizować swoje 

zadania generalnie polegające oczywiście na nielegalnym zdobyciu informacji, czy też wręcz 

pieniędzy przy użyciu szyfrowania na przykład urzędu, o czym była mowa w Krakowie.  

Szanowni państwo, założenia Krajowego Planu Odbudowy sprawiły, że oczywiście nie o wszystkim 

mogliśmy napisać, co będziemy chcieli zrobić w ramach cyberbezpieczeństwa w ramach innych 
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inwestycji w KPO Cyfryzacja, stąd też oczywiście pozostajemy do państwa dyspozycji, aby wszelkie 

wątpliwości czy też odpowiedzi na pytania nurtujące państwa, abyśmy te wątpliwości wyjaśnili. 

Zachęcam do kontaktu z Departamentem Cyberbezpieczeństwa, jeśli mają państwo pytania, czy 

też propozycje związane z tą inwestycją w ramach KPO Cyfryzacja.  

Bardzo dziękuję. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękujemy za ten nietypowy głos. On niejako nie wpisywał się 

w formułę, bo z założenia te wysłuchania służą komunikacji w drugą stronę, ale potwierdza 

pozytywny trend, o którym też już słyszeliśmy, że administracja publiczna, autorzy dokumentu, są 

otwarci na rozmowy, chcą rozmawiać, dziękujemy za ten głos. Teraz poproszę o głos panią Bożenę 

Szumacher Learnetic S.A. 

Bożena Szumacher, Learnetic S.A.  

Dzień dobry, nazywam się Bożena Szumacher, reprezentuję firmę Learnetic S.A. z Gdańska.  

Odnosimy się do celu szczegółowego C213 e-kompetencje.  

Do działania i tworzenia inspirują nas potrzeby szkół, uczelni wyższych, pracujące osoby dorosłe, 

czyli kształcenie ustawiczne. Od wielu, dziesiątek już właściwie lat, tworzenie i dostarczanie 

rozwiązań opartych o technologię oraz - co ważne - wyciąganie wniosków z wdrożeń, te wszystkie 

sprawy prowadzą nas do konkluzji, że rzeczywista edukacja cyfrowa w edukacji i poprzez 

edukację możliwa jest do osiągnięcia wyłącznie dzięki holistycznemu podejściu do technologii, 

kompetencji użytkowników i techniki.  

Zgadzamy się, że podmioty organizujące proces edukacji nie powinny być ograniczane przez brak 

lub niski poziom kompetencji i niedostateczne wyposażenie techniczne czy niską jakość internetu. 

W Learnetic obserwujemy, że na skutek pandemii społeczeństwo jest dzisiaj jak nigdy wcześniej 

gotowe do transformacji cyfrowej. Ostatni rok pokazał, że totalne zanurzenie edukacji 

w technologii nie zahamowało jej funkcjonowania, natomiast obserwując szczegóły realizacji 

edukacji zdalnej w Polsce uważamy, że zdecydowanie jest czas na nową jakość. Mając na myśli 

nową jakość i transformację cyfrową edukacji i poprzez edukację mamy na myśli kompletne 

środowisko, czyli przyjazną technologię, sale, podwyższanie umiejętności użytkowników i technikę. 

Według nas technologię powinno tworzyć holistyczne środowisko ICT, jego osiągnięciem według 

nas powinna być platforma edukacyjna klasy LMS o rozbudowanych możliwościach analitycznych 

będąca środowiskiem publikacji zasobów, kursów e-learningowych tworzonych przez 

komercyjnych i niekomercyjnych wydawców. Platforma, która będzie umożliwiała wykorzystanie 

e-learningu jako podstawowego narzędzia edukacji zdalnej uzupełnionego o możliwości wideo 

spotkań. Elementem wspierającym powinien być nowoczesny, intuicyjny system do tworzenia 

zasobów i publikacji cyfrowych w pełni interaktywnych i multimedialnych również dostępnych 

dla osób z niepełnosprawnościami.  

Warto, aby takie kompletne rozwiązanie zostało wsparte modułem uniezależniającym prace 

z interaktywnymi materiałami od internetu po to, aby na czas pełnego dostępu do sieci internet ta 
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kwestia nie ograniczała planowania procesu edukacji. Chcemy zwrócić państwa uwagę, aby 

konstrukcja takiego kompleksowego, wirtualnego środowiska była zbudowana z myślą 

o potrzebach i bardzo to podkreślamy edukacji szkolnej. W innych wariantach - uczelni wyższych, 

czy kształcenia ustawicznego.  

Jeszcze kilka szczegółów, które według nas przemawiają za wykorzystaniem e-learningu na szeroką 

skalę: to faktyczna realizacja nowoczesnych metod kształcenia jak nauczanie wyprzedzające, 

metoda projektu, czy wdrożenie kształcenia indywidualnego. Ponadto to znakomita sytuacja 

do niwelowania barier wykluczenia związanego z niepełnosprawnością, dostępnością geograficzną 

czy zamożnością. Użytkownicy cyfrowych kompleksowych rozwiązań, którzy wykorzystują e-

learning na co dzień, udowadniają i informują nas też o tym, że to także optymalizacja ich czasu 

pracy.  

Warto pamiętać, że takie elementy jak weryfikacja wiedzy, sprawdzanie, ocenianie, to wszystko 

może wykonać za człowieka technologia, czyli systemy analityczne platformy e-learningowej klasy 

LMS. W Learnetic uważamy, że warto pamiętać o rozwiązaniach intuicyjnych, nie wymagających 

od użytkowników specjalistycznej wiedzy, wykorzystania rozwiązań ICT. Istnieje też konieczność, 

aby użytkownicy bez względu na stopień niepełnosprawności, wiek, doświadczenie w korzystaniu 

z technologii, czy poziom zamożności mieli równe szanse.  

Uważamy w końcu, że kompleksowe i wirtualne środowisko technologiczne, w tym korzystanie z e-

learningu powinno mieć odzwierciedlenie w nowych programach wspierających te kompetencje. 

Według nas to właśnie wyższy poziom nowych technologii. 

Przemysław Żydok: Pani Bożeno prosimy o zakończenie wypowiedzi.  

Bożena Szumacher: Oczywiście, dziękuję bardzo za uwagę. Bożena Szumacher, firma Learnetic.  

Przemysław Żydok: Dziękujemy bardzo. Teraz o głos poproszę pana Krzysztofa Kwaterę 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”. 

Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym 

Szlaku”  

Dzień dobry. Ja chciałem (mogę prosić o prezentację) zgłosić uwagę dotyczącą zabezpieczenia 

dostępu do internetu szerokopasmowego na wsi, a dokładniej to, żeby zapewnić 100% dostęp 

do roku 2025.  

Reprezentuję małe stowarzyszenie, które działa na obszarze Lanckorony i gminy LGD Gościniec 4 

Żywiołów. Zajmujemy się różnymi kwestiami, kulturą, oczywiście rozwojem tego obszaru, ale także 

ochroną środowiska, jestem też członkiem Komitetu monitorującego PROW, dlatego ta kwestia 

mnie szczególnie interesuje (Proszę następny slajd).  

O co tutaj chodzi? Mianowicie jest w planie zapisane, że 1 mln 80 tysięcy gospodarstw domowych 

otrzymałoby dostęp do szerokopasmowego internetu i nawet jest zapis, mamy na stronie 20, 

w przeważającej mierze byłyby to obszary wiejskie. Otóż dzisiaj mamy 30% gospodarstw na 



 

- 132 - 

 

obszarach wiejskich, gdzieś 4,4 miliona gospodarstw domowych, czyli gdyby nawet całość poszło 

na zwiększenie tego dostęp,u to osiągniemy 55% gospodarstw domowych na wsi. (Poproszę 

następny slajd). Tymczasem Unia Europejska w zaleceniach, które skierowała do przygotowania 

planów strategicznych wspólnej polityki rolnej, być może jeszcze gdzieś wyraźnie pisze, 

że chciałaby, aby do roku 2025 osiągnąć cel 100% dostępu do szerokopasmowego internetu na 

obszarach wiejskich. No jest co prawda w KPO zapisane, że te działania na rzecz zwiększenia 

dostępu byłyby też w innych funduszach, ale tak, pewnie wiejski nie, ponieważ w planie 

strategicznym WPR napisano, że ta kwestia będzie właśnie się znajdować w funduszu związanym 

z instrumentem odbudowy, a jeśli tam braknie środków, to będzie to polityka spójności.  

Z kolei jeśli umowa partnerstwo opisuje to, co ma być w polityce spójności tam cel, czy rezultat 

jest, umówmy się, bardzo niekonkretnie napisany, zapewnienie dostępu jak największej liczbie 

gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a w punkcie, gdzie są wskaźniki nie podano wartości 

nawet trzydziestu.  

Krótko mówiąc bardzo bym chciał, żeby w jednym miejscu, może tutaj byłyby większe środki, ale 

tak to przedstawiać, czy zabezpieczyć, żebyśmy rzeczywiście dostali informacje, kiedy możemy się 

spodziewać i w jakim stopniu na przykład w roku 2025 dostęp do internetu szerokopasmowego 

na wsi, a jeśli to nie będzie 100% to jaki to będzie procent, a kiedy byłoby to 100%. No myślę, 

że dzisiaj bardzo dużo o tym mówimy i nie trzeba się o tym przekonywać, że kwestia dostępu 

do szerokopasmowego internetu jest strasznie ważne i szczególnie w tym okresie, który mamy 

teraz. Także bardzo bym prosił, żeby nad tą kwestią się troszeczkę pochylić. I mówię, żeby 

informacje były tego typu precyzyjne, żebyśmy mogli się dowiedzieć, czy rzeczywiście nasz kraj 

zamierza pewne cele osiągać i bardzo bym zachęcał do tego, żeby może właśnie starać się te cel 

osiągnąć, bo pewnie by nas za to pochwalono, a niestety nie zawsze nam się to ostatnio zdarza. 

Dziękuję bardzo. 

ON: Prosimy o załączenie mikrofonu. 

Przemysław Żydok: Tak, bardzo dziękuję za informację z mikrofonem zdecydowanie lepiej słychać. 

Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi, teraz poproszę pana Michała Twardosza, Związek Centralny 

Dzieła Kolpinga w Polsce.  

Michał Twardosz, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce  

Dzień dobry. Dziękuję. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, reprezentuję Związek 

Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Organizację, która od 30 lat działa na rzecz społeczeństwa 

obywatelskiego. Jesteśmy zorganizowaną wspólnotą katolicką zrzeszającą ponad trzydzieści 

stowarzyszeń reprezentujących różne grupy społeczne, zawodowe i wiekowe. Tworzymy 

Małopolską Sieć NGO, porozumienie trzydziestu dwóch organizacji pozarządowych z czternastu 

powiatów województwa małopolskiego. Należymy do międzynarodowej wspólnoty zrzeszających 

ponad 400 tysięcy osób w 60 krajach. Szczególnie bliska nam jest idea partycypacji publicznej 

organizacji pozarządowych dlatego z wielką radością przyjęliśmy informację o zorganizowanych 
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wysłuchaniach publicznych, a także możliwość zaprezentowania naszego stanowiska, za co 

serdecznie dziękujemy.  

Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenia odporności w perspektywie najbliższych pięciu lat może 

zagwarantować stabilne źródła finansowe dla wielu niezbędnych przedsięwzięć, niezbędnych 

do odbudowania potencjału społecznego i gospodarczego Polski. To wielka odpowiedzialność dla 

strony rządowej, która wymaga uważnego wsłuchania się w głos strony społecznej, obywatelskiej. 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż Krajowy Plan Odbudowy w wielu obszarach zawiera bardzo trafne 

diagnozy i wyznacza ambitne cele rozwojowe. Ich realizacja z całą pewnością wpłynie pozytywnie 

na stan polskiego społeczeństwa i stan gospodarki. Niestety pojawiają się również obszary, które 

budzą nasz niepokój.  

W omawianym komponencie C pod nazwą Transformacja cyfrowa należy zwrócić uwagę na 

negatywne skutki społeczne pełnej, bądź nawet częściowej niekontrolowanej imersji w świat 

cyfrowy, w szczególności w kontekście dobrostanu dzieci i młodzieży a także edukacji zdalnej.  

Ponadto uważamy, że zmiany w obszarze funkcjonowania oświaty powinny być poprzedzone długą 

i spokojną debatą ekspercką. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i szkolenia 

w zakresie TIK nie powinny ograniczać się jedynie do przekazania środków, lecz powinny wynikać 

z długofalowego planu i wizji funkcjonowania zawodu nauczyciela. Planu, który powinien być 

opracowany wspólnie przez stronę rządową, stronę społeczną i ekspertów w zakresie 

pedeutologii. Takich rozwiązań nie dostrzegamy w KPO.  

Ponadto komponent C2.1.2 pod nazwą Cyfrowa infrastruktura szkoły w naszym odczuciu 

dokonuje niepotrzebnego i szkodliwego wyłączenia nauczycieli edukacji przedszkolnej poza 

nawias grupy zawodowej nauczycieli. Należy pamiętać, że ich podopieczni realizują ustawowy 

obowiązek rocznego przygotowania do szkoły. Zaproponowane w segmencie C2 1.3 koszty 

doposażania przedszkoli i planowane objecie wsparcie jedynie 40% placówek tego typu nie 

odpowiada na rzeczywiste potrzeby.  

Ponadto z uznaniem przyjmujemy zapowiedzi dotyczące podnoszenia zdolności w obszarze 

cyberbezpieczeństwa. To niezmiernie ważny krok, który może wzmocni nadwątlone zaufanie 

obywateli do państwa i poczucie ich bezpieczeństwa.  

Dostrzegamy również zagrożenie związane z odpowiedzialnym nadzorowaniem, kontrolowaniem 

i monitorowaniem dostawców wysokiej technologii urzeczywistniającej cyfryzację Polski. Brak 

odpowiedniego ustawodawstwa dotyczącego choćby internetu rzeczy zarówno na poziomie 

krajowym, jak i wspólnotowym przy niezwykle ograniczonych środkach oddziaływania, którymi 

dysponuje aparat państwowy, budzi uzasadnione obawy, iż procesy zautomatyzowane wypierając 

procesy wcześniej świadome, świadomie kontrolowane doprowadzą do utraty podmiotowości. 

Krajowy Program Odbudowy w obszarze transformacji cyfrowej powinien być ściśle powiązany 

z pozostałymi dokumentami strategicznymi. 

Przemysław Żydok: Proszę o zamykanie wypowiedzi. 
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Michał Twardosz: Jasne. A planowane działania muszą być sprzężone ze zmianami systemowymi, 

tych zmian systemowych nie dostrzegamy.  

Dziękuję bardzo. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję. Teraz powinna nastąpić wypowiedź pana Krzysztofa Kopcia, 

ale wiemy, że pana Krzysztofa z nami nie ma. Więc teraz, zresztą kolejny prelegent to pan Grzegorz 

Rychwalski, który jak rozumiem przedstawi kompleksowo postulaty Polskiego Związków 

Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Krajowi Producenci Leków. Zapraszam 

do wypowiedzi. 

Grzegorz Rychwalski, Krajowi Producenci Leków: 

Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu, dzień dobry panom ministrom.  

W kontynuacji wczorajszego naszego wystąpienia w imieniu Krajowych Producentów Leków, czyli 

18 firm farmaceutycznych, które zainwestowały w Polsce i produkują leki w Polsce, firm zarówno 

polskich, jak i międzynarodowych, chciałem przedstawić perspektywę w zakresie tego 

komponentu, komponentu cyfryzacji.  

Z naszej perspektywy warto by było do projektu wprowadzić rozwiązanie umożliwiające 

udostępnienie zanonimizowanych danych medycznych będących w posiadaniu organów 

administracji publicznej, czy płatnika publicznego do możliwości wykorzystywania przez 

podmioty odpłatnie czy nieodpłatnie.  

Warto również wzbogacić komponent C o osobną wiązkę projektów dla przedsiębiorców 

na projekty związane z cyfryzacją procesów sprzedażowych, księgowych, logistycznych, 

wytwórczych.  

Obecnie jedynym wsparciem skierowanym częściowo do przedsiębiorców, ponieważ tylko 

i wyłącznie do małych i średnich jest zdefiniowana w obecnym kształcie projektu część z puli 134 

milionów euro planowanych do przeznaczenia na wiązkę inwestycji w zakresie e-kompetencji. Jest 

to skierowane wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów związanych 

z zakupem sprzętu do pracy zdalnej, podpisów kwalifikowanej, wdrożenia informatycznych 

przedsiębiorców.  

Warto również wskazać, że w komponencie D2.1 w naszej ocenie dużą wartością byłoby 

wzbogacenie ofert dydaktycznej o zagadnienia adresujące nowe technologie. Inicjowanie działań 

mających na celu adresowanie wyzwań związanych z data governance odnośnie danych pacjentów 

oraz zapewnienie dostępu do usług informatycznych, które zaspokoją potrzeby zdrowotne 

społeczeństw na terenie Polski, ale również całej Unii Europejskiej.  

Usługi informatyczne certyfikowane przez służbę zdrowia, to jest spełniające określone kryteria 

techniczne i jakościowe stanowiące o wiarygodności i użyteczności danych przez nie 

generowanych. Dużą korzyścią również by było otwarcie centralnych baz danych, informacji 

o pacjentach i umożliwienie korzystania z nich przez sektor dydaktyczny w celu opracowywania 

publikacji naukowych czy modeli ekonometrycznych, które docelowo przyczyniłyby się do poprawy 
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jakości życia, predykcji nietypowych sytuacji, szukania wzorców, przez dodanie podpunktu 

traktującego o bezpieczeństwie i wiarygodności danych prozdrowotnych przede wszystkim 

powstających przy wykorzystywaniu rozwiązań z obszaru poza szpitalnego.  

Kończąc jakby naszą perspektywę i nasze propozycje uzupełnienia tego komponentu w zakresie 

cyfryzacji chcielibyśmy również wskazać, że zasadne jest wydzielenie osobnej wiązki projektów 

z odrębnym przejrzystym budżetem na projekty przedsiębiorstw związanych z cyfryzacją, 

w podziale na drobne inwestycje w stosunkowo proste usprawnienia cyfrowe w działalności 

małych i średnich przedsiębiorstw (na wzór propozycji zawartych w obszarach wsparcia 

doradztwa inwestycyjnego, czy rozwoju kompetencji pracowników małych i średnich) - po 

większe projekty automatyzacji i digitalizacji procesów wytwórczych zarówno małych i średnich 

przedsiębiorstw, jak i dużych przedsiębiorstw.  

Bardzo dziękuję, nasze uwagi również przekażemy drogą w formularzu answer, jak i listownie 

do zainteresowanych resortów. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia naszych uwag. 

Przemysław Żydok: Pięknie dziękuję też za bardzo dobry czas. Nie ma pana Arkadiusza Goduna, 

dlatego poproszę teraz pana Marka Komorowskiego, Urząd Miejski w Gdańsku o cztero-minutową 

wypowiedź. 

Marek Komorowski, Urząd Miejski w Gdańsku:  

Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze, dzień dobry paniom.  

Szanowni państwo, dużo mówimy tutaj o tej transformacji cyfrowej, mało mówimy 

o samorządach, zostało to zwrócone tylko w dwóch, czy trzech punktach. Popieram ten postulat, 

żeby udział samorządów w w komponencie był troszeczkę zwiększony.  

Mówimy też w całym komponencie o rozwoju e-usług. Szanowni państwo, e-usługi to także 

samorządy i mieszkańcy, małe i średnie przedsiębiorstwa. Proszę sobie wyobrazić, 

z przeprowadzonych przeze mnie ostatnio badań wynika, że około 30 jednostek samorządu 

terytorialnego nie posiada żadnego systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją, czyli 

praktycznie nie są w stanie w sposób sprawny realizować e-usług, czyli tej cyfrowej komunikacji 

pomiędzy mieszkańcem, pomiędzy przedsiębiorcami a urzędem. I tutaj moja propozycja jest taka, 

żeby w tym komponencie zwrócić uwagę na tworzenie tak zwanych lokalnych centrów 

kompetencji, czyli znalezienia środków finansowych na budowanie czy stowarzyszeń, czy jakichś 

innych grup organizacyjnych, które by wzmacniały małe samorządy w podnoszeniu ich 

kompetencji cyfrowych. O tym mówił pan Tomczak ze Związku Gmin Wiejskich oraz pan Kieca 

z Wodzisławia Śląskiego, który też nawiązał do tego tematu.  

Szanowni państwo, takie centra kompetencji są w stanie wspomóc małe gminy w zasileniu ich 

jeżeli chodzi o e-usługi, ustandaryzować te usługi, są w stanie współpracować ze sferą rządową 

w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy systemami dziedzinowymi rządowymi a systemami, 

z których korzystają jednostki samorządu terytorialnego. To się bardzo pięknie wpisuje w cele C2.  
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Proszę zwrócić uwagę, że ten temat jest już sprawdzony, bo w wielu miejscach takie 

stowarzyszenia działają, takie centralne, czy lokalne centra kompetencji już działają i uzyskują 

bardzo dobre efekty. To też pozwala nam na lepsze wykorzystanie środków finansowych i tutaj też 

jest następna taka propozycja, aby projekty składane przez takie lokalne centra kompetencji 

uzyskiwały jakby dodatkowe punkty preferencji przy rozdzielaniu środków finansowych.  

Dziękuję bardzo za wysłuchanie i mam nadzieję, że to się przyda. Dziękuję bardzo. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękujemy, na pewno te głosy są bardzo ważne i będą wzięte pod 

uwagę. Mamy kolejną nieobecność, pan Wiesław Rygielski tez zrezygnował z głosu, więc 

zapraszam pana Bogdana Ślęka, Signify Poland Sp. z o. o. 

Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o. o  

Dzień dobry państwu. (Jeżeli mógłbym poprosić o slajd).  

Mam przyjemność przedstawić opinię nasza jako przedsiębiorcy w komponencie „transformacja 

cyfrowa”, w szczególności w obszarze wykorzystania przełomowych technologii 

i cyberbezpieczeństwa.  

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na fakt, że ta globalna ilość przesyłanych danych podwaja się co 

dwa lata i tak na dobra sprawę to widmo radiowe - patrząc tak perspektywicznie - nie zapewnia 

wystarczającej przestrzeni do rozwoju, szczególnie w budynkach, w których ludzie spędzają ponad 

90% swojego czasu i najwięcej potrzebują właśnie internetu.  

Chciałbym państwa uwagę zwrócić na te nowe technologie, które przede wszystkim 

wykorzystują możliwość skalowalności, jaką oferuje infrastruktura oświetleniowa, która tak na 

dobrą sprawę przechodzi okres w tej chwili transformację z analogowej do cyfrowej.  

Według naszych szacunków ten proces jest dosyć wolny, bo niecałe 20% tej infrastruktury zostało 

zmodernizowane. Czyli mamy ogromną część tej infrastruktury, która będzie modernizowana 

w najbliższych latach. I dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ z natury rzeczy cyfrowa 

infrastruktura oświetleniowa posiada możliwości przesyłu danych, a tym samym można ją 

wykorzystać jako strukturę do budowania rozwiązań smart czy posadowienia na niej urządzeń IUT. 

Tutaj konkretnie, jeżeli chodzi o te przełomowe technologie, myślę o technologiach, które 

wykorzystują promieniowanie optyczne takiej, jak na przykład właśnie Light-Fidelity, 

i wykorzystania tej okoliczności, że ta ogromna infrastruktura, która tak na dobrą sprawę 

towarzyszy nam w miejscach, w których ta cyfryzacja i chociażby dostęp do danych, czy internet są 

istotne, że można poprzez wdrożenie tych technologii spowodować szybszą proliferację tych 

technologii cyfrowych w przestrzeniach publicznych i prywatnych, jak również umożliwiłoby to 

szybszy czy lepszy dostęp do nowych usług cyfrowych.  

Patrząc na te przełomowe technologie, tak Li-Fi, czyli Light-Fidelity, to jest to technologia, która 

pozwala wykorzystać właśnie infrastrukturę do przesyłania danych z bardzo dużą szybkością 

w bardzo bezpieczny sposób. Co więcej, ta technologia jest znacznie bardziej komplementarna 

do 5G niż technologia, którą obecnie stosujemy, czyli Wireless-Fidelity, czyli Wi-Fi. I to jest 
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oczywiście związane przede wszystkim z tym, o czym wcześniej mówiłem, że widmo radiowe ma 

swoje ograniczenia, w szczególności jeżeli chodzi o budynki, o przeszkody, to w tym przypadku 

technologie takie jak Light-Fidelity takich problemów nie mają.  

(Jeżeli poprosiłbym kolejny slajd), inną taką technologią jest technologia Visible Light 

Communication, to jest już nie dwustronna komunikacja, ale jednostronna komunikacja, która 

odbywa się właśnie na zasadzie promieniowania optycznego do smartfona osoby, która ten 

smartfon tak prawie, że w definicji posiada. Ta technologia już jest wykorzystywana do tego, aby 

tworzyć rozwiązania, które pozwalają nam na nawigację wewnętrzną do organizacji, czy 

zarządzania ruchów pieszych w sklepach, urzędach, budynkach, dworcach, czy w przyszłości na 

lotniskach. Ona może również wykorzystać właśnie infrastrukturę, która tak na dobrą sprawę 

z definicji istnieje. Dostęp do danych lokalizacyjnych w czasie rzeczywistym. 

Przemysław Żydok: Proszę już kończyć wypowiedź, bo czas niestety minął. 

Bogdan Ślęk: To, co ja chciałbym, prosiłbym o ostatni slajd może, bo to co chciałbym wnioskować, 

co chciałbym uzupełnić, żeby zapisy. 

Przemysław Żydok: Ale to już ostatnie zdanie poproszę.  

Bogdan Ślęk: To poproszę o uzupełnienie możliwości zastosowania tych komplementarnych 

technologii, które istnieją, które wiążą się właśnie z wykorzystaniem, modernizacją infrastruktury 

oświetleniowej do propagacji internetu w budynkach, przesytu danych, oferowania nowych usług 

cyfrowych, a także do posadowienia stacji… 

Przemysław Żydok: Niestety musimy kończyć. 

Bogdan Ślęk: Dziękuję bardzo.  

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję. To nie wynika absolutnie z tego, że brakuje nam czasu, zaraz 

będę o tym mówił, natomiast wynika z pewnych zasad. Każdy z mówców miał określony czas, ale 

bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Pana Pawła Wiącka też z nami nie ma, natomiast jest pan Maciej 

Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”. Zapraszam panie Macieju 

do wypowiedzi. 

Maciej Jankowski, Fundacja Rozwoju Branży Internetowej „Netcamp”.:  

Tak, dziękuję państwu za zaproszenie.  

Wczoraj już wyraziłem swoją opinię w temacie związanym z gospodarką, także może te rzeczy 

pominę, natomiast dzisiaj się bardziej skupimy na cyfryzacji, tym bardziej, że Fundacja Rozwoju 

Branży Internetowej „Netcamp” od kilkunastu lat zajmuje się tym obszarem na terenie Pomorza 

Zachodniego.  

Jak już było wspomniane, ponad połowa Polaków nie posiada kompetencji cyfrowych, także cieszę 

się, że tutaj Unia Europejska trochę wymusiła określony budżet, który będzie przeznaczony na tego 

typu usługi. Jednak zdecydowanie wsparcie, pieniądze, które mają iść w tym celu, są zbyt małe. 
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Kwota około 110 milionów euro jest zdecydowanie za niska, jeśli weźmiemy pod uwagę, że takie 

wsparcie dla sektora spożywczego to jest trzy razy tyle. 

Druga rzecz to jest też zwiększenie tej cyfryzacji, roli samorządów, MŚP oraz cyfryzacji usług dla 

NGO-sów, o czym byłą już mowa, natomiast mniejsza centralizacja skarbu państwa dla rozwoju 

innowacji, które w tym momencie to KPO zawiera. Również uważam, że jest zbyt dużo ogólników, 

związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych, tutaj konkretnie mam na myśli centra szkolenia 

branżowego, które też, z tego co pamiętam, są takim elementem podlegającym centralizacji w tej 

propozycji.  

Kolejne takie trzy istotne obszary, które myślę, że powinny być, to jest obszar związany z nauką 

programowania, wspieraniem przebranżowienia się, czy też kursami z kompetencji cyfrowych, 

w związku z tym, że rynek pracy w najbliższych latach drastycznie się zmieni. W tym momencie 

może Polska tak tego nie odczuwa, ale na przestrzeni dziesięciu lat postępująca cyfryzacja, 

automatyzacja spowoduje, że będziemy mieli dużą grupę osób bezrobotnych, dla których nie 

będzie pracy ze względu na to, że nie posiadają odpowiednich kompetencji cyfrowych. Również 

uważam, że mamy w Polsce bardzo wiele NGO-sów, które w taki proces podnoszenia kompetencji, 

wsparcia właśnie w przekwalifikowaniu, wejściu do branży IT można by zaangażować. 

Drugi obszar to jest większy nacisk na wdrażanie sztucznych inteligencji oraz przede wszystkim 

edukacji w tym obszarze, bo też to jest coś, co może stanowić w długofalowym okresie 

zbudowanie takiej przewagi konkurencyjnej Polski wśród innych krajów.  

I ostatnia rzecz, która też była poruszana, czyli cyberbezpieczeństwo, gdzie w czasie pandemii 

według tutaj raportu czterokrotnie wzrosła liczba cyberataków. Uważam, że zamiast bardzo 

mocnego skupiania się na infrastrukturze w wymianie sprzętu potrzeba też znacznie więcej 

środków przeznaczyć na edukację obywateli. Tutaj jakby ilość ataków, zwłaszcza jeśli chodzi 

o różnego rodzaju wyłudzenia, ataki na konta bankowe jest dramatyczna, a również obszar 

związany z edukacją w kontekście fake news-ów, rozpoznawania powinien być obowiązkowo 

w programie już na poziomie szkoły podstawowej, czy też no dawnych gimnazjów, tak. ponieważ 

niestety fake newsy podczas pandemii zalały Internet czy tu chodzi o szczepionki, czy chodzi o inne 

tematy zdecydowanie trzeba z tym walczyć. Dziękuję bardzo. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję za idealną dyscyplinę czasową, za tą wypowiedź. Ostatni głos 

w tej części naszego wysłuchania zapraszam pana Bartosza Sokolińskiego, Agencja Rozwoju 

Przemysłu. 

Bartosz Sokoliński, Agencja Rozwoju Przemysłu  

Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu, zabiorę bardzo mało czasu, bo my zasadniczo 

zgadzamy się ze wszystkimi kierunkami. 

Rozumiem, że tutaj jest ten program narysowany bardzo szeroko, ale ja powiem coś, co nam tutaj 

przychodzi do głowy, głównie pewnie w moich biurach rozwoju technologii i projektów 

innowacyjnych, że uważamy ten program za zbyt asekuracyjny.  
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Pieniądze, które wpływają z KPO, chcielibyśmy, żeby pomogły nam wskoczyć na dużo wyższy 

poziom. Żeby to nie była ewolucja, której i zasypywanie tych białych plam, tylko żebyśmy myśleli 

o cyfryzacji Polski jako o czymś, co ma nas wnieść na wyższy poziom. I tak jak czytaliśmy tutaj 

sobie projekt KPO, to myślę, że powinniśmy przestać myśleć już w megabitach i powinniśmy na 

gigabity przechodzić. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że w niektórych miejscach w Polsce 20 

megabitów to jest marzenie, ale myślę o tym, żeby tę rentę zapóźnieniową, którą mamy w tej 

chwili, choćby w odstępie do internetu, wykorzystać tak jak wykorzystaliśmy swoją rentę 

zapóźnieniową w bankowości. To znaczy przeskoczmy pewien etap i idźmy dalej, też zobaczmy, co 

nam pokazał COVID.  

Pracuję w specyficznym miejscu, to jest spółka skarbu państwa, zarządzamy mniej więcej 160 

przedsiębiorstwami i COVID spowodował to, że udało się nawet w bardzo ciężkich 

przedsiębiorstwach, bo Agencja Rozwoju Przemysłu została stworzona po to, żeby 

restrukturyzować przedsiębiorstwa. W takich przedsiębiorstwach, w których jest trudno, udało 

nam się przejść na pracę zdalną, udało się wprowadzić narzędzia cyfrowe, więc jesteśmy w tym 

roku, jeżeli chodzi o takie scyfryzowanie przedsiębiorstw, dużo dalej niż byliśmy. To jest jeden 

element, drugi element, czyli jeżeli chodzi o cyfryzację usług publicznych, to uważamy, że też 

powinniśmy iść dalej. Oczywiście cyfryzacja całego procesu inwestycyjnego, który jest nam bardzo 

bliski, to znaczy bardzo bliskie jest nam przyspieszenie i scyfryzowanie.  

Uważamy, że trzeba iść szeroko, cyfryzować szybko i jak najwięcej, uczyć się na błędach, ale też 

patrzeć na naszych sąsiadów. Oczywiście niedościgniony przykład nie tylko nasz, ale pewnie dużej 

części świata, czyli Estonii, która jest właściwie cała scyfryzowana. Wiem, że to jest mały kraj i tam 

jest dużo łatwiej, natomiast z tak dużą gotówką, myślę, że moglibyśmy zrobić więcej.  

Dziękuję bardzo, oddaję jeszcze czterdzieści pięć sekund.  

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca tej części 

wysłuchania.  

Bardzo ciekawy moduł, proszę zwrócić uwagę, że występowali reprezentanci chyba wszystkich 

typów partnerów, nawet właśnie sektor administracji publicznej, partnerzy społeczni, organizacje 

pozarządowe, firmy prywatne. Bardzo dziękujemy za te głosy.  

Mamy dwa ogłoszenie wynikające z tego, że jesteśmy w dobrym miejscu jeśli chodzi o czas, mamy 

kilkanaście minut oszczędności, a to oznacza po pierwsze, że w części, która nastąpi zaraz, 

wydłużamy możliwość wypowiedzi z trzech do czterech minut, a po drugie możemy już 

zapowiedzieć jako coś pewnego, będzie ta przestrzeń, żebyście Państwo, którzy nie byliście 

mówcami, a jesteście z nami na tym webinarze, na tym wysłuchaniu, mogli się zgłosić i też 

otrzymacie możliwość krótkich, jednominutowych wypowiedzi.  
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Wystąpienia osób indywidualnych 

Przemysław Żydok: Ale teraz przechodzimy do ostatniej planowej części wysłuchania, sól 

demokracji można powiedzieć. To wysłuchanie zakłada, że mogą wypowiadać się też obywatele 

bez jakiejkolwiek afiliacji i chciałbym zaprosić do głosu pana Stefana Cieślę. Czy Pan Stefan jest 

z nami? Nie mam sygnału. Panie Stefanie? 

Stefan Cieśla: Halo? 

Przemysław Żydok: Słyszę Pana, ale nie widzę. Teraz już Pana widać. Zapraszam 

do czterominutowej wypowiedzi. Halo, halo, Panie Stefanie? 

Stefan Cieśla: Halo? 

Przemysław Żydok: Teraz Pana słychać. 

Stefan Cieśla: Świetnie, cieszę się bardzo. 

Przemysław Żydok: Proszę o zabranie głosu. 

Stefan Cieśla 

Proszę Państwa, dziękuję przede wszystkim za udzielenie mi możliwości zabrania głosu w tym 

wysłuchaniu publicznym. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia demokracji, z punktu widzenia 

tego, co chcemy osiągnąć w naszym kraju. I proszę Państwa, jeżeli przechodząc do meritum 

zagadnienia.  

Chciałem zwrócić dzisiaj uwagę na realne wykluczenie cyfrowe terenów wiejskich. Mieszkańcy wsi 

polskiej nie mają dostępu do szybkiego internetu. Miedziane, a więc powolne sieci 

telekomunikacyjne o niskiej przepustowości dominują na polskiej wsi. Podjęty jakiś czas temu 

program budowy światłowodów niestety jest bardzo kosztowny i czasochłonny i w związku z tym, 

jego faktyczna efektywność na wsi jest bliska zeru.  

Proszę Państwa, szanse na likwidację cyfrowego wykluczenia daje sieć 5G.  

Sieć 5G jest bardzo szybką siecią radiokomunikacyjną, która rozwiązuje problem braku 

światłowodów, ponieważ przesył w tej sieci jest zbliżony, jeżeli nie wyższy, podobnie jak w sieci 

światłowodowej, ale wymaga budowy całej sieci nadajników i budowa nadajników na terenach 

wiejskich pozwoli na proporcjonalne i tanie, tańsze niż budową światłowodów, pokrycie całej 

Polski, w tym prowincjonalnej, zasięgiem najszybszego internetu, a więc takiego, w którym będzie 

można wykorzystywać wszystkie funkcjonalności usług e-państwa, e-handlu, czy też e-rozrywki.  

Niestety, w systemie komercyjnym, operatorzy telekomunikacyjni 5G będą realizowali inwestycje 

przede wszystkim tam, gdzie mogą liczyć na wielu klientów, a więc przede wszystkim w obszarach 

o wysokim wskaźniku zaludnienia, a więc aglomeracjach miejskich. Zresztą już widzimy to 

we wszelkiego rodzaju przymiarkach do sieci Ready 5G. W ramach troski o równy dostęp 

do cyfrowego państwa, Krajowy Plan Odbudowy powinien uwzględnić instrumenty finansowe, 
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wsparcie inwestycji sieci 5G w obszarach wiejskich, słabo zaludnionych, tam, gdzie nie ma 

fizycznego dostępu do światłowodów, a co za tym idzie, do szybkiego internetu.  

Proszę Państwa, to jest ogromnie istotne. Na dzień dzisiejszy znacząca część społeczności Polski 

jest praktycznie biorąc wykluczona z państwa cyfrowego, nie może korzystać z tych wszystkich 

dobrodziejstw, które era internetu państwa 2.0 nam daje. I proszę Państwa, trzeba podkreślić, 

że dostęp do internetu obecnie i w najbliższych latach to nie jest wyłącznie dostęp do rozrywki, 

portali społecznościowych. To jest przede wszystkim rozwój różnego rodzaju aktywności 

gospodarczych. Rząd zainwestował od wielu lat w rozwój państwa cyfrowego. Dzięki wielu 

przedsięwzięciom mamy dostęp do usług medycznych, do rozliczania podatków, prowadzenia 

księgowości. Dzisiaj państwo nam za pomocą platformy e-pacjent umożliwia dostęp do historii 

choroby, do wystawiania lekarstw, recept. Przy pomocy różnego rodzaju platform sprzedażowych, 

możemy ofiarować nasze usługi bardzo szerokim odbiorcom, do których normalnie na wsi nie 

mamy żadnej możliwości dostępu, ale bez dobrego systemu rozprowadzania, dobrej sieci, te 

wszystkie funkcjonalności na wsi pozostaną pewnym marzeniem. Dlatego też w ramach planu, 

należałoby rozważyć możliwość wprowadzenia instrumentów zarówno typu zasilania różnego 

rodzaju dotacjami budowy stacji nadawczych w systemie dla operatorów na terenach 

wiejskich... 

Przemysław Żydok: Panie Stefanie, prosimy o kończenie wypowiedzi. 

Stefan Cieśla: …tam, gdzie normalnie oni nie byliby zainteresowani inwestycjami. W związku 

z powyższym, dla zrównoważenia szans rozwojowych miasta i wsi, proponuję przeznaczyć 

większe środki w planie rozbudowy na zapewnienie szybkiego dostępu mobilnego dla 

mieszkańców wsi.  

Dziękuję. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz pan Michał Boni. Panie ministrze, 

zapraszam do głosu. 

Michał Boni 

Dzień dobry Państwu. Dziękuję za tę możliwość.  

Po pierwsze, od takiego wysłuchania, praca nad krajowym planem odbudowy powinna się zacząć, 

bo ujawniła to dyskusja wielkie bogactwo pomysłów. To jest to, co Kuba Wygnański nazwał 

filantropią wiedzy i to prowadzi do takiego myślenia, że obywatele są źródłem wiedzy dla 

administracji, więc na przyszłość od takich spotkań i wkładu obywatelskiego należy zaczynać.  

Po drugie, ta debata pokazała również, że jeśli chcemy, żeby działania dobrze zorganizowane 

i zaprojektowane, przedstawione w KPO, się powiodły, to potrzebna jest znacząca zmiana 

otoczenia. To jest tam zasygnalizowane, ale chyba w sposób niepełny.  

Mówiąc o zmianie otoczenia, mam na myśli regulacje, ale mam też na myśli instytucje, ich 

działanie i różnego rodzaju polityki. Jeśli to się nie stanie, to będziemy mieli do czynienia 

z działaniami, które będą prowadziły do ucyfrowienia szkół w sensie sprzętowym, ale nie będzie 
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zmiany modelu, paradygmatu edukacji, bo różnego rodzaju ograniczenia, czy to polityczne, czy to 

ustawowe, będą to hamowały.  

Po trzecie, dostęp do sieci jest dzisiaj kluczem. I w pełni zgadzam się z tym, że tym razem właśnie 

trzeba zrobić wszystko, żeby obszary wiejskie, mieszkańcy obszarów wiejskich, mieli pełny dostęp 

do sieci, żeby zniknęły białe plamy. I rozumiem, że KPO jest nastawione na to, aby wszędzie 

doprowadzić tę przepustowość, czy przepływność trzydzieści megabitów na sekundę, 

że w programach spójnościowych regionalnych będzie nastawienie na 100 megabitów na sekundę, 

ale gdzieś nam w tym wszystkim ginie taki obraz komplementarny. Co, gdzie, jak trzeba zrobić.  

Pan Cieśla przed chwilą powiedział o tym, że trochę nam to 5G tutaj zginęło. W dokumencie jest 

zaznaczone, że niektóre elementy 5G będą pełne, to znaczy co najmniej jeden gigabitów na 

sekundę będą wykorzystywane około 2026. roku. To jest zdecydowanie za późno i mnie się 

wydaje, że potrzebny jest w tym opisie nowy ład. Trzydzieści megabitów, 100 megabitów i jeden 

i powyżej z udziałem 5G i zaprojektowanie tego w taki sposób, żeby zadbać o dostępność.  

Po czwarte, edukacja, bo o niej było dzisiaj bardzo dużo powiedziane w bardzo ciekawy, 

interesujący sposób. Żeby myśleć nie tylko o sprzęcie (to jest ważne dla nauczycieli), ale trzeba 

myśleć o jakości sieci. Komisja Europejska w różnych dokumentach wskazywała, że szkoła licząca 

sobie dwadzieścia klas po dwadzieścia pięcioro uczniów, powinna mieć sieć przepływności co 

najmniej jeden gigabit na sekundę. Tutaj nie ma w ogóle o tym mowy, tak? My ciągle żyjemy 

w takim przekonaniu, że te 100 megabitów będą wystarczały. To jest bardzo potrzebne i wtedy też 

oczywiście potrzebne są różnego rodzaju repozytoria, otwarcie na te nowe narzędzia edukacji 

cyfrowej, które dadzą możliwość pełnego, nowego uczenia.  

Piąte, państwo-obywatel. Jest mowa oczywiście o kompetencjach obywatelskich, jest mowa o e-

usługach administracyjnych, bardzo ważne, ale w tych e-kompetencjach bardzo bym podkreślił 

rolę starszych i skupienia uwagi na ich kompetencjach, dlatego, że jeśli całość Polski będzie się 

zmieniała, ucyfrowione będą także usługi zdrowotne, mam takie głębokie przekonanie, w ciągu 

paru lat, to nie możemy teraz wykluczać ludzi nie tylko poprzez brak dostępu, ale poprzez brak 

umiejętności korzystania. I wreszcie w tym obszarze potrzebny jest pełny dostęp do otwartych 

danych i wreszcie zapewnienie, żeby organizacje obywatelskie, nasze obywatelstwo 

funkcjonowało poprzez konsultacje, poprzez wpływ na procesy decyzyjne 

Przemysław Żydok: Panie ministrze, proszę o kończenie powoli wypowiedzi. Bardzo dziękuję. 

Dobrze, widzę już pana Tomasza Kokowskiego, dzień dobry. A pan Tomasz jest ostatnim z tych 

mówców zgłoszonych. Panie Tomaszu, zapraszam do czterominutowej wypowiedzi. Niestety nie 

słychać Pana.  

Tomasz Kokowski: Teraz lepiej? 

Przemysław Żydok: Teraz bardzo dobrze. Proszę bardzo. 

Tomasz Kokowski 

No, rozumiem, że mogę liczyć na prezentację.  
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Pozwoliłem sobie sformułować kilka uwag na trzech stronach, które chciałbym, żeby były 

adresowane do konkretnych sekcji, czy części, czy problemów, dlatego, że moje doświadczenie 

podpowiada takie dwie rzeczy na początek, na które KPO właściwie nasuwa jeden zasadniczy 

wniosek.  

Znaczna część haseł, czy powiedzmy zadań, które są tam w ogólności formułowane, ma charakter 

substytutów dla działalności statutowej różnych agend, różnych ministerstw, różnych instytucji. No 

niestety, jest choroba, która nas trawi już od poprzedniej perspektywy finansowej, kiedy po prostu 

pieniądze europejskie były traktowane jako pewnego rodzaju wygodna furtka do sfinansowania 

być może bieżącej działalności, albo w znacznej części no tego, co powinniśmy robić, i to dotyczy 

w szczególności informatyzacji, czy ucyfrowienia.  

Moje doświadczenie negatywne bierze się również z tego, że będąc ekspertem w poprzedniej 

perspektywie oceniającym projekty w PO Polska Cyfrowa, wielokrotnie spotykałem się 

z rozwiązaniami (nie będę mówił konkretnie, o których, bo tego mi nie wolno), ale spotykałem się 

z propozycjami budowy rozwiązań końcowych dla instytucji urzędów. A istotą takich programów 

jak PO PC, czy KPO, jest budowa raczej narzędzi, które pozwalają, czy umożliwią nam 

transformację, zmianę. Zmianę modelu, zmianę działania, zmianę jakościową, zmianę chociażby 

nawet i naszych zachowań. (Poproszę o następny slajd).  

To, czego mi brakuje w KPO, to jest kilka rzeczy. Najważniejsze są następujące: co słyszeliśmy 

w wypowiedziach wielu osób, to jest powtórne wykorzystanie danych, przy czym chodzi o ich 

otwartość, chodzi o to, żeby to była informacja publiczna (z czym będą kłopoty, chociażby 

czytając propozycję ustawy, która pojawiła się w styczniu na forum KRMC, gdzie jest znaczny 

katalog w art. 4 wykluczeń instytucji, które wydaje się powinny być dostępne w sensie 

informacyjnym publicznie). I to jest oczywiście kontrola gromadzenia danych.  

Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, niepowielanie danych. To jest choroba, która trawi nas wszystkich. 

W wielu miejscach mamy te same dane bądź prawie te same dane, jest problem z ich aktualizacją. 

Przykład tutaj podałem elektronicznej dokumentacji medycznej. (Poproszę o następny slajd).  

Jeżeli chodzi o koordynację usług elektronicznych, to niestety niechlubnym przypadkiem jest 

Ministerstwo Zdrowia, które budując słynny projekt P1, zablokowało de facto innowacyjność 

i kreatywność budowy usług elektronicznych na poziomach niższych niż centralny - koordynacje to 

nie jest przyzwolenie na centralizację i tego też brakuje jakby w KPO.  

No i ostatnia rzecz, legislacja potrafi zablokować wiele rzeczy. Mamy przykład ostatnich 

uzgodnień dotyczących pracy zdalnej. 

No i wciąż niedostatecznie jasno powiedziane, czy mają być, jakie mają być dla nas technologie 

chmurowe.  

Dziękuję. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję, idealnie zmieścił się Pan w czasie.  
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Szanowni Państwo, dziękuję. Skończyliśmy ten fragment, tę zasadniczą część wysłuchania, kiedy 

mówili przedstawiciele instytucji, także obywatele zgłoszeni wcześniej, natomiast jesteśmy 

w bardzo dobrym miejscu jeśli chodzi o czas, nasza czasoprzestrzeń układa się korzystnie dla 

możliwości jeszcze głębszej partycypacji.  

Bardzo bym prosił Państwa o zgłoszenie chęci krótkiej, jednominutowej wypowiedzi. Jeżeli ktoś 

z Państwa, z tych, którzy nas słuchacie, macie taką potrzebę, proszę o użycie opcji raise hand, to 

jest ta rączka pod widokiem ekranu głównego. Można ją podnieść i tutaj organizatorzy udostępnią 

wtedy Państwu możliwość wypowiedzi.  

Bardzo zachęcam, jesteśmy naprawdę kilkanaście minut do przodu, więc jest jeszcze czas żeby 

podyskutować, przedstawić Państwa postulaty, być może krótko, mamy taką możliwość czasową, 

wzmocnić któreś z wcześniej usłyszanych głosów. Czekamy cierpliwie. Tu jest podpowiedź, funkcja 

zgłaszania się znajduje się na pasku pod ekranem głównym, jest raise hand, taka rączka.  

Dwa zgłoszenia są, tak? Więc proszę o umożliwienie zabrania głosu tym osobom, które się zgłosiły. 

Pan Paweł Nowak dostał już chyba techniczną możliwość. Panie Pawle, proszę w takim razie 

o wypowiedź. Pan Paweł chyba ma techniczne problemy, natomiast jest też zgłoszenie od pana 

Krzysztofa Monczewskiego. Panie Krzysztofie, w takim razie zapraszam Pana. Wypowiedzi pan 

Paweł w następnej kolejności. 

 

Dodatkowe wypowiedzi, zgłoszone w trakcie 

wysłuchania 

Krzysztof Mączewski 

Szanowni Państwo, podczas dyskusji nie była zwracana uwaga na kwestię rejestrów publicznych. 

Proponuję, żeby w ramach Krajowego Planu Odbudowy zdefiniować i zidentyfikować kategorie 

no rejestrów publicznych i spowodować, czy uruchomić prace związane nad jednolitymi 

systemami, które dotyczą zagadnień publicznych. Żeby uniknąć wielości różnych rozwiązań, które 

mają miejsce w funkcjonowaniu administracji publicznej, jest problem z ich interoperacyjnością, 

stworzeniem zbiorów danych, które są tworzone przy pomocy różnych rozwiązań, różnych modeli 

danych, tak, żeby ten obszar rejestrów publicznych został poddany analizie, żebyśmy się 

zastanowili nad modelem danych, nad strukturą tych danych, po to, żeby sposób szkolenia był 

łatwiejszy, żebyśmy potrafili jako obywatele i urzędnicy docierać do tych rejestrów, a nie 

do różnych rozwiązań, które mają charakter wyspowy. 

Przemysław Żydok: Dziękuję panie Krzysztofie za ten głos. Pan Nowak jest chyba nieobecny, 

natomiast widzę, że pan Włodzimierz Marciński, lider cyfryzacji, zgłaszał się na czacie. Jeżeli jest to 

możliwe, to poproszę o udzielenie panu Włodzimierzowi Marcińskiemu głosu. 

Włodzimierz Marciński: Tak, już mnie słychać? Nie widać chyba, ale słychać? 
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Przemysław Żydok: Słychać tak, mhm. Zapraszamy. 

Włodzimierz Marciński: Czy, przepraszam, słychać mnie? 

Przemysław Żydok: Słychać. Nie będzie widać w tej akurat opcji, także proszę zabrać głos. 

Włodzimierz Marciński: 

Bardzo dziękuję. Chciałem tylko przypomnieć, że z rozpędu nie poprosiłem o prezentacje, które 

wcześniej miałem, ale to jest inna sprawa, natomiast zastanawiam się, dlaczego nie możemy 

w końcu w Polsce wypracować mody na mądrego Polaka? Na Polaka, który jest dobrze 

wyedukowany, wykształcony, nie wstydzi się, że się dobrze uczy i rzeczywiście dlaczego nie 

fetujemy sukcesów polskich olimpijczyków na olimpiadach informatycznych, a niestety jesteśmy 

dumni ze skoków narciarskich, gdzie w sumie w Polsce uprawia te sporty może ze 100 osób. 

Odwróćmy to wszystko, popatrzmy, że w tej chwili nie jest ważne siła robocza, ale ważne są silne 

umysły. Nie ręce do pracy, ale umysły do pracy. Spróbujmy odwrócić tą tendencję, bo tylko taka 

pełna świadomość cyfrowa, wiedzieć, umieć, chcieć, rozumieć, spowoduje, że wszyscy wspólnie 

przyłączymy się do tego ważnego dzieła, jakim jest transformacja cyfrowa. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję za ten głos. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej 

dodatkowej puli? Bo jeśli nie, będziemy przechodzić do podsumowania. Podsumowanie po raz 

pierwszy. Pan minister Boni, proszę bardzo. 

Michał Boni: 

Dziękuję, ja króciutko jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że z racji czasu nie dałem rady 

powiedzieć o kwestii danych. Trochę mnie niepokoi, że w tej części, która mówi 

o cyberbezpieczeństwie i bardzo słusznie zresztą, również jest umieszczona tak pomiędzy ta 

informacja i różne sugestie dotyczące tych platform przetwarzaniach danych ze wszystkimi 

sugestiami z budowania standaryzacji procesów przetwarzania danych i tak dalej, i tak dalej.  

Otóż mnie się wydaje, że ze względu na wagę danych w zmieniającym się świecie, gospodarce 

i społeczeństwie, to tu powinien być taki osobny troszkę wątek i te dane mają znaczenie 

oczywiście dla wszystkich partnerów, są ważne dla obywateli, dostęp do nich, otwarte dane i to 

w powszechnej, dużej skali, tak jak to dyrektywa unijna definiuje, a nie zamykane, tak jak jest 

w projekcie tej ustawy, która teraz jest na tapecie.  

Po drugie, to jest kwestia danych związanych ze zdrowiem, o czym tutaj była dzisiaj już mowa, jest 

ta część D, która mówi o sprawach zdrowa i oczywiście potrzebne są rozwiązania europejskie, ale 

idźmy za tym szybkim tropem i wreszcie potrzebny jest dostęp do danych, szczególnie dla małego 

biznesu. Czy na przykład, tak jak tam są opisane te platformy przetwarzania danych, dostęp 

małych i średnich przedsiębiorstw dla nich będzie łatwy, tak? Łatwy, czy będzie za to płacone, czy 

nie, to trzeba wyjaśnić takie rzeczy.  

Dziękuję. 
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Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję, też widzę, że pan Kokowski chciał dokończyć swoją 

wypowiedź. Ta część jest w pierwszym rzędzie, daje możliwość wypowiedzi osobom, które nie 

miały głosu, natomiast biorąc pod uwagę, że takich zgłoszeń w tym momencie nie ma, zapraszam 

pana Kokowskiego [niezrozumiałe, 04:01:25]. Pan Tomasz Kokowski? 

Tomasz Kokowski: 

Tak? Pozwoliłem sobie podnieść rękę nie tyle dlatego, żeby dokończyć wypowiedzi, ile żeby 

wskazać być może tą ostatnią rzecz, którą tam akcentowałem, kwestia legislacji.  

Jak wiecie Państwo, legislacja ma to do siebie, że najczęściej jej skutki dotykają nas wtedy, kiedy 

najmniej ich oczekujemy. To szczególnie niepokojące jest w przypadku informacji publicznej 

i ostatnich jakby wydarzeń, wniosków, bo może się okazać, że cała ogromna góra pieniędzy, 

z których mamy szansę skorzystać, no gdzieś tam zginie w tym naszym szale twórczym i nie 

będziemy jako społeczeństwo wiedzieć nic, kompletnie nic o tym, co te pieniądze zdziałały. 

Podstawowym problemem w wielu projektach - to znowu jest odwołanie do mojego 

doświadczenia jako eksperta - było to, że budując usługi elektroniczne, mnóstwo wnioskodawców 

kompletnie, ale to kompletnie nie miało żadnego wyobrażenia, czym jest informacja publiczna, a 

w najprostszym ujęciu, tą informacją jest chociażby informacja statystyczna o tym, ile usług, jakie 

woluminy danych, w jakim czasie sumarycznym, jednostkowym, ile spraw załatwiono.  

Nikt takich rzeczy po prostu nie akcentował. Ja trochę pracuję... 

Przemysław Żydok: Powoli proszę kończyć. 

Tomasz Kokowski: Dobrze. …pracuję trochę jako głos obywatelski, ale wydaje mi się, że istotne 

jest to, żeby program taki jak KPO zwracał na to uwagę, że to, co budujemy, żeby było rozliczalne, 

żebyśmy wiedzieli, co zbudowaliśmy. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos?  

Dobrze szanowni Państwo, będziemy przechodzić w takim razie do ostatniej części podsumowania.  

 

Podsumowanie wysłuchania 

Przemysław Żydok: Wczoraj pan minister użył takiego określenia, bomba informacyjna. Myślę, 

że dzisiaj spadła druga bomba, znakomita nie tyle dyskusja, co znakomite głosy z bardzo różnych 

środowisk.  

Kwestie techniczne na początek, przypomnę tylko Państwu, że na stronie 

wysluchanieplanodbudowy.pl jest ciągle możliwość zgłaszania się na dwa ostatnie wysłuchania, 

w poniedziałek 29. to dotyczące zielonej energii, we wtorek 30 marca dotyczące mobilności. 

Zapisać się trzeba co najmniej dwie doby przed terminem rozpoczęcia, przed godziną rozpoczęcia 

wysłuchania.  
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Jutro też zapraszamy, już tam nie ma zapisów, ale zapraszamy, można też oglądać na YouTubie na 

wysłuchanie dotyczące komponentu zdrowia, też bardzo istotne.  

Rozumiem, że teraz zgodnie z planem powinien krótko odnieść się do tego dzisiejszego 

doświadczenia pan minister Buda, ale pana ministra z tego co wiem z nami nie ma. Żałujemy 

oczywiście ogromnie, bo po pierwsze, ten feedback, nawet taki bezpośrednio, jest bardzo istotny. 

Oczywiście cieszymy się z tego, że jest wśród nas wiele osób, pracowników Ministerstwa Funduszy 

i Polityki Regionalnej, bardzo z Państwem lubimy współpracować i bardzo szanujemy też Państwa 

pracę, natomiast no liczymy, że uda się też w tych najbliższych dniach, wysłuchaniach, 

zagwarantować tą obecność Państwa ministrów dlatego, że ważne akurat w takim procesie jest też 

pewne władztwo polityczne, którą akurat państwo ministrowie reprezentują i to, żeby te głosy 

społeczeństwa obywatelskiego mogły docierać bezpośrednio do tego poziomu. Rozumiem, tu już 

jest też pytanie pana Włodzimierza co z ankietą, ja zaraz oddam głos reprezentantowi 

ministerstwa, a na koniec Kuba Wygnański jeszcze będzie podsumowywał, wtedy też będzie 

ankieta. Czy ja rozumiem, że pani Magdalena Dziubek-Grudzińska, pani naczelnik, tak, już Panią 

widzę. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, departament strategii. Proszę w takim razie 

o krótkie podsumowanie, podzielenie się swoimi refleksjami. 

Magdalena Dziubek-Grudzińska, naczelniczka, Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

Tak, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przekazanie głosu.  

Chciałam powiedzieć, że pan minister Buda jest z nami uchem, niestety nie może się w tej chwili 

włączyć i wykonać tego podsumowania. Przez cały czas z uwagą słuchał tych wszystkich 

wypowiedzi, bo tak jak powiedział wczoraj, te spotkania, my pierwszy raz jako resort 

uczestniczymy wysłuchaniach i nie wiedzieliśmy tak do końca, jak one będą wyglądały.  

Natomiast to, co Pan dzisiaj powiedział, panie Przemysławie, że jest to bomba informacyjna, to 

rzeczywiście tak jest i bardzo się z tego cieszymy.  

Bo wszystkie uwagi, które mogą coś zmienić w tym dokumencie albo mogą zostać uwzględnione 

w innych dokumentach, czy to strategicznych, czy programowych, są cenne. Również to, że jest 

tutaj tak wiele głosów z różnych środowisk, pozwala nam spojrzeć na sprawy na przykład związane 

z cyfryzacją pod różnym kątem.  

Teraz powracając do tematu dzisiejszego wysłuchania, chyba wszyscy jak tu jesteśmy zgadzamy 

się, że ta transformacja cyfrowa, to jest ogromna szansa dla naszego kraju. To prawda, co było 

mówione, że według różnych rankingów, na przykład rankingu Indeksu Gospodarski Cyfrowej 

i Społeczeństwa Cyfrowego, jesteśmy dość daleko w tyle za większością wysoko rozwiniętych 

krajów. Prawda też, że kompetencje w naszym społeczeństwie, kompetencje cyfrowe, nie są 

jeszcze tak duże jak byśmy tego oczekiwali, ale jesteśmy przekonani, że działania, które zostały 

zaplanowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy, z pewnością przyczynią się do zmiany tej 

sytuacji. 
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Teraz przepraszam, przerwę na chwilę, bo widzę, że pan minister dołączył. Możliwe, że ma już 

możliwość podłączenia... 

Przemysław Żydok: Jeżeli tak, to oczywiście byśmy pana ministra prosili o dokończenie tego 

podsumowania, które pani naczelnik już rozpoczęła. 

Waldemar Buda, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:  

Witam szanowni Państwo ponownie. Ja mam prośbę, bo przysłuchuje się naszej dyskusji pan 

minister Marek Zagórski. I jeżeli on mógłby tę część podsumować, to ja bym bardzo wdzięczny, bo 

on jest, że tak powiem, opiekunem wiązki cyfrowej.  

Jeżeli moglibyśmy mu w pierwszej kolejności dać głos, to bardzo proszę. 

Przemysław Żydok: Jesteśmy z czasem do przodu, więc myślę, że możemy zdecydowanie w taki 

sposób zrobić, tylko nie wiem, czy to technicznie jest teraz możliwe, łatwo wykonalne.  

Aha, mamy informację, że pana ministra Zagórskiego nie ma wśród panelistów. Być może też 

uczestniczy poprzez YouTube'a, słucha tego. Panie ministrze, jeżeli Pan jest z nami na tym 

webinarze, to bym poprosił o taki sygnał na czacie. A jeżeli nie, no to Panie ministrze, tutaj słowa 

do pana ministra Waldemara Budy, poprosiłbym może o jednak to kontynuowanie. Być może pan 

minister się jeszcze połączy. 

ON: Bardzo przepraszam, że dołączę na chwileczkę. Pana Zagórskiego nie ma z nami na Zoomie, 

więc jeżeli by dołączył, to ja z chęcią wpuszczę do grona panelistów. 

Przemysław Żydok: Wykorzystam może tę krótką przerwę techniczną i powiem jeszcze jedną 

rzecz; ewidentnie - zresztą z tych głosów, z tego, co już wczoraj Kuba Wygnański mówił - ten 

proces ma dwa cele już w tym momencie. Po pierwsze oczywiście dyskutujemy o strategicznym 

dokumencie jakim jest Krajowy Program Odbudowy, ale po drugie, myślę, że Państwo 

z administracji rządowej macie już też doświadczenie, że naprawdę to jest dobre narzędzie 

do tego, żeby szukać dialogu ze społeczeństwem, że organizacje pozarządowe, też inni partnerzy, 

to są bardzo merytoryczne podmioty, które w kulturalny, merytoryczny sposób potrafią prowadzić 

dyskusje. Więc zachęcamy do też promowania tego doświadczenia wśród kolegów, koleżanek 

w rządzie. Na pewno wypracowując różne polityki publiczne, można w ten sposób no po pierwsze 

mieć dostęp do tego niezwykłego transferu wiedzy, a po drugie mieć tą gwarancję, że pewne 

ustalenia, to, co już w tych politykach ostatecznie wyląduje, będą miały większą akceptację 

społeczną, będzie większe poczucie, że stworzyliśmy to razem.  

Nie ma chyba cały czas możliwości dać panu ministrowi Zagórskiemu głosu, bo go po prostu 

technicznie nie ma wśród panelistów. 

Waldemar Buda: No szanowni Państwo to ja, bo ja nie przysłuchiwałem się całej dyskusji, bo 

w międzyczasie była konsultacja u pana prezydenta części rolnictwa w zakresie Krajowego Planu 

Odbudowy, musiałem wyjechać w międzyczasie i nie chciałbym jakby też tylko częściowo 

pokazywać jakby odniesienia do tych uwag. Ale w mojej ocenie to, co na początku 
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zaobserwowałem - jest bardzo podobna diagnoza tych sytuacji. Tu jest sporo mniej kontrowersji 

niż te, które pojawiał się w tej części pierwszej.  

Tutaj jest jakby spójne, po pierwsze, docenienie tego, że ten skok transformacyjny w zakresie 

cyfryzacji, on jest jakby nie do przecenienia i tutaj wszyscy mają tę świadomość.  

A po drugie, jestem przekonany, że kwestia zaprojektowania tego w Krajowym Planie Odbudowy, 

czyli jakby pokazania priorytetów, jest właściwa.  

Poza tymi szczegółami, które się pojawiły, to uważam, że - jeżeli Państwo się zgodzą ze mną - moja 

diagnoza jest taka, że ten komponent jest tutaj bezsprzecznie mniej kontrowersyjny, mniej 

wątpliwy, bez jakichś większych uwag.  

Oczywiście, kwotowo te wszystkie komponenty mogłyby być zwiększane, my planujemy żeby w tej 

części cyfrowej był też komponent pożyczkowy, to by wzmocniło niektóre działania, które są 

bardziej komercyjne, które są bardziej produktywne, ale część musi być dotacyjna 

I te poszczególne uwagi, które spłynęły, takie bardzo szczegółowe, odpowiemy na nie w tej 

formule zebrania ich i odpowiedzi takiej zbiorczej, pisemnej, do tego dnia wysłuchań publicznych. 

Czyli oddzielnie zrobimy do tego pierwszego dnia i osobno do tego komponentu drugiego, 

dzisiejszego. 

Dziękuję bardzo. 

Przemysław Żydok: Bardzo dziękujemy. Ja z państwem się już żegnam. Czuję się zaszczycony, 

że mogłem wziąć udział w tym małym święcie demokracji, jak to już zostało określone. Kuba 

Wygnański, ostatnia część dzisiejszego spotkania. Do widzenia. 

Jan Jakub Wygnański 

Dziękuję, Przemku, za prowadzenie, dziękuję wszystkim Państwu, tym, którzy dotrwali do teraz. 

Ja mam dwa zadania.  

Jedno, to poprosić państwa o - tak jak mówiłem (my przygotowujemy zawsze po wysłuchaniach) - 

taką prostą ankietę ewaluacyjną, ona za chwilę wyświetli się na Państwa ekranie. Później te wyniki 

będziemy publikować, także one w tym samym momencie ukażą się Państwu i mnie i zobaczymy, 

jak Państwo oceniacie to dzisiejsze wydarzenie.  

Cieszę się, że na końcu pojawił się pan minister Buda, bo byłoby mi smutno bardzo, gdyby się 

okazało, że na końcu nie ma wypowiedzi pana ministra. Żałuję, że nie ma ministra Zagórskiego i to 

pozwala mi powiedzieć, bo muszę tą rzecz nazwać po imieniu, że muszą Państwo wiedzieć, 

uczestnicy tego, że my bardzo liczymy na... jakby to powiedzieć, no? Na bardzo serio nas 

traktowanie i tego wszystkiego, co ludzie dali wam tutaj tak naprawdę, bo to jest rodzaj filantropii 

tak naprawdę, całą tą wiedzę. 

Broń Boże, proszę nie brać tego osobiście, ja sam i mój zespół od dwóch tygodni i w dzień i w nocy 

nie robimy niczego. To nie jest na zlecenie rządu, robimy to, bo po prostu uważamy, że to jest 
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ważne i tyle. To nie jest moja praca. To jest mój wolontariat. I myślę sobie, wiem, że tu jest wielu 

urzędników z ministerstwa i tak dalej.  

Wczoraj był tu były premier, pan Pawlak. Nie wiem, kto powinien tego słuchać, ale naprawdę 

powinni słuchać tego poza panem ministrem Budą ci ministrowie, którzy są za to odpowiedzialni. 

Nie wiem, co ważniejszego w tej chwili mają do pracy, niż posłuchać w tym momencie tego. Więc 

bardzo się cieszę, że Pan był z nami.  

Tych wysłuchań mamy jeszcze kilka, bo to są wysłuchania dotyczące zdrowia, arcytrudne 

wysłuchanie, ponad 70 mówców. Te trzy następne są naprawdę poważne, więc krótko mówiąc 

liczymy, że osoby, które odpowiadają też za te sektory, żeby się nie chowały za plecami, mówiąc 

wprost, jednego ministerstwa, bo to są zbyt ważne sprawy.  

Musiałem to powiedzieć, bo jak mówię, we mnie jakiś taki rodzaj trochę żalu przemawia, ale mam 

nadzieję, że uda nam się, bo to dopiero jest drugie wysłuchanie, wrócić do takiej formuły.  

Liczę też, że państwo w tym czasie, który nastąpi po wysłuchaniach, to jest cały miesiąc, jednak 

zbudujecie jakiś mechanizm komunikacji w tych ważnych sprawach. Bo mam wrażenie, że po tej 

stronie społecznej my rzuciliśmy wąską, ale jednak jakąś kładkę zaufania w kierunku rządu w tej 

sprawie. Te dokumenty nie były konsultowane, to dla nikogo nie jest przecież tajemnicą. 

Próbujemy jakoś szybko naprawić ten proces. Więc wszystkim, którzy tutaj byli, panu ministrowi 

w szczególności, dziękuje, że mają cierpliwość, żeby być z nami, pracownikom ministerstwa, ale też 

bardzo namawiamy państwa do tego, żeby namawiać do udziału te osoby, które koniec końców 

w tych różnych, merytorycznych, tematycznych kwestiach powiedziałbym będą podejmować 

polityczną odpowiedzialność.  

Prawdopodobnie w ten sposób zrujnowałem wyniki ankiety i okazuje się, że wszystko było źle, ale 

jednak chciałbym zobaczyć, jeśli ona już jest wypełniona.  

Ona teraz ruszyła, więc mam do Państwa prośbę, żebyście zechcieli ją wypełnić. Marysiu, 

przepraszam, bo ja tu do koleżanki ze Stoczni, chciałem się dowiedzieć, kiedy.... 

Przemysław Żydok: Coś się nie klika, przynajmniej u mnie. 

Jakub Wygnański: Bo Ty jesteś panelistą, mój drogi. Te ankiety służą do tego, żeby ocenić, 

czy paneliści mieli coś ciekawego do powiedzenia, więc Ty Przemku i ja też, zdaje się, że nie 

do końca możemy w tym... 

Przemysław Żydok: Pokornie przyjmuję. 

Jakub Wygnański: No tak, tak to jest. Na ogół mamy przewagę, ale w tym wypadku jesteśmy 

przedmiotem oceny ze strony innych. Marysiu, to jak będzie, to, przepraszam. 

ON: Dobrze. 

Jakub Wygnański: Jest mistrzynią tej ceremonii, więc czas się ujawnić, więc jeśli będzie wynik tej 

ankiety, to ją wyświetl. 

ON: Kubo, proszę Cię też, żebyś sprawdził czat. 
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Jakub Wygnański: O, jest pan Zagórski, więc widzę i to dobrze.  

Dobrze, to jeżeli jest pan Zagórski, to ja oczywiście... Znaczy nie, bo to chyba Przemek pełni takie, 

ale ja bym chyba sam był oczywiście rzecznikiem tego, żeby pan Zagórski się wypowiedział, jeśli już 

tak nabroiłem, to chyba to ma sens. 

Przemysław Żydok: Oczywiście, zapraszamy pana ministra do głosu. 

ON (04:18:38): Ostatnie 30 sekund ankiety, proszę Państwa. Może 15 . Już można zobaczyć wyniki 

ankiety. 

Jakub Wygnański: Każdy sobie ogląda. Ja zawsze biegnę na sam koniec i znajduję dwie rzeczy, czy 

w czasie wysłuchania usłyszał Pan nowe argumenty, Pan/Pani.  

Widzę, że 88% odpowiadających usłyszało coś nowego, co wydaje mi się, jest jakoś nagradzające 

i czy wysłuchanie było wartościowe, aż 94%. No i tu pochwała nie dla mnie, tylko dla moich 

licznych współpracowników. Jest nas tu ośmioro, w Marzycielach i Rzemieślnikach, że było dobrze 

zorganizowane, 96%, więc mówię, dalej wygląda jakbyśmy sfingowali wybory na Kubie, ale tak 

naprawdę było i bardzo Państwu za to dziękuję. Zamknijmy wobec tego tę ankietę i teraz 

poproszę, rozumiem, że pan minister Zagórski coś pewnie powie. 

ON: Nie widać pana ministra Zagórskiego tutaj wśród panelistów i podejrzewam, że dlatego nie 

może włączyć dźwięku. Gdyby się udało pana ministra tutaj przenieść. Nie słychać, Panie Jakubie. 

Jakub Wygnański: Marysiu, już jest wśród attendees, widzę pana ministra, więc pewnie możesz 

przenieść. 

ON (04:20:47): Już, przepraszam, już przenoszę. 

Marek Zagórski, sekretarz stanu, KPRM  

Już jestem, dzień dobry.  

Byłem słuchaczem i też od razu powiem, żeby nie było tutaj jakiejś ściemy, mówiąc tak nieładnie, 

że miałem możliwość słuchania wszystkiego, ale kilku wystąpień wysłuchałem. I po pierwsze 

chciałbym podziękować za zorganizowanie tego wystąpienia, tego wysłuchania, dlatego, że z całą 

pewnością wbrew temu, co Kuba Wygnański mówił, staramy się wsłuchiwać w głos różnych 

podmiotów i organizacji.  

Chciałbym podziękować za te głosy, które chwaliły ten obszar, na przykład między innymi głos pani 

Aleksandry Musielak.  

Chciałbym powiedzieć też do prezesa Izdebskiego, że być może tego wprost nie widać w planie, 

w tych zapisach Krajowego Planu Odbudowy, ale w tle tego wszystkiego są te komponenty, 

o których była mowa, między innymi także jest tam przestrzeń dla wdrażania projektów w zakresie 

sztucznej inteligencji w tym komponencie, który dotyczy technologii przełomowych, więc te 

wszystkie elementy staraliśmy się uwzględnić.  
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Chcemy także rozwijać w dalszym ciągu i myślę, że o tym też mówił minister Buda wcześniej, 

chcemy rozwijać kwestię upowszechnienia dostępu do internetu za pośrednictwem sieci 

szerokopasmowych.  

Chcemy także, o tym też była mowa, kłaść duży nacisk na rozwój kompetencji, więc z całą 

pewnością wiele z tych kwestii, które były podnoszonych w trakcie tych wystąpień, które miałem 

okazję wysłuchać, są przez nas zaadresowane.  

Być może trzeba to precyzyjniej wskazać, ale też są takie kwestie, które prawdopodobnie jeszcze 

będą wymagały doszczegóławiania nie tylko na etapie już samego dokumentu, ale także na etapie 

wdrażania, bo to, co chciałbym wyraźnie podkreślić, tak jak to było zresztą przy obecnej 

perspektywie, przy Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, będziemy się starali ten dialog 

z organizacjami społecznymi, z organizacjami pozarządowymi, z izbami gospodarczymi wprowadzić 

po to, żeby już poszczególne, konkretne projekty mogły być wdrażane.  

Traktujemy Krajowy Plan Odbudowy jako dużą szansę także w tym procesie cyfryzacji i nie tylko, 

bo nawiązując jeszcze do wystąpienia prezesa Izdebskiego, nie tylko w takim kontekście realizacji 

projektów i systemów informatycznych.  

Chcę zwrócić uwagę na to, że jednym z komponentów, czy jednym z elementów całego procesu 

transformacji cyfrowej jest legislacja. W tej legislacji mamy przewidziane wdrożenie nowelizacji 

ustawy o informatyzacji. Ta nowelizacja ustawy o informatyzacji ma mieć charakter przełomowy, 

dlatego, że chcemy dzięki tym zmianom wprowadzić kilka generalnych zasad, ale z których 

najważniejszą będzie wprowadzenie domyślności cyfrowej, także procedur, które dzisiaj mają 

charakter tradycyjny, wręcz czasami papierowy.  

Więc ja w tej dyskusji znalazłem bardzo wiele elementów, które w moim głębokim przekonaniu są 

już w KPO i są spójne też z tymi dyskusjami, które prowadziliśmy na różnych etapach prac nad całą 

strategią cyfrową. Bo to jest tylko element. KPO jest jednak mimo wszystko tylko elementem całej 

strategii cyfryzacji państwa, która zamieszczona i mieści się w wielu dokumentach, począwszy od 

Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ale także chociażby przez wspomnianą już 

Politykę dla Sztucznej Inteligencji, więc jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.  

Prawdą jest, że moi współpracownicy przysłuchali się wszystkim wystąpieniom, będziemy starali 

się je wziąć pod uwagę. I cóż, jeszcze raz wielkie podziękowania i dla Ministerstwa Funduszy, ale 

także dla Fundacji Stocznia, dla wszystkich z państwa, którzy w ten proces się zaangażowali.  

Moje podziękowania także dla prezesa Wygnańskiego, skądinąd z wielu innych interakcji mnie 

osobiście także znanego, także dziękuję bardzo i myślę, że do zobaczenia na następnych 

spotkaniach, gdzie będziemy już się zajmować bardzo punktowo tymi kwestiami, które były 

podnoszone także w trakcie dzisiejszego wysłuchania. 
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Jan Jakub Wygnański 

Bardzo dziękuję za miłe słowa, cieszę się, że tak się to skończyło. W każdym razie ten etap i że pan 

się pojawił i skomentował to, no mam nadzieję, że idziemy do przodu z tym wszystkim, zatem mi 

już pozostaje tylko jakoś tak to zgrabnie zamknąć, tą moją niezręczną skądinąd konferansjerkę.  

Raz jeszcze wszystkim dziękując bardzo, przypominając, bo z częścią z nas spotkamy się jutro 

o godzinie dziesiątej. Przypomnę tym, którzy mogą o tym nie wiedzieć, że w sobotę do godziny 

dziesiątej trwają zapisy na wysłuchania, które będą w poniedziałek i wtorek. Raz jeszcze bardzo 

Państwu dziękuję, wszystkim osobom, wolontariuszom, tłumaczom polskiego języka migowego za 

to wszystko, co zrobili i żegnam i do zobaczenia wobec tego. 
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Program wysłuchania (wraz z linkami >> do 

prezentacji) 
Prowadzenie: 

 Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji w Urzędzie Miasta Lublin, Unia Metropolii Polskich 

im. Pawła Adamowicza 

 Piotr Drygała, naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności 

Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Przewodniczący Komisji Dialogu 

i Partnerstwa Związku Miast Polskich 

10.00-10.25 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów i autorów Krajowego Planu 

Odbudowy 

10.00-10.05 Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji w Urzędzie Miasta Lublin, Unia 

Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza 

10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

10.10-10.20 Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

10.20-10.25 Joanna Adasik, dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia 

10.25-12.10 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne 

sektory i środowiska 

(każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była 

losowana) 

10.25-10.50 Przedstawiciele/ki samorządu 

(zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu) 

1. Piotr Pilch, Związek Województw RP 

2. Bernardeta Skóbel, Związek Powiatów Polskich 

3. Adam Wieczorek, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza  

4. Marek Wójcik, Związek Miast Polskich  

10.50-11.15 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych 

(podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy) 

1. Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 

2. Agnieszka Szpara, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

3. Andrzej Mądrala, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej 

4. Kacper Olejniczak, Konfederacja Lewiatan 
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11.15-12.00 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 

1. Dorota Korycińska, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna 

2. Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej 

3. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich 

4. Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (prezentacja >>) 

5. Katarzyna Przybylska, Fundacja Habitat for Humanity (prezentacja >>) 

6. Weronika Michalak, Health and Enviromental Alliance (HAEL Polska) 

7. Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza (prezentacja >>) 

8. Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

12.00-12.20 Przerwa 

12.20-15.10 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób 

indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie 

Przedstawiciele/ki instytucji 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana] 

1. Katarzyna Plucińska, Green REV Institute 

2. Monika Lamparska-Przybysz, Polpharma S.A. (prezentacja >>) 

3. Karol Szwałek, ScreeningUp (prezentacja >>) 

4. Artur Kozioł, Stowarzyszenie „Tak! Samorządy dla Polski" 

5. Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi 

Producenci Leków (prezentacja >>) 

6. Agata Polińska, Fundacja Onkologiczna Alivia 

7. Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa (prezentacja >>) 

8. Marian Piotr Grzela, Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Medicus" 

w Szczecinie (prezentacja >>) 

9. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego, Grupa ON 

Inclusion 14-20, Komitet Sterujący Programu Dostępność Plus dla Zdrowia, Grupa Robocza 

Krajowych Inteligentnych Specjalizacja GR1 Zdrowie 

10. Marcin Połowniak, IFIC Polska 

11. Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi 

Producenci Leków (prezentacja >>) 

12. Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/12%20Krzysztof%20Kurowski.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/13%20Katarzyna%20Przybylska.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/15%20%C5%81ukasz%20Adamkiewicz.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/18%20Monika%20Lamparska-Przybysz.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/19%20Karol%20Szwa%C5%82ek.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/21%20Krzysztof%20Kope%C4%87.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/24%20Mateusz%20Piotrowski.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/25%20Marian%20Piotr%20Grzela.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/28%20Grzegorz%20Rychwalski.pdf
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13. Piotr Augustyniak, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii 

Nauk (prezentacja >>) 

14. Agnieszka Deeg-Tyburska, Grupa Polpharma 

15. Eligiusz Komarowski, Starostwo Powiatowe w Pile 

16. Bogdan Ślęk, ZPSO "Pol-lighting" (prezentacja >>) 

17. Jan Rodowicz, Obywatelskie Kolegium Reform 

18. Janina Lulek, Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym przy Komitecie Terapii 

i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk (prezentacja >>) 

19. Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego 

20. Ewa Małyszko, SAPPHIRE Fundacja, LF Medical Clinic 

21. Edyta Dobrzańska, LF Medica Clinic 

22. Agnieszka Wiśniewska, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego 

Technomed (prezentacja >>) 

23. Krzysztof Śmierciak, INVESTGIS 

24. Piotr Luliński, Wydział Farmaceutyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 

25. Marzena Pieńkosz-Sapieha, Federacja Polskich Banków Żywności, Fundacja Bank Żywności 

w Lublinie, Rada Działalności Pożytku Publicznego 

26. Adam Struzik, Samorząd Województwa Mazowieckiego (prezentacja >>) 

27. Artur Prusaczyk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o. (prezentacja >>) 

28. Maciej Krawczyk, Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

29. Marika Guzek, Stowarzyszenie EURIPA Polska 

30. Joanna Nawrocka-Rohnka, Fundacja Leśne Dziki (prezentacja >>) 

31. Marta Winiarska, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA 

32. Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna (prezentacja >>) 

33. Emilia Kaczmarek, Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby (prezentacja >>) 

34. Anna Spurek, Green REV Institute 

35. Beata Branc-Gorgosz, firma Mediacje Beata Branc-Gorgosz oraz Stowarzyszenie Jadzowiec 

36. Alicja Pacewicz, Fundacja Szkoła z Klasą 

37. Jan Pachocki, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza 

38. Bogna Cichowska-Duma, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych 

INFARMA 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/30%20Piotr%20Augustyniak.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/34%20Bogdan%20%C5%9Al%C4%99k.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/36%20Janina%20Lulek.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/41%20Agnieszka%20Wi%C5%9Bniewska.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/46%20Adam%20Struzik.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/47%20Artur%20Prusaczyk.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/51%20Nawrocka-Rohnka%20Joanna.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/53%20Zbigniew%20Karaczun.pptx
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/54%20Emilia%20Kaczmarek.pdf
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39. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

40. Barbara Misiewicz-Jagielak, Polpharma S.A. 

41. Anna Maria Szymkowiak, Fundacja Akceptacja 

42. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie "EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 

Rada Działalności Pożytku Publicznego 

43. Dariusz Szczepański, Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 

44. Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju 

Osoby indywidualne 

[każda z wypowiedzi w tej części trwala do 2 minut, kolejność była losowana] 

1. Gabriela Lenartowicz 

2. Monika Grygorowicz 

3. Anna Mania 

4. Sebastian Lech 

Krótkie wypowiedzi pozostałych uczestników Wysłuchania 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 1 minuty] 

15.10-15.30 Część IV. Podsumowanie 

15.10-15.20 Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - pierwsze 

refleksje po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu  

15.20-15.25 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 

15.25-15.30 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania. 
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Rozpoczęcie wysłuchania 

Piotr Choroś, Urząd Miasta Lublin, Unia Metropolii Polskich imienia Pawła 

Adamowicza 

Dzień dobry państwu. Witam na trzecim dniu wysłuchania publicznego, które dzisiaj poświęcone 

jest systemowi ochrony zdrowia.  

Witam organizatorów i dziękuję za możliwość poprowadzenia tego dnia. Organizatorami spotkania 

są Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z fundacją Stocznia oraz 

wieloma innymi organizacjami pozarządowymi.  

Ja nazywam się Piotr Choroś. Jestem dyrektorem biura partycypacji społecznej w Urzędzie Miasta 

Lublin i reprezentuję tu także Unię Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza.  

Będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze wysłuchanie do godziny 12, w której to mamy 

zaplanowaną przerwę. Cały dzisiejszy dzień potrwa do godziny 15:30 i będziemy mieli okazję 

wysłuchać wielu prezentacji i wystąpień poświęconych tematowi w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy.  

Dzisiejsze spotkanie jest transmitowane na portalach facebooku organizatorów, czyli 

Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, oczywiście fundacji Stocznia oraz 

Ministerstwa. Można to także śledzić na portalach youtube tych instytucji. Jest także możliwość 

oglądania za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie internetowej poświęconej 

ogólnie wysłuchaniu publicznemu, dotyczącemu Krajowego Planu Odbudowy. Strona ma adres 

www.wysluchanieplanodbudowy.pl.  

Całość wszystkich wysłuchaj jest tłumaczona na polski język migowy i mam nadzieję, że także 

wpłynie na zasięg naszych spotkań.  

Po tym krótkim wstępie, chciałem oddać głos panu Jakubowi Wygnańskiemu z fundacji Stocznia. 

Kuba. 

Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

Dziękuję Piotrze, dziękuję państwu.  

Spotykamy się po raz trzeci. Tak jak już mówiłem, część osób prawdopodobnie jest tutaj nie po raz 

pierwszy, więc czuję się naprawdę jak w „Dniu Świstaka”. Zmieniam koszulę, żeby było widać, 

że czas płynie jednak i niektóre rzeczy są stałym elementem gry. A stałym elementem gry jest 

powtórzenie, na czym ten system polega, najprościej już i pewnie każdego dnia będzie to bardziej 

skoncentrowane.  

System wysłuchań publicznych czy sposób na wysłuchanie publiczne jest formą partycypacji, 

którego istotą jest zmaksymalizowanie szans na zabranie głosu każdemu, kto czuje, że sprawa go 

dotyczy. On nie jest za zaproszeniami. To jest trzecie wysłuchanie. Nikt z osób, które chciały 

http://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/


 

- 163 - 

 

uczestniczyć w nim, jak widz lub mówca, nie został odrzucony. To oczywiście ma skutek z punktu 

widzenia czasu i tak dalej.  

Dzisiaj będzie dłuższe niż poprzednie wysłuchanie, bo ilość chętnych w tej sprawie, jak ą są aspekty 

zdrowia, z oczywistych powodów jest olbrzymi. Na sali poza widzami i mówcami jest jeszcze takie 

rozróżnienie na tych, którzy są autorami tego dokumentu, którzy odpowiadają za jego ostateczny 

kształt, poza osobami takimi jak osoby pełniące funkcję ministrów.  

Mam nadzieję, że dzisiaj także są z nami są także osoby, które wewnątrz ministerstw od strony 

eksperckiej, technicznej zajmują się tym. Myślę, że to dla nich powinno być bardzo cenne. To jest, 

tak jak, ja wczoraj określiłem, jakiś rodzaj pewnego nie prezentu, daru raczej, powiedziałbym, 

filantropii, tych różnych świadectw, które ludzie przedstawiają w tych sprawach, które ich dotyczą. 

Państwo będziecie zbierać te informacje także poprzez różne portale internetowe, konsultacje 

pisemne, zapewne polityczne i tak dalej. Ale to jest to, co ludzie mają do powiedzenia w takim 

najgłębszym sensie, że ludzie mówią, i ten demos nie jest jakimś motłochem, tylko jest właśnie to 

są ludzie, którzy są jakoś zainteresowani tymi sprawami i chcą je jakoś wypowiedzieć. 

Więc ja też bardzo szanuję czas, który na to państwo poświęcili, przygotowali się. Dla wielu, być 

może, to jest w ogóle pierwsza okazja do zabrania w ten sposób głosu.  

Polityka rządzi się, jest batalią, jest rywalizacją i bardzo często bierze zakładników, nazwijmy to 

ludność cywilną, a to jest taki moment, kiedy można usłyszeć co ludzie mają do powiedzenia. 

To jest akurat w przypadku zdrowia też ważne, bo to jest dyscyplina, jest bardzo silnie związana 

z polityką, [ale i] z ekspertyzą. To jest oczywiste. Jest też bardzo otwarta na różnego rodzaju 

doświadczenia osobiste i świadectwa indywidualnych osób i może się tak okazać, że oprócz opinii 

ekspertów, świadectwo matki samotnie wychowującej niepełnosprawne dziecko jest znacznie 

ważniejsze niż wszystko to, co wyczytaliście w tabelkach. 

I akurat wysłuchanie publiczne jest umyślnie takim miejscem, w którym bardzo różne perspektywy 

osobistego doświadczenia i eksperckie się mieszają i państwo stoicie przed trudnym zadaniem 

jakoś złożenia tego w całość.  

Dzisiaj będzie dużo wystąpień.  

Ogólnie struktura za każdym razem jest taka sama. W pierwszej części wszyscy, którzy się zgłosili, 

ale ta struktura nie jest losowana, tylko konfekcjonowana. W pierwszej części są trzy izby, jak by 

wypowiadają się. Pierwsze to są przedstawiciele samorządów. W szczególności tych, którzy są 

w Komisji Wspólnej, wymienieni w ustawie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

W drugiej przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.  

I w trzeciej społeczeństwo obywatelskie, w którym część organizacji. Te, które wydawało nam się, 

że mają bardziej taki, powiedziałbym, powszechny, horyzontalny charakter, będą mogły 

powiedzieć trochę dłużej.  

Później jest przerwa i trudne zadanie dla prowadzących, bo tam jest, dużo będzie nas.  
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I później wypowiadają się osoby, instytucje, które zostały już wylosowane. Wylosowane, jeśli 

chodzi o kolejność, a nie jeśli chodzi o uczestnictwo. Dotychczas było tak, że na końcu była jakaś 

dosłownie minutka, dwie na to, że osoby, które koniecznie... nie mówiły, a chciałyby powiedzieć, 

mogłyby zabrać głos i na koniec jest ankieta ewaluacyjna, w której możecie ocenić państwo te 

nasze wysiłki.  

Dziś jest mało czasu, więc i ja się nie rozgaduję, tylko powiem państwu, że gdyby... Próbuję jakoś to 

zawsze okrasić jakąś anegdotą. Taki quiz bym zadał, bo na pewno są ludzie z Ministerstwa Zdrowia.  

Czy wiecie państwo, kiedy było naprawdę pierwsze polskie wysłuchanie publiczne, w takim mniej 

więcej kształcie, jak my to robimy? Odbyło się 9 lutego 2005 roku o godzinie 15, i organizatorem 

tego było Ministerstwo Zdrowia właśnie. To był wtedy minister Balicki. Sprawa dotyczyła 

penalizacji, depenalizacji polityki narkotykowej. Trwało dwie godziny. Jak pogrzebiecie 

w internecie, który wszystko pamięta, to znajdziecie to. Z tego co wiem, inspiratorem dla niego, 

dla poczynań ministra Balickiego wtedy był nieżyjący już profesor Wiktor Osiatyński. W każdym 

razie, jak pierwszy raz w Polsce usłyszałem o wysłuchaniach, to usłyszałem go właśnie 

z Ministerstwa Zdrowia.  

Życzę państwu, żeby ta dobra tradycja... Ja wiem, że ona jest bardzo, bardzo trudna. Wiele lat 

mam zabiegów i państwo także, organizacji pacjenckich, producentów, lekarzy. Ale jak ktoś kiedyś 

powiedział – polityka jest zbyt poważna, żeby zostawić ją politykom i właśnie robimy coś innego. I 

pewnie leczenie, polityka i zdrowie są zbyt rzeczą poważną, żeby zostawić to tylko politykom 

i lekarzom, więc dziś będzie okazja usłyszeć te inne głosy. Bardzo państwa do tego zapraszam. 

Trzymam kciuki, żeby nam się udało i tyle. Dziękuję.  

Piotr Choroś: Dziękuję Kubo. Oddaję głos pani ministrowi, sekretarzowi stanu w ministerstwie 

funduszy i polityki regionalnej, Waldemarowi Budzie. Panie ministrze. Niestety nie słyszymy. 

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

Witam państwa serdecznie. Rzeczywiście po raz trzeci, prawdopodobnie w dość podobnym gronie. 

Myślę, że w większości jesteśmy w tym „corze” [ang. „cor”], te same osoby są zainteresowane.  

Dzisiaj rzeczywiście wyzwanie duże, bo służba zdrowia - chyba wszyscy czujemy -że została 

poddana presji i sprawdzeniu najgłębszemu z wszystkich systemów świadczeń usług publicznych. I 

pandemia pokazała też braki, pokazała też problemy też, nieprzygotowanie w wielu segmentach, 

czy brak możliwości przewidywania skutków tego typu sytuacji. Nikt na świecie ich nie przewidział. 

My w Polsce też nie byliśmy w stanie z rocznym wyprzedzeniem wiedzieć, jakie będą 

konsekwencje, jak a będzie skala pandemii. Jeszcze w grudniu nikt na poważnie nie brał w ogóle 

kwestii pandemii, jak o zjawiska ogólnoświatowego. Drobne przypadki w Azji na to 

nie wskazywały, a ostatecznie dzisiaj widzimy jaka skala jest tego zjawiska.  

Myślę, że też wszyscy czujemy, jakie są elementy, które wymagają odbudowania i zwiększenia 

odporności ze strony w systemie służby zdrowia. I jakkolwiek z wieloma możemy sobie dość 

szybko poradzić, jeśli chodzi o infrastrukturę, taką krytyczną infrastrukturę podstawowej opieki 
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zdrowotnej, taką infrastrukturę, dotyczącą bieżącego świadczenia usług zdrowotnych, mamy tu 

gigantyczny problem, który może być rozwiązywany w takich skokach dekad. To jest zasób samej 

kadry medycznej. Jest to ogromny problem u nas. My zwiększyliśmy od 2016 roku liczbę lekarzy 

o kilka tysięcy, jeśli chodzi o studentów, przyszłych lekarzy. Natomiast ten proces kształcenia 

dziesięcioletni powoduje, że efekty będziemy mogli dopiero zobaczyć w perspektywie kilku lat. 

Poza tym odejście lekarzy, w związku z ich wiekiem, jest w zasadzie równoważące ilość zwiększoną 

do wpływu lekarzy do systemu.  

W związku z tym to jest bardzo skomplikowany proces i kładziemy ogromny nacisk na to, a żeby 

wzmocnić w wszystkich elementach system kształcenia lekarzy, od tej całej infrastruktury, która 

jest bardzo droga, jeśli chodzi o kształcenie. Laboratoria, które są bardzo potrzebne do tego, żeby 

lekarze mogli pracować, uczyć się, wykonywać specjalizacje. Braki i ograniczenia, limity 

specjalizacyjne wynikają właśnie z braku takiej twardej infrastruktury, która by pozwalała 

w większej skali te specjalizacje otwierać, ale też ma patronów, pod okiem których się te 

specjalizacje odbywają. Więc tutaj jest wielkie zaadresowanie tego problemu w sprawie 

odbudowy. My byśmy to robili bez względu na Krajowy Plan Odbudowy, bo założenia były 

oczywiste i wnioski po pandemii czy w trakcie pandemii, ale oczywiście przy udziale Krajowego 

Planu Odbudowy, chcemy to mocno zbudować.  

No i też cała pandemia pokazała problem braku dużego potencjału w produkcji farmaceutycznej. 

To jest ewidentne. My w tym wyścigu o produkcję, o pracę nad szczepionką, nie uczestniczyliśmy 

w związku z brakiem potencjału w tym zakresie i wymaga to takiego mozolnego, długotrwałego 

odbudowywania. Dwa lata temu mieliśmy duży problem z substancjami do produkcji leków, 

w związku z zamknięciem rynku chińskiego. I to też pokazało, że produkcja tych substancji 

w Europie, w Polsce jest konieczna, żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby lekowe, nawet bez 

pandemii. I tutaj wymaga to mocnego zaadresowania i też bardzo mocno to pokazujemy 

w Krajowym Planie Odbudowy.  

Bardzo liczę na to, że państwo pokażą też elementy, na które trzeba zwrócić uwagę większą, 

niż my pokazujemy tutaj. Bo nasza uwaga jest tutaj wyceniona. Mamy konkretne sumy 

w poszczególnych komponentach i to jest skala naszej uwagi w parytetach dotyczących służby 

zdrowia. Jeżeli państwo widzą, te potencjały i te priorytety w inny sposób, to proszę o takie 

sugestie i bardzo dziękuję już z góry za dzisiejszą dyskusję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy panu ministrowi. Zapraszam też do zabrania głosu panią Joanne Adasik, 

dyrektorkę Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.  

Joanna Adasik: dyrektorka Departamentu Oceny Inwestycji, Ministerstwo Zdrowia 

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.  

Na wstępie chciałam przeprosić za chwilową nieobecność pana ministra Gadomskiego. 

Pan minister jest teraz w Senacie, dołączy do nas niebawem.  



 

- 166 - 

 

Tym czasem rozpoczynając to spotkanie chciałam podkreślić, że bardzo nas cieszy taka liczna 

państwa obecność na tym spotkaniu i państwa udział w tym wydarzeniu. Odbieramy to tak, że to 

wyraża taką naszą wspólność, troskę o system i o ochronę zdrowia. Dlatego doceniamy bardzo 

państwa obecność tutaj i z pewnością z uwagą wysłuchamy wszystkich państwa sugestii, które 

powiecie i które zaproponujecie.  

Jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to jest on bardzo ważnym dokumentem planistycznym, 

określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej 

Polski, po kryzysie wywołanym pandemią. W tym jest to dokument, który uwzględnia bardzo 

ważne reformy i inwestycje w ochronie zdrowia, mając na celu zwiększenie efektywności, 

dostępności i poprawą jakości systemu.  

Pandemia postawiła system zdrowia przed olbrzymimi wyzwaniami i dzięki środkom z KPO, będzie 

możliwe wsparcie priorytetowe dla ministerstwa obszaru.  

Chciałam państwu krótko przekazać i zwrócić uwagę na pewne elementy KPO, które są, z naszego 

punktu widzenia, bardzo ważne.  

Jednym z kluczowych wyzwań, jak wcześniej podkreślał pan minister, jest wsparcie kadr 

medycznych. Rozwój kadr medycznych systemu ochrony zdrowia i wzmocnienie potencjału uczelni 

medycznych oraz równolegle z potencjałem uczelni medycznych, należy wziąć pod uwagę rozwój 

podmiotów leczniczych, czyli szpitali klinicznych, biorących udział w kształceniu kadr medycznych, 

które wspólnie, razem z uczelnią, stanowią jeden z kluczowych działań w naszym systemie. I 

poprzez działania KPO planujemy wdrożyć nie tylko system zachęt do podejmowania 

i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach. Planujemy dostosować bazę dydaktyczną dla 

kształcenia przedklinicznego, do zwiększonej ilości studentów i chcielibyśmy usprawnić procesy 

dydaktyczne, dostosowując je do nauki zdalnej, żeby na przyszłość być świetnie przygotowanym 

do tego typu pandemicznych sytuacji.  

Kolejnym obszarem, bardzo ważnym obszarem wsparcia jest rozwój e-zdrowia. Co, jak pokazał 

okres pandemii, jest obszarem niezwykle istotnym i w ramach Krajowego Planu Odbudowy, 

planujemy dać rozwój publicznych usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Planujemy stworzenie 

i udostępnienie elektronicznego banku danych medycznych. Rozwój wymiany elektronicznych 

dokumentacji medycznej oraz pewne działania na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa. 

Wdrażanie narzędzi informatycznych, wspomagających pracę lekarza i tworzenie rozwiązań 

telemedycznych i ich taką integrację z systemami e-zdrowia.  

Kolejnym elementem są działania na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury podmiotów 

leczniczych. Tutaj również mają znaczenie doświadczenia z pandemii, które mówią o tym, 

jak ważne zadania są realizowane bezpośrednio w szpitalach i w podmiotach leczniczych. 

Planowane w związku z tym są działania, mające na celu przebudowę, rozbudowę i modernizację 

infrastruktury podmiotów leczniczych, które zapewnią lepszą efektywność diagnostyki oraz terapii, 

zapewnią bezpieczną obsługę pacjentów i przygotują ją do pełnienia nowych funkcji medycznych. 

Planujemy również doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz wsparcie zmian 
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jakościowych w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. Między innymi też podczas realizacji 

działań infrastrukturalnych.  

Obszarem bardzo ważnym jest również wzmocnienie zaplecza naukowego, w dziedzinie nauk 

medycznych i nauk o zdrowiu, gdzie proponowane jest wsparcie w różnych formach sektora 

biomedycznego, zarówno dla nowych, jak już funkcjonujących firm z sektora B+R, planowany 

jest rozwój działalności analitycznej. W szczególności oczywiście w zakresie chorób zakaźnych. 

Dzięki działaniom z KPO, planuje się też wzmocnienie potencjału badawczego, poprzez utworzenie 

sieci, doposażenie, poprawę współpracy i dalszy rozwój ośrodków, które prowadzą badania 

kliniczne.  

Jesteśmy przekonani, że powyższe działania przyczynią się do wzmocnienia i do stosowania 

z sektora ochrony zdrowia do trudnych sytuacji, ale też pomogą w odbudowie i tworzeniu 

odporności społeczno-gospodarczej, i tak wspomniałam na wstępie, z ciekawością i z uwagą 

wysłuchamy państwa sugestii i państwa informacji, które macie dla nas do przedstawienia. 

Dziękuję bardzo.  

Piotr Choroś: Dziękuję pani dyrektor. Będziemy przechodzili do części, w której będą wypowiadali 

się przedstawiciele i przedstawicielki zrzeszeń samorządowych. Ja tylko przypomnę przed tą 

częścią, że te wystąpienia trwają do pięciu minut. Bardzo proszę o trzymanie się czasu. Wszystkim 

osobom, które przysłuchują się i uczestniczą w dzisiejszym wysłuchaniu także przypomnę, że jest 

sekcja Q&A na Zoomie, na której można zadawać pytania.  

Wszystkie prezentacje, które będą pokazywane w dniu dzisiejszym, będą także zamieszczone 

na stronie wysłuchania publicznego, gdzie będzie można się w nimi zapoznać. Wszystkie uwagi, 

które będą spływały do organizatorów, oczywiście zostaną przekazane do ministerstwa.  

Bardzo zapraszam do pierwszego wystąpienia w części samorządowej, pana Piotra Pilcha ze 

Związku Województw RP. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek samorządów 

Piotr Pilch, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  

Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wszyscy szanowni państwo.  

Chciałem zaprezentować państwu projekt Województwa Podkarpackiego, który złożyliśmy do KPO, 

ale dokładnie jest to projekt dotyczący rozbudowy naszego Wojewódzkiego Klinicznego Szpitala 

numer II w Rzeszowie, o cały budynek Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. Chcemy, aby 

takie Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka powstało na terenie województwa podkarpackiego, 

gdyż, proszę państwa, nasze województwo jest jedynym regionem w Polsce, w którym nie ma 

wyodrębnionego szpitala dziecięcego.  
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Plan powstania właśnie tego centrum, Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka, jest oparty 

o mapę potrzeb zdrowotnych w zakresie deficytowych poradni specjalistycznych oraz klinik. 

Chcemy, żeby ten budynek, nowy budynek centrum spełniał najnowocześniejsze wymagania, 

stawiane obiektom szpitalnym. Aby był budynkiem pasywnym, w pełni ucyfrowionym, ale również 

bezpieczny z elektronicznym dostępem do personelu i pacjentów, oraz dostępem na przykład 

w zakresie mechanizmu rozpoznawania i kierowania pacjentów, również poprzez prowadzenie 

głosowe dla niedowidzących. Cały projekt to jest, proszę państwa, 360 milionów złotych.  

Jak o samorząd województwa żeśmy podjęli działania w tym zakresie uruchomienia i budowy tego 

centrum. Na przykład w ubiegłym roku przeznaczyliśmy kwotę prawie 6,5 miliona złotych 

na przygotowanie dokumentacji projektowej tego zadania, które chcemy już zacząć ten projekt, 

rozpisać konkurs na projekt w drugim kwartale tego roku. Plan realizacji byłby, zgodnie 

z założeniami, czyli do roku 2026. Co znalazłoby się w tym Podkarpackim Centrum Zdrowia 

Dziecka? Otóż byłyby tam oddziały stacjonarne dla dzieci, regionalny ośrodek leczenie 

mukowiscydozy, również pracownia żywieniowa, oksygenacja hiperbaryczna poprzez zakup 

właśnie komory hiperbarycznej. Pracownie diagnostyczne na potrzeby diagnostyki obrazowej. 

Przewidziane jest również utworzenie bazy dydaktyczno-szkoleniowej dla studentów wydziału 

lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Tutaj warto powiedzieć, że medycyna w województwie podkarpackim, dokładnie przy 

Uniwersytecie Rzeszowskim ma sześć lat. Również nie posiada swojego szpitala uniwersyteckiego, 

jak o jeden również w Polsce. I staramy się tą bazę dla studentów, dla dobrego szkolenia tych 

studentów rozwijać i na pewno to powstanie tego Centrum Zdrowia Dziecka by temu oczywiście 

służyło w kontekście też pracy też dydaktycznej i naukowej. Ale również chcemy, żeby w tym 

centrum został zlokalizowany blok operacyjny dla dzieci, bank krwi z pracownią immunologii, 

stacja dializ, centralna sterylizatornia, oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, ze 

zwiększoną ilością stanowisk. To wszystko powodowałoby, że powstałby nieosobny szpital, ale 

bardzo ważne, duży oddział, w którym leczone byłyby dzieci kompleksowo. Trzeba tutaj jeszcze 

dodać, że te dzieci w większości w tej chwili są wywożone poza teren województwa 

podkarpackiego, transportowane do dużych ośrodków lecznictwa. Do Krakowa, do Lublina i do 

innych. Chcielibyśmy, żeby te dzieci nie narażać na dodatkowy transport, stresy. No a też te 

potrzeby są u nas tak duże, że taką konieczność budowy szpitala takiego, rozbudowy szpitala 

klinicznego o cały oddział właśnie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka chcemy to rozwinąć 

i chcemy to wybudować. Oczywiście ze środków, które będą potrzebne.  

Mówiłem tutaj o 360 milionach złotych. Takie są wstępne szacunki i kosztorysy. Oczywiście 

z Krajowego Programu Odbudowy. Bardzo dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękuję bardzo panu Pilchowi za wystąpienie. Zapraszam do zabrania głosu 

przedstawicielkę Związku Powiatów Polskich, panią Bernadetę Skóbel. 



 

- 169 - 

 

Bernadeta Skóbel, Związe Powiatów Polskich  

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w tym gronie. Chciałam 

pogratulować organizatorom, dlatego że brałam udział w spotkaniu poniedziałkowym i naprawdę 

jestem pod wrażeniem organizacji.  

Przechodząc do tematu – to, czego nam brakuje w Krajowym Planie Odbudowy, to jednak 

reformy dotyczącej zwiększania nakładów na ochronę zdrowia. Ten wątek praktycznie jest, 

powiedziałabym, pomijany w tym dokumencie. A wszyscy wiemy, że realne nakłady na ochronę 

zdrowia w Polsce wcale nie rosną, tylko maleją. Niezależnie od tego czy bierzemy pod uwagę 

realny wskaźnik PKB w danym roku, czy bierzemy pod uwagę nakłady per capita, czy w układzie 

nominalnym, czy z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza. Niezależnie od tego, nakłady 

na ochronę zdrowia w Polsce, w Europie są jednymi z najniższych i to potwierdzają dane OECD. 

Ten wątek zupełnie jest tutaj pomijany.  

Kwestia druga, dotycząca nakładów na infrastrukturę. Tutaj w ramach KPO planuje się lokowanie 

pewnych środków inwestycyjnych na wzmocnienie infrastruktury podmiotów leczniczych. 

Natomiast w grupie docelowej są wskazane podmioty leczniczy o ponadregionalnym lub 

regionalnym zasięgu oddziaływania. Tym czasem w charakterystyce pewnych wyzwać czy 

problemów, na które ma odpowiadać Krajowy Plan Odbudowy, wskazuje się, że ma on stanowić 

odpowiedź na wyzwania demograficzne, między innymi w zakresie pediatrii, geriatrii czy opieki 

długoterminowej. Wydaje się, że opieka długoterminowa, geriatria i również pediatria jednak są 

takie usługi, które przede wszystkim są realizowane w podmiotach leczniczych o zasięgu, czy 

powinny być realizowane w podmiotach leczniczych o zasięgu lokalnym, powiatowym. 

Natomiast z samego dokumentu wynika, że tego typu podmioty, wsparcia zostaną tutaj 

włączone. Nacisk położony jest na większe podmioty lecznicze.  

Jeżeli chodzi o priorytet związany z kadrami medycznymi, [to] rzeczywiście on jest bardzo istotny. 

Dobrze, że tego typu w ogóle interwencja w tym dokumencie się znalazła. Natomiast wydaje się, 

że powinien być położony większy nacisk i większe środki kierowane właśnie na ten cel. 

Rzeczywiście zamierzenia są ambitne. 6 tysięcy dodatkowych miejsc na uczelniach medycznych. 

Natomiast zwracam uwagę na to, że w dokumencie mówi się o miejscach odpłatnych 

na studiach medycznych, tak. I to jest trochę niezrozumiałe, bo wydaje się, że jednak powinno 

się, co do zasady, budować potencjał uczelni medycznych w taki sposób, żeby jednak mogły to 

być oferowane miejsca dla studentów na kierunku na studiach dziennych, na studiach, co do 

zasady, nieodpłatnych, pomimo tego, że są tutaj dodatkowe jakby wytyczyliśmy elementy 

wsparcia w postaci kredytów dla studentów, to wydaję mi się, że chyba nie taki powinien być 

docelowy model kształcenia studentów medycyny w Polsce. 

Być może warto jednak spriorytetyzować tutaj, co jest ważne. Czy ważniejsze z punktu widzenia 

aktualnych potrzeb w ochronie zdrowia jest kształcenie kadr medycznych czy na przykład 

wsparcie sektora farmaceutycznego. Wydaję mi się, że takie pytania jednak powinni państwo 

sobie postawić. To jest ważniejsze. Wydaję nam się, że w aktualnej sytuacji w jakiej jesteśmy, 
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to jednak większy nacisk i większe nakłady powinny być skierowane właśnie na zwiększenie liczby 

kadr medycznych.  

Dziękuję państwu bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękuję pani Skóbel za zabranie głosu. Do głosy zapraszam przedstawiciela Unii 

Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza, pana Adama Wieczorek. 

Adam Wieczorek, Unia Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza 

Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać.  

A więc tak, ze względu na pięciominutowe wystąpienie, które dość ogranicza co do możliwości 

pełnej wypowiedzi, poinformuję tylko, że Unia Metropolii Polskiej złożyła 101 uwag do 

Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie w zakresie komponentu D, którego dzisiaj dotykamy, 

złożyła 33 uwagi.  

Pozwolę sobie omówić pokrótce te, które w naszej ocenie są najważniejsze i jednocześnie 

najbardziej rzutują na docelową realizację KPO i jednocześnie będą wypadkom dla zmian, które 

planowane są w ramach KPO.  

Co do podstawowych uwag, które zawarliśmy to w zakresie komponentu D, należy wskazać, 

że jego zapisy są bardzo ogólne, dość życzeniowe. Jeżeli chodzi o założone cele strategiczne 

i potem odwzorowanie na poziomie reform oraz planowanych inwestycji, to te reformy 

i inwestycje nie w pełni realizują założone cele strategiczne, które są wpisane w ramach KPO. 

Następnie jeżeli chodzi o samo wprowadzenie do KPO jeszcze przed komponentem D, na poziomie 

choćby strony 12, czyli próby analizy i jednocześnie określenia poziomu wyzwań rozwojowych - 

trzeba wskazać, że przedstawiona próba analizy sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce 

nie obejmuje choćby aspektu migracji zarobkowej pracowników oraz braku systemu przepływu 

informacji między jednostkami, na tym samym poziomie systemu ochrony zdrowia.  

Następnie uwagi, które zgłaszane są przez Unię Metropolii Polskiej, będą na poziomie 

wprowadzenia do komponentu D, czyli strony numer 168 i 169 ( czyli na poziomie wyzwań 

rozwojowych i próby dokonania analizy).  

Tutaj mamy dwie uwagi, które należy podnieść w ramach dzisiejszego spotkania. Czyli - odnosząc 

się do zapisu stron 168 i 169 w zakresie stanu infrastruktury i modernizacji w analizie, która została 

przedstawiona, wskazano, że tymczasowe działania miały na celu odtworzenie istniejącej bazy, a 

nie działania rozszerzające bazę ponad istniejący stan. Nie możemy jak o Unia Metropolii się 

z tym zgodzić. Choćby przykładem pierwszym z brzegu jest Warszawa, czyli rozbudowa sieci 

szpitali i jednocześnie modernizacje wykraczające poza odtwarzanie istniejącej bazy w ramach 

istniejącej działalności. To na poziomie różnych samorządów się odbywało, to jeżeli chodzi 

o dokument, w ramach wprowadzenia do komponentu D 

W zakresie kolejnej uwagi na tym poziomie przy wskazywaniu konieczności wymiany i przez to 

unowocześniania bazy sprzętowej należy zapisać także, że poza jednorazowymi wydatkami 
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na modernizację sprzętową, należy również zwiększyć wydatki bieżące na system ochrony 

zdrowia, tak aby finansowanie systemu ochrony zdrowia pozwalało na dalsze odtwarzanie 

zasobu sprzętowego, który istnieje na poziomie systemu ochrony zdrowia.  

Przechodząc do uwag szczegółowych, będę wskazywał strony, których dotyczą. Mam nadzieję, 

że nasze spotkanie jest nagrywane dla celów państwa, jeżeli chodzi o odtworzenie tego 

i ewentualnie naniesienie uwag do dokumentu i pewnych poprawek. Mam nadzieję, że one 

zostaną w części uwzględnione, a najbardziej byłbym uradowany gdyby w większości.  

Więc uwagi szczegółowe do komponentu D.  

I zaczynamy od strony 169. To wskazywane inwestycje w D11 w przedmiocie działań 

epidemiologicznych poprzez jedynie zakup szczepionek covid jest to zbyt wąskie potraktowanie 

celu strategicznego, który został określony na stronie 169.  

Następnie w ramach również strony 169. Uznaje się jedynie zagrożenie epidemiologiczne, które 

wynika z SARS-CoV-2. Czyli nie są uwzględnione inne zjawiska epidemiologiczne, choćby jak 

zagrożenia wynikające z wirusa grypy.  

Następnie w zakresie strony 172 jest brak sprecyzowania reform, które muszą być 

przeprowadzone, aby zrealizować założone cele strategiczne.  

Jest to też ogólne zastrzeżenie, dotyczące całego komponentu D, że często wskazuje się cele 

strategiczne, dla których następnie wskazywane reformy nie w pełni realizują założone cele 

strategiczne. Dalej.  

W zakresie strony 173. W celu szczególnym D2, dotyczącym kadr medycznych przy określaniu 

reform, nie wskazano płaszczyzny lub płaszczyzn zmian, które miałyby doprowadzić do 

zamierzonego celu. Następnie... 

Piotr Choroś: Ja będę musiał zwrócić uwagę, że czas minął i proszę o... 

Adam Wieczorek:  

Dobrze. Więc kończąc, więc w połowie jedynie zmieściłem się z uwagami.  

Kończąc to, strona 174. KPO nie wskazuje sposobu identyfikowania potrzeb zdrowotnych, a 

w wyniku tego, systemu podziału środku.  

Dziękuję bardzo. Pozostałe uwagi, które są ze strony Unii Metropolii Polskiej, będą zgłoszone 

pisemnie. 

Piotr Choroś: Dziękuję bardzo za wystąpienie. Odpowiadając też na pytania, które pojawiły się 

w tym wystąpieniu. Jak najbardziej całość wysłuchań z tych wszystkich dni jest nagrywana. Jest 

publikowana w internecie, zaraz po zakończeniu wysłuchań i także trafi do ministerstwa. Idąc 

dalej, zapraszam pana Marka Wójcika ze Związku Miast Polskich i proszę o zabranie głosu. 
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Marek Wójcik, Związek Miast Polskich 

Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Po pierwsze przyłączam się do podziękowań, przede 

wszystkim dla Stoczni, za sprawne przeprowadzenie tych spotkań. To utwierdza mnie 

w przekonaniu, że jak Kuba Wygnański za coś się zabiera, to zawsze dobrze wychodzi. 

Po pierwsze powiem, czego nam brakuje, albo czego jest za wiele w tym projekcie, w części 

dotyczącej ochrony zdrowia. A potem zdefiniuję kilka próśb, ku przyszłości. 

Po pierwsze chciałem powiedzieć, że nie ma w ogóle części pożyczkowej. I to jest zderzenie. 

Z jednej strony opinie polityków, którzy mówią o tym, że będziemy sięgali zarówno po tę część 

grantową, dotacyjną, jak i pożyczkową. Natomiast jeżeli już przyjrzeć się informacją dotyczącym 

finansów, to one dotyczą tylko i wyłącznie tej części pożyczkowej.  

Po drugie chciałem stanowczo powiedzieć, że nie zgadzamy się jak o strona samorządowa, 

z przedsięwzięciami, które są zapisane i także dotyczą ochrony zdrowia, a które wiązać się mają 

z centralizacją. Chcę zwrócić uwagę na to, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, 

to 241 z tego roku, które ustanawia instrument odbudowy, zwiększenia odporności, bardzo 

wyraźnie wskazuje na to, że to władze lokalne i regionalne mają być ważnym partnerem, nie tylko 

w konsultacjach takich jak dzisiaj, ale także w realizacji Krajowego Programu Odbudowy.  

Po trzecie, powiedzmy sobie szczerze, te środki, które są zaplanowane na ochronę zdrowia, 

w bardzo niewielkim stopniu dotyczyć będą szpitali lokalnych i po części regionalnych. I wręcz 

odwrotnie głównie będą koncentrowane na tych największych szpitalach specjalistycznych, 

klinicznych i tych prowadzonych przez resort instytutu. I tak też chyba szczerze trzeba sobie 

powiedzieć, ale chciałbym, żeby ktoś zechciał to potwierdzić. Ja po prostu widzę ten ślad 

finansowania funduszu medycznego. Z Krajowego Planu Odbudowy będziemy finansować to co 

w funduszu medycznym miało być finansowane. I jeszcze jeden wątek dotyczący kadr. Ja zgadzam 

się z tym, że potrzeba szkolić ich więcej. Nawiasem mówiąc, z perspektywy ich 

kilkudziesięcioletniej, wieszczę, że zainteresowanie na kierunek lekarski się będzie zmniejszało, 

ponieważ inne kierunki medyczne będą coraz bardziej atrakcyjne, a dla młodych ludzi, zdolnych, 

będzie nie medycyna ważna, dlatego że nie będą czekali do 35. roku życia po to, żeby móc 

na siebie zarabiać. W innych zawodach będą w stanie zrobić to więcej. Ale chcę zwrócić uwagę 

na pewien element niezwykle istotny. Otóż w ubiegłym roku akademickim, właśnie tym, który 

teraz się toczy, przybyło nam 149 miejsc na kierunkach lekarskich w języku polskim. Ale w dalszym 

ciągu na polskich uczelniach prawie siedem i cztery dziesiąte tysiąca osób studiuje w językach 

innych niż polski. Nie sądzę, żeby oni szykowali się do tego, żeby w Polsce zostać. Zwracam na to 

uwagę, w tej analizie się to pomija.  

Teraz prośby. Po pierwsze ja mam prośbę o to, żeby w ogóle zauważyć medycynę zapobiegawczą 

w KPO. Jej w ogóle nie ma. Koncentrujemy się na medycynie naprawczej i to jest błędne koło, 

to jest zły kierunek. Powinno być więcej środków na profilaktykę chorób, bo to zagwarantuje 

odporność. Tu odsyłam do definicji zawartej w tym rozporządzeniu, definicję odporności. Jeżeli ją 
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rozumieć literalnie, to właśnie powinniśmy więcej na profilaktykę, na medycynę zapobiegawczą 

planować środków, a tutaj na razie w tej dziedzinie finansowej nie ma na to śladu.  

Druga sprawa to jest restrukturyzacja rynkowa. I wydaję mi się, że mamy przed sobą dwa wymogi. 

Pierwszy to jest ten, żeby dostosować się do zmian demograficznych, ale ja nie widzę tam 

konkretów w tym Krajowym Planie dzisiaj, środków na zmianę rynkową, na przeprofilowanie się 

szpitali, na rzecz rozbudowy oddziałów wewnętrznych, rehabilitacji, psychiatrycznych, tworzenia 

ZOL-ów, tworzenia ZPO, wzmacniania domowej opieki pielęgniarskiej. Nie ma na to, nie widzę 

tam na to środków, a to jest nasze wyzwanie, które powinniśmy potraktować poważnie. I drugi 

wątek to rehabilitacja pocovidowa. Ośmielamy się prosić państwa o to, tych, od których będzie 

zależało ostateczna zawartość programu, żebyśmy koniecznie zawarli tam środki na uruchomienie 

Narodowego Programu Rehabilitacji Pocovidowej, z którego będziemy mogli korzystać jako 

samorządowcy, żeby zlikwidować bariery, które nie pozwalałyby nam łączyć środków, na przykład 

z funduszu zdrowia i własnych na realizację tejże rehabilitacji pocovidowej.  

Z ogromnym zadowoleniem obserwuję zwiększoną aktywność Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Tu 

dużo ciekawych inicjatyw i wydaję mi się, że Agencja Oceny Technologii Medycznych 

z porozumieniu właśnie z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, powinny przygotować rekomendację dla 

samorządów, dotyczącą rehabilitacji pocovidowej. J 

Rozwodzę na ten temat wiele, ponieważ z ogromnym zdziwieniem nie widzę w Krajowym Planie 

ani słowa na ten temat, ani złotówki dziś tam chyba nie przewidziano. Jeżeli się mylę, to tylko się 

ucieszę. Ale to nie mogą być grosze. To musi być coś co będzie nam towarzyszyć. Już kończę. I 

jeszcze jeden apel. Otóż apel o to, aby jak najmniej środków rozliczać od 1 lutego do kwietnia czy 

maja tego roku. My nie wiemy ile środków, ile przedsięwzięć zostanie refundowanych. Stawiam 

pytanie...  

Piotr Choroś: Ja proszę już o... 

Marek Wójcik: ...oraz chciałem prosić o to, aby dookreślić, co państwo rozumiecie pod pojęciem 

„wsparcie dla uzdrowisk”? Na ten temat też nie ma ani słowa. Potrzebne jest to wsparcie, tylko 

nie wiadomo jak ma wyglądać.  

Bardzo dziękuję.  

Piotr Choroś: Dziękuję. Wystąpieniem pana Marka Wójcika zamykamy część prezentacji wystąpień 

osób reprezentujących związki samorządowe. Będziemy przechodzili do kolejnej części, w której 

wypowiedzi także będą miały pięć minut. Będą to wypowiedzi osób reprezentujących partnerów 

społecznych i gospodarczych naszego rządu. Tak że zapraszam do pierwszej wypowiedzi panią 

Renatę Górną z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 
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Wypowiedzi przedstawicieli/ek partnerów 

społecznych i gospodarczych 

Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych  

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu w tak bardzo ważnej debacie.  

W imieniu branżowych organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu 

Związków Zawodowych pozwolę sobie powiedzieć kilka zdań na temat przedłożonego dokumentu. 

Ze względu na ograniczony czas również ograniczę się tylko do kilku elementów, które w naszej 

ocenie wymagają korekty bądź uzupełnienia. Przede wszystkim bardzo cieszy fakt, że ten 

komponent związany z ochroną zdrowia znalazł się w Krajowym Planie i jest jednym z pięciu jego 

obszarów, jeżeli chodzi o wyzwanie i o cele. Uważam, że wyzwanie zostało sformułowane słusznie, 

trafnie, chociaż jest ono bardzo szerokie. Wyższa jakość, lepszy dostęp do usług zdrowotnych 

i wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania na zagrożenie epidemiczne. Bardzo słuszna 

diagnoza i słuszny postulat.  

Nie mniej jednak w wielu elementach uważamy, że plan jest no zbyt ogólny i taki deklaratywny 

i pomimo bardzo szczegółowej i bardzo trafnej, w wielu elementach diagnozy, jednak nie zawiera 

pewnych takich adekwatnych rozwiązać do jego realizacji.  

Natomiast [w uwagach ograniczę] się do trzech takich najważniejszych elementów, które w naszej 

ocenie i związkowej, i pracowniczej są istotne i chciałabym je zaakcentować.  

Po pierwsze, jeżeli chodzi o kadry, jak o przedstawiciele pracowników, zwracamy na ten obszar 

szczególną uwagę. Rozwój kardy systemu jest niekwestionowany i to jest bardzo i wielkie, i ważne 

przedsięwzięcie. Natomiast chcemy zwrócić uwagę, że plan nie bierze pod uwagę innych 

zawodów i rozwoju tych zawodów, niż zawody medyczne. Oczywiście dobrze, że dokument 

zwraca uwagę na te zawody deficytowe. Na utworzenie samorządu ratowników, na zwiększenie 

liczebności tej kadry medycznej. Nie mniej jednak no pracownicy ochrony zdrowia to są także 

osoby wykonujące zawody medyczne i inne, mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Zawody 

nowo powstające, zawody pomocnicze i wydaje nam się, że w dobie takiego deficytu kadr 

medycznych, każda para rąk, tak jak mówi pan minister, do pracy jest istotna i ważne, żeby się 

tutaj też zwiększając potencjał uczelni medycznych, mieli na uwadze również inne tego typu 

właśnie zawody jak opiekun medyczny, dietetyk, psychologowie, wszelkiego rodzaju technicy. 

Wydaje się, że to jest jednak system takich, jak to my zawsze mówimy, naczyń połączonych 

i bardzo dobrze, żeby widzieć każdego pracownika.  

Po drugie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, uważamy, że tutaj jednak zbyt mało środków w tym 

obszarze związanym z inwestycjami i rozwojem, i modernizacją podmiotów leczniczych 

zaplanowano. Zaplanowano na nie około 961 milionów i uważamy, że w porównaniu z innymi 

obszarami jest to około 20% tych wydatków, wobec innych zaplanowanych działań. Wydaje nam 

się, że właśnie podmioty lecznicze i kadra medyczna są takim źródłem, celem i wyzwaniem tego 
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Krajowego Planu być powinny w przyszłości i na te dwa obszary, nie kwestionując oczywiście 

ważności innych obszarów, zawartych w tym komponencie zdrowia, ale na te dwa obszary 

szczególnie należy zwrócić uwagę. Nie rozumiemy też pewnego elementu, który pojawił się w tym 

obszarze inwestycyjnym. Mianowicie zostało tam sformułowane takie zdanie, iż plan wsparcia 

tego infrastrukturalnego będzie realizowany dopiero w czwartym kwartale 2022 roku. No 

wydaję nam się, że jednak każda złotówka na takim etapie na jakim jesteśmy, powinna być 

kierowana do podmiotów leczniczych jak najszybciej, czy na infrastrukturę sprzętową, czy 

na infrastrukturę budowlaną. Tak że postulat zwiększenia środków na ten komponent jest tutaj dla 

nas priorytetowy.  

Trzecim elementem, na który chciałam zwrócić uwagę, to są usługi cyfrowe w sektorze ochrony 

zdrowia. Absolutnie nie kwestionujemy tutaj konieczności zwiększania technologii dalszego 

rozwoju e-zdrowia. Natomiast zwracamy uwagę na to, że być może ta część komponentu 

powinna zostać przeniesiona do komponentów transformacji cyfrowej, o której była mowa 

wczoraj. A środki, 800 milionów, powinny pozostać na te cele, które są związane z kadrami czy 

z podmiotami leczniczymi.  

Ostatnich kilka zdań, bo mam mało czasu. Czego nam brakuje w dokumencie? Realizacji pewnego 

wyzwania, które dotyczy starzenia się społeczeństwa, który dotyczy pewnych elementów, 

związanych z opieką długoterminową , geriatrią, ale też takich, to o czym mówił pan Marek 

Wójcik, pewnych takich elementów medycyny zapobiegawczej. Nie tylko naprawczej, ale też 

chodzi o to, żeby były te pewne elementy profilaktyki bardziej zaakcentowane. I ostatnie zdanie. 

Postulat rehabilitacji pocovidowej jest postulatem naszym związkowym. Od wielu miesięcy 

uważamy, że polskie uzdrowiska powinny być tutaj zaangażowane w realizację i leczenie 

uzdrowiskowe w rehabilitację pocovidową.  

Dziękuję za uwagę. Mamy nadzieję, że jako związki zawodowe będziemy mieli możliwość 

monitorowania postępów wykonania celów Krajowego Planu.  

Piotr Choroś: Dziękuję za wystąpienie pani Górnej. Zapraszam do zabrania głosu panią Agnieszkę 

Szparę, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Agnieszka Szpara, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców  

Serdecznie dziękuję za udzielenie głosu.  

Chciałam powiedzieć, że jako przedstawiciel Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, że z dużą 

nadzieją przyjęliśmy projekt Krajowego Planu Odbudowy. Tym bardziej, że jest to podstawa 

programowa do realizacji wsparcia finansowego na niespotykaną dotychczas skalę ponad 

4 miliardów euro. To są ogromne pieniądze, które w systemie mogą się znaleźć.  

Natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka elementów, ponieważ uważamy, że światowy 

kryzys związany z Covid-19, spowodował już w tej chwili zmianę modeli i schematów 

funkcjonowania ochrony zdrowia. I że sami jesteśmy świadkami przemian w zakresie 

wykorzystywania zarówno technologii jak i sposobu świadczenia usług, czy dostępu do kadr 
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medycznych. Sami, jak o pacjenci inaczej postrzegamy również kwestie zdrowia, aktywności 

fizycznej i profilaktyki. Słowem, wydaję się, że już nigdy nie będzie tak samo. I myślę, że to jest 

główne przesłanie związane z Krajowym Planem Odbudowy, żeby patrzeć na kwestie zdrowotne 

w taki sposób, żeby nie odbudowywać tego modelu funkcjonowania ochrony zdrowia takiego 

jak on był przed pandemią.  

Bez wątpienia najważniejszy element w rozwoju nowoczesnego państwa, to zwiększenie 

wykorzystania nowoczesnych technologii i dalszy rozwój zdrowia. To są fundamenty i inwestycje 

w tym obszarze powinny zapewnić przede wszystkim sprawne zarządzanie informacją. Wydaje się, 

że dla państwa sprawne zarządzanie informacją na wszystkich poziomach zabezpieczenia 

zdrowotnego, od służb sanitarnych, poprzez lekarzy POZ, specjalistów, hospitalizacje, rehabilitacje 

i system ratownictwa medycznego, to jest absolutna wartość dodana. W tym zakresie należy pójść 

dużo dalej niż wprowadzenie e-recept i skierowania.  

Trzeba stworzyć spójny model przypływu informacji medycznej, który zapewni obywatelom dostęp 

do informacji w czasie rzeczywistym, a służbom medycznym odpowiedni czas na reakcje i właściwą 

alokację zasobów.  

Obszar związany z informatyzacją, to również otwarcie kolejnej ścieżki związanej z rozwojem 

telemedycyny, zdalnych aplikacji i urządzeń typu POCT, point of care testing, czyli diagnostyki 

w miejscu świadczenia usług. To są wszystko owe rzeczy, które w naszym systemie ochrony 

zdrowia powinny się znaleźć.  

Oczywiście ważne jest i to zostało również w tym projekcie uwzględnione, jest konieczność 

rozwoju kadr w systemie ochrony zdrowia. O tym mówimy nieustająco. O tym braku kadr 

medycznych czy też rozwoju badań naukowych, w tym sektora farmaceutycznego. To tutaj jest też 

ogromne pole do zmian.  

Natomiast nasze zdziwienie, jeżeli chodzi o zapisy w projekcie, budzi zapis dotyczący inwestycji 

w rozwój i modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych. I tutaj cytat jest taki, że większość 

budynków, w których zlokalizowane są szpitale czy przychodnie, liczy co najmniej kilkadziesiąt lat, 

a prace modernizacyjne pozwalały jedynie na fragmentaryczne odtwarzanie infrastruktury. 

Naszym zdaniem to stwierdzenie w dokumencie oznacza, że autorzy widzą rynek jedynie 

z perspektywy placówek publicznych, a co gorsza patrzą na sposób jej funkcjonowania sprzed 

pandemii. To znaczy pamiętajmy, że już nigdy nie będzie tak samo. Myślę, że szpital przyszłości, 

to jest zupełnie inny szpital niż to o czym dzisiaj myślimy, jak o zarządzający.  

I oceniając skutki pandemii w obszarze ochrony zdrowia, naszym zdaniem, wydaje się, 

że najważniejsze są takie rzeczy jak przede wszystkim zarządzenie pełną informacją społeczno- 

epidemiczną.  

 Uproszczenie sposobu testowania, wprowadzenie metod szybkiej diagnostyki 

przesiewowej. Tego nam zabrakło w czasie epidemii.  
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 Aplikacji do zdalnej komunikacji, zbierania i analizy danych do modelowania rozwoju 

zagrożeń epidemicznych. To wszystko się mieści w obszarze zdrowia i wydaje się, 

że tam cyfryzacja powinna bardzo mocno wkroczyć w sposób zarządzania usługami 

medycznymi.  

 Zarządzanie informacją o ścieżce pacjenta, wzmocnienie roli koordynującej lekarzy POZ, 

wprowadzenie powszechnej, pełnej dokumentacji. To jest też postulat, który stoi za 

tymi zmianami.  

 Promocja usług zdalnych, zarówno w segmencie podmiot leczniczy – pacjent, 

jak i podmiot leczniczy – podmiot leczniczy.  

 Zawody medyczne, usprawnienie procesu komercjalizacji technologii medycznych. 

Mamy w Polsce mnóstwo przykładów powstających firm, które produkują nowe 

technologie. Niestety nie ma kto ich odbierać, jeżeli chodzi o świadczeniodawców.  

 Włączenie prywatnych świadczeniodawców do systemu realizacji inwestycji 

w infrastrukturę publiczną na bazie planów regionalnych i map potrzeb zdrowotnych 

i posiadanie systemu opieki szpitalnej w wersji tak zwanej zwinnej, która umożliwia 

szybkie wdrożenie procesów diagnostyki przesiewowej, reorganizacja pracy oddziałów, 

włączenie dodatkowej dedykowanej infrastruktury, na przykład w wariantach 

modułowych.  

I - tak jest, to już ostatnie zdanie: Apelujemy do autorów, aby plan odbudowy nie przekształcił się 

jedynie w plan wzmocnienia inwestycji w sektor publiczny ochrony zdrowia. Nie patrzmy tylko 

i wyłącznie przez pryzmat potrzeby wyremontowania starego szpitala, ale patrzmy na to czego 

młode pokolenia będą oczekiwały od nowoczesnego systemu ochrony zdrowia za lat kilkanaście.  

Bardzo dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękuję za wystąpienie pani Agnieszce Szpara. Zapraszam do wystąpienia pana 

Andrzeja Mądrale z Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.  

Andrzej Mądrala, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowni państwo. Bardzo dziękujemy i gratulujemy tej inicjatywy jaką jest publiczne wysłuchanie 

Krajowego Planu Odbudowy.  

Mam przyjemność, w imieniu ogromnej grupy świadczeniodawców i całej naszej grupy związanej 

z farmacją przedstawić nasze oczekiwania, dotyczące tego o czym dzisiaj tak bardzo wnikliwie 

wszyscy mówią. Dla nas jest to niezwykle ważne również, abyśmy traktowali się po partnersku. 

Zależy nam na wspólnym sukcesie, na najlepszym wykorzystaniu środków unijnych w interesie 

polskich obywateli, pacjentów, pracowników i przedsiębiorców. Co jest ważne, chyba to jest jakiś 

przełom i niestety przez albo dzięki pandemii, raczej przez, dzisiaj już chyba nikogo nie musimy 

przekonywać, że zdrowie jest najważniejsze. To podkreślamy na każdym kroku i to chyba zarówno 

politycy, jak też decydenci wreszcie zrozumieli.  
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Postulujemy zatem, aby ochrona zdrowia była na pierwszym miejscu w Krajowym Planie 

Odbudowy pod względem wysokości nakładów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Teraz konkrety. Koncentracja na pacjencie. Ten pacjent jest zawsze najważniejszy. Natomiast 

odnosząc się bezpośrednio do celów i zadań zawartych w Krajowym Planie Odbudowy, pozwolę 

sobie zwrócić uwagę, że właśnie KPO w części dotyczącej zdrowia, zabrakło rozwiązań, które 

wspierają nowe rodzaje świadczenia usług zdrowotnych, co stoi absolutnie w sprzeczności 

z koncepcją reform, które powinny być przez KPO promowane. W ocenie pracodawców, 

konieczne jest skoncentrowanie większej uwagi na pacjencie i uzupełnienie KPO o następujące 

elementy (część z nich oczywiście była już wcześniej przez moich kolegów przekazywana):  

 Tworzenie modeli opieki koordynowanej, tworzenie rozwiązań e-zdrowia w zakresie 

zdalnego koordynowania opieki nad pacjentem.  

 Dalej wdrażanie rozwiązań, pozwalających na zdalny monitoring pacjenta. 

 Uwzględnienie infrastruktury teleinformatycznej.  

 Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii.  

 Poprawa dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii lekowych.  

 Modyfikacja sposobu finansowania świadczeń zdrowotnych, w kierunku koncepcji opieki 

zdrowotnej, opartej o wyniki. O tym cały czas mówimy. Jakość, jak ość, a później wyniki 

leczenia. 

 Wsparcie sektora technologii nielekowych i farmaceutycznego.  

 Wdrożenie systemu zachęt do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe, badania 

kliniczne. Konsekwentne zwiększenie finansowania innowacyjnych technologii 

medycznych.  

 Skrócenie długości procesów refundacyjnych. Uwzględnienie wsparcia obszaru badań 

klinicznych w Polsce.  

Szanowni państwo, to tylko część spraw, które nasze środowisko przedstawia, rozmawiając 

o temacie tak ważnym. Jesteśmy gotowi w dalszym ciągu współpracować nie tylko 

z organizatorami tej dzisiejszej konferencji, za którą jeszcze raz dziękujemy. W ramach 

Pracodawców RP utworzyliśmy po raz drugi, zespół, który się nazywa Akademia Zdrowia. 

Już przekazaliśmy ministrowi zdrowia i panu premierowi, wstępne nasze prace, dotyczące tych 

najważniejszych aspektów i proszę mieć na uwadze, że jesteśmy gotowi na daleko idącą 

współpracę. Mamy w swoim gronie naprawdę znaczącą liczbę tych, którzy od wielu, wielu lat 

proponują, żeby ten system rzeczywiście uległ radykalnej zmianie. Dzisiaj jesteśmy w tym miejscu 

i dzisiaj musimy rozmawiać absolutnie o tym, jeszcze raz powtórzę hasło nasze, „zdrowie jest 

najważniejsze”.  

Zdrowie Polaków wpływa na naszą gospodarkę i to jest symbioza, która musi być nierozłączna. 
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Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękuję bardzo za to wystąpienie. Zapraszam do kolejnego wystąpienia, 

przedstawiciela Konfederacji Lewiatan, pana Kacpra Olejniczaka. 

Kacper Olejniczak, Konfederacja Lewiatan: 

Szanowni państwo, panowie ministrowie, dziękuję za organizacje wysłuchań i możliwość udziału 

w nich.  

Jestem przedstawicielem reprezentatywnej organizacji pracodawców. Zrzeszamy ponad 4 tysiące 

firm. W imieniu tych firm chciałbym dzisiaj zabrać głos.  

Odnosząc się do komponentu dotyczącego ochrony zdrowia, chciałbym wyrazić poparcie dla 

przedstawionych założeń komponentu, które w znacznym stopniu są zbieżne z naszymi 

pomysłami. Natomiast dodatkowo chciałbym przekazać kilka uwag.  

Zacznę od uwagi natury ogólnej do całego Krajowego Planu Odbudowy, który ma wzmacniać 

gospodarki i społeczeństwa Unii oraz wspierać ich odbudowę po epidemii covid-19. Ramą dla KPO 

są zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie Krajowego Programu Reform z lat 2019 i 2020. 

Polska ma w KPO zaproponować reformy inwestycji niezbędne do wdrożenia tych zaleceń, które 

będą jednocześnie odpowiadać na potrzeby gospodarcze i społeczne, ujawnione w czasie epidemii. 

Muszą być to formy, inwestycje, których wdrożenie jest możliwe w ciągu czterech, pięciu lat. A to 

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

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

i społeczeństwo do przyszłych kryzysowych sytuacji. Dodatkowo uważamy, że zalecenie Rady 

z 2020 roku, dotyczące zapewnienia skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania 

partnerów społecznych, powinno być odzwierciedlone w KPO. 

Przechodząc już do szczegółów, pozytywnie przyjęliśmy informację, że KPO uwzględniło 

komponent, dotyczący rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych. Rozwój krajowego 

przemysłu farmaceutycznego i zdolności produkcyjnych w kraju jest niezbędny dla zapewnienia 

bezpieczeństwa lekowego Polaków. Odbudowa produkcji leków w Polsce i rozwój biotechnologii, 

to nie tylko wzrost PKB i nowe miejsca pracy, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

i możliwość nowych, szerszych terapii dla pacjentów. W tym celu ważny jest rozwój API, ale 

powinniśmy też oprzeć się na istniejącym przemyśle leków generycznych i biologicznych 

równoważnych.  

Chciałabym zaznaczyć, że wprowadzenie jednego nowego technologicznego rozwiązania 

produkcyjnego, będzie wymagało inwestycji rzędu około 250 milionów złotych. Dla realizacji 

zapowiadanego celu, jakim jest budowa bezpieczeństwa lekowego Polski. Koniecznych jest 

kilkanaście takich inwestycji. Natomiast planowana kwota w KPO wynosi około 866 milionów 

złotych. Według naszych obliczeń, wystarczy to mniej więcej na trzy, cztery inwestycje. Dlatego 

uważamy, że konieczne jest zwiększenie alokacji środków finansowych w celu faktycznego 

zrealizowania tego celu i nadania impulsu wsparcia krajowego przemysłu farmaceutycznego. 
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Jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że pomimo wskazania wyrobów medycznych w nazwie 

reformy, czyli stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów 

medycznych, obecny opis nie przedstawia działań dla sektora wyrobów medycznych. Dlatego 

apelujemy o takie zmiany w KPO, które te dodatkowe działania wprowadzą, żeby też wzmocnić ten 

sektor.  

Jeśli chodzi o cyfryzację służby zdrowia, uważamy, że niezbędnym jest dodanie w ramach 

inwestycji zapisów gwarantujących zgodność wdrażanych rozwiązań z obowiązującym 

standardami gromadzenia i wymiany danych medycznych. Przykładowo DICOM czy HL7. 

Obligatoryjność stosowania standardów zapewnia możliwość wymiany danych, ułatwia 

współpracę, pozwala na zmianę systemów na bardziej innowacyjne w dowolnym momencie. 

Jednocześnie pozwala także na łatwiejsze łączenie baz danych, a w tę stronę zmierza medycyna. 

Do utworzenia dużych zbiorów danych.  

Chciałbym także wskazać, że cyfryzacja służby zdrowia powinna być spójna ze strategią e-

zdrowia, przygotowaną przez Centrum e-Zdrowia. Takich informacji nie ma w KPO.  

Natomiast odnośnie podstawowej opieki zdrowotnej, chciałbym zauważyć, że zgodnie z KPO, 

wsparcie otrzyma publiczna ochrona zdrowia, głównie szpitale i uczelnie. Tymczasem zalecenia 

Rady Unii Europejskiej z 2020 roku, wskazują wyraźnie, iż to podstawowa opieka zdrowotna ma 

zasadnicze znaczenie dla poprawy profilaktyki i dostępu do systemu. Rekomendujemy zatem 

wsparcie ukierunkowane na wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym wsparcie 

infrastrukturalne, szkoleniowe, a także w obszarze zdrowia.  

Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi i chciałbym także zapewnić, że Konfederacja Lewiatan 

jest w dalszym ciągu otwarta na współpracę i wspierania administracji rządowej i innych 

podmiotów zaangażowanych w proces przyjęcia KPO.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękuje bardzo za tą wypowiedź.  

Szanowni Państwo, wypowiedź Pana Olejniczaka zamyka nam część, w której wypowiadały się 

osoby reprezentujące partnerów społecznych i gospodarczych. Będziemy przechodzili do kolejnej 

części. Tylko przypomnę, że spotykamy się na platformie Zoom w OX Webinar i jeśli Państwo chcą, 

aby uwagi, które Państwo formułują pisemnie, trafiły bezpośrednio do ministerstwa, bardzo 

prosimy o wstawianie ich w miejscu oznaczonym jako Q&A, a nie korzystanie do tego z czatu. 

W ten sposób one będą bezpośrednio trafiały do ministerstwa. 

W tej chwili będziemy przechodzili do części, w której będą wypowiadały się osoby reprezentujące 

podmioty społeczeństwa obywatelskiego. W tej części także mamy pięciominutowe wystąpienia, a 

pierwszą osobą, którą zapraszam jest to Pani Dorota Korcińska, Ogólnopolska Federacja 

Onkologiczna, proszę. 
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Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego 

Dorota Korcińska, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna  

Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuje za zaproszenie do tego fantastycznego przedsięwzięcia 

i bardzo się cieszę, że jest taka platforma wymiany uwag.  

Szanowni Państwo, reprezentuję organizację pacjentów. Dwie nawet. I chciałam powiedzieć, 

że czytając, doszłam do takich dwóch podstawowych wniosków.  

 Przede wszystkim to wszystko już było. O tym się cały czas mówi.  

 Po drugie, brakuje mi w tym planie tak naprawdę pacjenta.  

Tytuł jest „Efektywność, jakość i dostępność systemu ochrony zdrowia”. Gdzie w tym wszystkim, 

jest szanowni państwo, pacjent? W jaki sposób ma się poprawić ta dostępność? Jak będzie 

mierzona jakość tej dostępności czy też jakość leczenia? Jak będzie mierzona efektywność, tego 

nie wiemy, tego bardzo brakuje.  

W treści tak naprawdę brakuje informacji, jak to się przełoży na tego ostatecznego beneficjenta 

tych wszystkich działań, czyli konkretnie na pacjenta?  

Mówiąc o tym, że to wszystko już było, chcę zauważyć, że to co jest zawarte w Planie, jest zapisane 

równocześnie w Funduszu Medycznym (co już tutaj jeden z przedmówców też zauważył) i 

Narodowej Strategii Onkologicznej. Tu nie ma nic nowego. My cały czas powielamy te same rzeczy, 

cały czas mówimy o tym samym i niestety niewiele z tego wynika. Szczególnie tym stałym takim 

powtarzającym się motywem jest poprawa infrastruktury. I to jest też bardzo silnie podkreślone 

w Funduszu Medycznym, więc ja mam tylko wrażenie, że ten fundusz medyczny jest wyjątkowo 

pojemny, bo tam się zmieści wszystko i można wszystko w niego wrzucić i wszystko z niego 

wyciągnąć.  

Plan, co mnie zastanowiło ma być realizowany bez zwiększenia finansów na ochronę zdrowia. 

Jak to jest możliwe? Jak my sobie poradzimy z tymi samymi funduszami, które teraz są, gdzie teraz 

się odbywają straszliwe dramaty, o czym wszystkim wiemy, i ta poprawa ma nastąpić, no tak jakoś 

bez wzmocnienia finansowego? To jest moim zdaniem praktycznie niemożliwe do osiągnięcia.  

Jeżeli chodzi o zwiększenie liczebności kadry medycznej - no bardzo dobrze, bo wszyscy wiemy, 

że cierpimy na niedostatek tej kadry. Ta kadra ma być zwiększona poprzez wykształcenie 

dodatkowej liczby lekarzy. Wszystko jest dobrze, tylko chciałam zauważyć, że my mamy na rynku 

też lekarzy (na rynku, może to trochę nieelegancko zabrzmiało). I nie wiem czy ktoś się wsłuchał 

w głowy tych młodych lekarzy szczególnie. Oni mówią, że oni chcą wyjechać. Oni twierdzą, 

że będą masowo wyjeżdżać, w związku z tym wydaje mi się, że oprócz kształcenia powinno się 

jeszcze zwrócić uwagę i skupić uwagę na tym, żeby ich tutaj zatrzymać. Bo my możemy 

wykształcić całe mnóstwo lekarzy i po tworzyć dziesiątki uczelni medycznych. Tylko co z tego nam 



 

- 182 - 

 

wyjdzie, jeżeli tych lekarzy, którzy teraz są, jak wszyscy wiemy, w bardzo trudnej sytuacji 

psychicznej, fizycznej. Oni są wyczerpani. Jak ich zatrzymać, co zrobić, żeby oni zostali? Bo w tej 

chwili strajk chyba rozpoczęli rezydenci, bo już to jest ich ostatnia, że tak powiem chyba akt 

rozpaczy, że w takiej sytuacji postanowili protestować. Ale to świadczy tylko o tym, że będziemy 

mieli dalsze pogłębianie się deficytów kadrowych. Więc brakuje mi bardzo w tym Funduszu 

informacji, jak zatrzymać kadry medyczne, bo tego w tym planie zupełnie nie widzę.  

Jednocześnie brakuje analizy jeszcze jednego tematu. Mamy specjalizacje priorytetowe i jakoś tak 

się składa, że one wcale nie są zapełnione – więc, czy przeanalizowano, z jakiego powodu ci 

specjaliści nie chcą się angażować w te priorytetowe kierunki?  

Jeszcze jest jedna rzecz. Mamy w Polsce ogromne nierówności w zdrowiu. Nic nie ma w tym 

Planie, jak te nierówności wyrównać. Co z mieszkańcami małych miejscowości albo też uboższymi 

albo gorzej wyedukowanymi, jak mają sobie poradzić?  

To wszystko już było. W 2018 roku ukazał się raport NIK-u na temat „Wiejska droga do 

ginekologa”. Nic się proszę Państwo nie zmieniło i nie zostały wyciągnięte żadne absolutnie 

wnioski. To również dotyczy, a polecam Państwu przeczytanie tego raportu, bo on jest 

wstrząsający.  

To również dotyczy profilaktyki. Gdzie w planie jest tak na prawdę profilaktyka? Przecież my 

sobie nie poradzimy z taką ilością, liczbą chorych, która teraz jest. Szczególnie to zostało jeszcze 

pogłębione w covidzie, jeżeli nie wzmocnimy tej profilaktyki zdrowotnej. Tu są tematy, które 

należy rozwiązać i nie widzę tych pomysłów na rozwiązanie tych szeregu problemów w planie.  

Piotr Choroś: Dziękuje bardzo. Bardzo dziękuje za to wystąpienie. Zapraszam do kolejnego 

wystąpienia, pani Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej.  

Urszula Jaworska, Fundacja Urszuli Jaworskiej  

Witam Państwa, dzień dobry. Dziękuje za zaproszenie. Postaram się bardzo krótko powiedzieć 

o tym co udało mi się wyłapać z tego dokumentu.  

Tak jak powiedziała Pani Dorota, nie uwzględniono tutaj organizacji pozarządowych. Są w nim 

tylko wizje działań w ochronie zdrowia, nie ma wizji działań na poziomie pacjenta. 

Z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań od systemu. Niezależnie, kto tego pacjenta reprezentuje. 

Tutaj oczywiście mam na myśli organizacje pozarządowe, które tak naprawdę uzupełniają luki 

w systemie. Gdyby system był wystarczający, nasza rola ograniczałaby się tylko do promocji 

zdrowia i edukacji. Czas najwyższy, aby podejść do nas jak do partnerów w budowaniu systemu 

połączonego z opieką socjalną i nie tylko. Warto w tym dokumencie stworzyć plan wsparcia 

w naszych działaniach, żebyśmy mogli skutecznie pomagać nie martwiąc się o każdy dzień. 

W żadnej z tarcz covidowych nie pomyślano o nas.  

I teraz czego brakuje w tym dokumencie. Wizji, koordynacji, współzależności profilaktyki od 

leczenia, rehabilitacji, opieki przed i poszpitalnej na poziomie między resortowym. Jako całości 

procesu leczenia również poszpitalnego. Brak dedykowanej opieki przed i poszpitalnej nad 
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pacjentem w jego otoczeniu. Szczególnie z uwzględnieniem lekarza rodzinnego. To tu powinno bić 

serce systemu. Przepełnione szpitale, kolejki do świadczeń specjalistycznych. Nadmierne wydatki 

będą realną konsekwencją tej deinstytucjonalizacji, która od lat jest na wszystkich, przez 

wszystkich odmienia we wszystkich przypadkach.  

Brak wizji i planowania opieki jako całości.  

Brak konsultacji, współpracy międzyresortowej.  

Brak jednolitych systemów IT, bez których o poprawie infrastruktury podmiotów leczniczych 

i wdrażaniu cyfrowych rozwiązań, w tym rozwoju platformy e-zdrowie, nie będzie możliwe. Polska 

w Europie jest liderem wśród systemów bankowych, płatności kartą. Dlaczego ta technologia 

nie może przeniknąć do ochrony zdrowia? Mamy świetnych ekspertów od systemów, dlaczego 

nie przenikają do ochrony do zdrowia?  

Brakuje mi wizji, która miałaby wpływ jednocześnie na skuteczność opieki nastawionej na efekt, 

wysoki poziom usług spełniających potrzeby i oczekiwania pacjenta, optymalizację kosztów, 

procesów. To jest coś co w zarządzaniu służbą zdrowia właściwie nie istnieje. Sprawia się 

w biznesie. W zdrowiu się nie przebija, a jest to jeden z gwarantów sukcesów terapeutycznych 

i ekonomicznych.  

I teraz właściwie najważniejsza rzecz, która tutaj wiele razy padła. Jeśli chodzi o system edukacji 

personelu medycznego, należy zwrócić uwagę na wąskie gardła. Ja się z tym zaczęłam zderzać 

właściwie od 25 lat, ale przez ostatnie pół roku intensywnie się temu przyglądałam i szukałam. I te 

wąskie gardła utrudniają dostęp do praktyk medycznych, a głównie specjalizacji studentom po 

ukończeniu studiów medycznych. Brak miejsc jest barierą dostępu do wykonywania zawodu. 

Dlatego Ci młodzi ludzie chcą wyjeżdżać. Równie ważne jest stworzenie warunków, aby staże 

były realną i na wysokim poziomie nauką zawodu. Ten problem znany jest w środowisku od 

trzydziestu lat. Nie ma dobrej woli, aby się z tym uporać. To jest zadanie dla środowisk 

medycznych, naukowych i decydentów. Dopóki ten węzeł nie zostanie rozwiązany, każde 

zwiększenie dostępności do studiów jeszcze bardziej do gardło zacieśni. Zmapowanie tego 

problemu powinno być wyzwaniem dla ministra zdrowia.  

Dziękuje.  

Piotr Choroś: Dziękuje za to wystąpienie. Zapraszamy do zabrania głosu Pana Stanisława 

Maćkowiaka, Federacja Pacjentów Polskich.  

Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich  

Dziękuje bardzo za możliwość wystąpienia. Chciałem na początek pogratulować zorganizowania 

tego wysłuchania społecznego. Tak jak mówił Kuba Wygnański, to ewenement od 2005 roku. 

Szanowni Państwo chciałbym na początek poruszyć kilka spraw natury ogólnej, programowej. 

Krajowy Plan Odbudowy, ten komponent czwarty, „Efektywność, dostępność, jak ość systemu 

ochrony zdrowia”, jest niezwykle ważnym elementem, który może poprawić system opieki 

zdrowotnej w Polsce. Natomiast widzę tutaj pewne niespójności z dokumentami programowymi, 
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które są aktualnie obowiązujące, które są tworzone, i tym który ma być utworzony, którego 

głównym narzędziem tego komponentu ma być dokument pod tytułem: „Zdrowa przyszłość. 

Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027”. 

Otóż w tym dokumencie są oznakowane, wybrano, dokonano wyboru wsparcia w dziedzinach, 

które uznano za priorytetowe, takie jak choroby zakaźne, onkologia, kardiologia, psychologia, 

pediatria, inne dziedziny medycyny związane z leczeniem dzieci, geriatria, opieka długoterminowa, 

choroby układu oddechowego, a także anestyzjologia, intensywna terapia. Otóż projekt 

dokumentu, który jest aktualnie opracowywany, dokumentu systemowego, programowego pod 

tytułem: „Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025”, te cele operacyjne no niekoniecznie 

pokrywają się z tymi priorytetami, które mają być są zawarte i wyszczególnione są 

w dokumencie „Zdrowa przyszłość, strategiczne na lata 2021-2027”. Do tego jeszcze, jak 

popatrzymy na rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówi o priorytetach zdrowotnych 

obowiązujących na tę chwilę, to również te dokumenty, nie są spójne. W związku z tym konieczne 

by było zastanowienie się, opracowanie spójnego dokumentu strategicznego, który te cele 

odpowiednio ujmie. Oczywiście należy również pomyśleć o tych obowiązujących strategiach, które 

obowiązują tutaj i które te interwencje mają być również poruszane w ramach KPO. Tak jak 

Strategia Zdrowia, jak również nowy aktualnie tworzony Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich.  

I tu chciałbym również wspomnieć, że właśnie choroby rzadkie winny być wpisane jako 

priorytetowe. Jako ogromny problem zarówno natury medycznej jak również społecznej.  

Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów na temat już takich rozwiązań nie natury ogólnej, tylko już 

natury szczegółowej.  

Jeśli chodzi rozwój kadr systemu ochrony zdrowia i wzmocnienie potencjału uczelni medycznych. 

Chciałbym tutaj wspomnieć o konieczności rozszerzenia tej wylistowanej grupy osób, którym 

trzeba wspomnieć w kadrach. O dietetykach. Tych dietetyków chciałbym wymienić w kontekście 

działań i konieczności priorytetowego potraktowania profilaktyki zdrowotnej, jak również tych 

celów, które są umieszczane w Narodowym Programie Zdrowia, jak profilaktyka nadwagi, otyłości. 

Otóż konieczność uregulowania zawodu dietetyka i wpisania go w system ochrony zdrowia jest 

podstawowym elementem efektywności działania właśnie tych działań profilaktycznych.  

Jeśli chodzi o zapewnienie, wykorzystanie możliwości związanych z transformacją cyfrową, 

to chciałbym tutaj wskazać na możliwość wykorzystania również rozwiązań sztucznej inteligencji 

w ramach diagnostyki chorób. To nie zwykle ważny element, który mógłby wspomóc te działania. 

I na koniec chciałbym powiedzieć na temat ostatniego elementu, czyli zapewnienia …  

Piotr Choroś: Prosimy krótko. 

Stanisław Maćkowiak: Już dwa słowa. …. I zaangażowania partnerów społecznych w ten proces 

kształtowania polityki. Otóż nie widzę Szanowni Państwo partycypacji społecznej, nadzoru 

obywatelskiego w tymże dokumencie. Myślę, że konieczne jest uzupełnienie tego elementu w tych 

dokumentach programowych.  
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Bardzo dziękuje za możliwość wypowiedzi. 

Piotr Choroś: Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. O zabranie głosu po prosimy pana Krzysztofa 

Kurowskiego. 

Krzysztof Kurowski, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami 

Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę zabrać głos w tym bardzo ważnym wysłuchaniu na temat 

bardzo ważnego dokumentu. Chciałbym wskazać konieczność uzupełnienia tego dokumentu 

w taki sposób, by uwzględniał potrzeby osób z niepełnosprawnością i odpowiednią dostępność 

służby zdrowia dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Konieczne jest wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w zakresie wczesnej interwencji. 

W przypadku urodzenia dziecka z niepełnosprawnością nie mamy kompleksowego systemu 

pomocowego skierowanego do dziecka i rodziny. Wydaje się, że Krajowy Program Odbudowy jest 

odpowiednim i dobrym momentem do wprowadzenia tych rozwiązań. Powinien on zawierać 

koordynowane działania w zakresie zdrowia, edukacji, polityki społecznej na każdym etapie życia 

osoby wymagającej wsparcia.  

Kolejną rzeczą, której mi brakuje wyraźnie w Krajowym Programie Odbudowy, jest kwestia 

dostępności usług zdrowotnych. Pominięto kwestie usunięcia barier architektonicznych 

i komunikacyjnych, zapewnienia możliwości porozumiewania się w Polskim Języku Migowym, 

czytania i rozumienia, komunikacji wspomaganej i alternatywnej, wprowadzenia szkoleń dla służby 

zdrowia w tym zakresie.  

Także konieczna jest realizacja zadań w zakresie zapewnienia odpowiedniej dostępności 

gabinetów ginekologicznych, urologicznych, dermatologicznych. Obecnej osoby z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności mają ogromne problemy z dostępem do tych świadczeń. Krajowy 

Program Odbudowy powinien zapewnić odpowiednie działanie w tym celu. 

Ostatnią kwestią, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest proces deinstytucjonalizacji psychiatrii i 

opieki długoterminowej. Tutaj konieczne jest powiązanie działań zarówno służby zdrowia, 

jak i polityki społecznej, a szczególnie stworzenie realnej alternatywy dla zakładów opiekuńczo-

leczniczych (ZOL). Powinniśmy znaleźć drogę szybkiego dochodzenia od ZOL-i i wprowadzenia 

realnej deinstytucjionalizacji., 

Ostatnim ogromnym wyzwaniem powinna być w ramach KPO deinstytucjonalizacja psychiatrii, 

szczególnie rezygnacja ze szpitali psychiatrycznych na rzecz wsparcia w środowisku lokalnym, a 

kiedy jest to konieczne hospitalizacji - w oddziałach pediatrycznych szpitali z innymi oddziałami.  

I ten Krajowy Program Odbudowy należy wykorzystać do takiej reformy.  

Bardzo dziękuje. 

Piotr Choroś: Bardzo dziękuje za prezentacje. Zapraszam do zabrania głosu pani Katarzyna 

Przybylska, fundacja Habitat for Humanity. 
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Katarzyna Przybylska, Habitat for Humanity  

Dzień dobry Państwu. Reprezentuję dziś nie tylko fundację Habitat for Humanity Poland, ale 

również kilkadziesiąt innych organizacji, podmiotów i osób. Serdecznie dziękuje za możliwość 

wzięcia udziału w tym wysłuchaniu i wyrażenia naszych postulatów.  

W pełni zgadzam się z tym co przed momentem powiedział pPan Kurowski. W Krajowym Planie 

Odbudowy brakuje wsparcia dla działań przyspieszających proces deinstytucjonalizacji usług 

społecznych, w tym rozwiązań mieszkaniowych oraz usług. Te dwa obszary, mieszkalnictwo 

i usługi, są ze sobą nierozerwalnie połączone, co uwidoczniła nam epidemia covid 19. W czasie 

epidemii wszyscy powtarzali „zostań w domu”, bo był to najlepszy sposób przeciwdziałania 

zakażeniom, czy jest to najlepszy sposób.  

W drastyczny sposób możemy więc zaobserwować, że koniecznym kierunkiem jest odchodzenie 

od świadczenia usług w instytucjach na rzecz wsparcia w mieszkaniach z usługami. Instytucje 

nie przyczyniają się do poprawy jakości życia czy zdrowia. Wręcz przeciwnie. Osoby w instytucjach 

są wielokrotnie bardziej narażone na ryzyko zachorowania. Na przykład ryzyko zakażenia covid 

w instytucjach jest dwudziestokrotnie wyższe. Polska musi więc podjąć stanowcze działania 

w kierunku przeniesienia świadczenia usług z instytucji do mieszkań z usługami. Jest to konieczny 

element efektywnego Planu Odbudowy. Planu, który nie będzie powielał tego, co jest, ale który 

pozwoli nam budować nowy, lepszy kraj. Kraj gotowy na czekające nas wyzwania. Zarówno 

na przedłużającą się epidemią, na kolejne podobne epidemie, których możemy się pewnie 

spodziewać. Jak i na wyzwania, których możemy już być pewni. Taki jak starzenie się 

społeczeństwa i napływ demograficzny.  

Deinstytucjonalizacja jest szerokim zagadnieniem. Obejmuje wiele obszarów w tym obszar 

zdrowia. Na przykład ze względu na usługi medyczne, które mogą być świadczone osobom 

z niepełnosprawnościami, jak przed chwilą słyszeliśmy, seniorom, w mieszkaniach. Chodzi też 

o poprawę warunków życia na przykład osób w kryzysie bezdomności, które dzięki możliwości 

zamieszkania w godnych warunkach byłyby narażone na mniejsze ryzyko zdrowotne. 

W Krajowym Planie Odbudowy powinny więc być zaplanowane działania w kierunku 

deinstytucjonalizacji, które pozwolą postawić pierwszy, stanowczy krok. Postulujemy działanie 

polegające na wykorzystaniu istniejących już zasobów mieszkaniowych. Gminy w Polsce 

dysponują ponad 50 tysiącami pustostanów, które mogłyby być wyremontowane i służyć jako 

mieszkania wspomagane. Służyć ludziom, którzy mogliby tam korzystać z usług. Byłoby to 

działanie efektywne kosztowo i czasowo. To, co proponujemy, to jest remont zaledwie 10 procent 

z tego zasobu. Remont 5 tysięcy pustostanów, które będą mogły być wykorzystane jako mieszkania 

wspomagane czy mieszkania z usługami. To jest realna alternatywa dla pobytu właśnie różnych 

grup osób w instytucjach.  

Chodzi tutaj zarówno o osoby z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, 

osoby z problemami zdrowia psychicznego, osoby w kryzysie bezdomności. Dziś takie osoby 

trafiają do placówek całodobowych. Takich jak domy pomocy społecznej, noclegownie czy 
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schroniska dla osób bezdomnych. Koszt proponowanego działania to niecałe 500 milionów złotych. 

Byłby to pierwszy stanowczy krok w kierunku deinstyucjonalizacji. 

Działanie to powinno być również połączone ze zmianami legislacyjnymi, ustawowym 

uregulowaniem mieszkań wspomaganych jako wsparcia w postaci mieszkania lub domu, które 

przygotowuje osoby tam przebywające do samodzielnego życia lub umożliwia prowadzenie 

samodzielnego życia przy wsparciu. Te prepozycje są zgodne z kierunkami polityki unijnej 

i wpisują się na przykład w zaleceniach w sprawie krajowego programu reform Polski czy są zgodne 

z europejskim filarem praw socjalnych.  

Działanie, o którym mówię, spotyka się z poparciem społecznym. Pismo obejmujące omawiane 

postulaty w ciągu zaledwie kilku dni podpisało prawie sto organizacji, w tym organizacje 

parasolowe i federacje oraz osób. Dlatego na początku swojego wystąpienia powiedziałam, 

że występuję nie tylko w imieniu Fundacji Habitat, ale też w imieniu wielu, kilkudziesięciu 

podmiotów. Pismo to zostanie niebawem złożone na ręce pana ministra Tadeusza Kościńskiego. 

Postuluje zatem, aby uwzględnić te postulaty w Krajowym Planie Odbudowy i dziękuje za 

możliwość wystąpienia. 

Piotr Choroś: Dziękuje za tą prezentację. Zapraszamy do zabrania głosu Panią Weronikę Michalak, 

Health and Environment Alliance.  

Weronika Michalak, Health and Environment Alliance  

Dzień dobry Państwu. Próbuję uruchomić kamerę. Mam z tym widzę jakiś problem dlatego może 

postaram się po prostu do Państwa mówić, ponieważ widzę, że w ustawieniach wideo niestety 

nie mogę tego zmienić.  

Proszę Państwa, jako organizacja zajmująca się zdrowiem w kontekście czynników 

środowiskowych, organizacja, która jest takim parasolem wielu różnych innych organizacji 

działających właśnie w obszarze zdrowia środowiskowego, chcielibyśmy w tym szczególnym 

i trudnym momencie, jakim jest pandemia, podkreślić właśnie, jak bardzo stan zdrowia 

publicznego wiąże się ze stanem środowiska naturalnego.  

Kryzys, który nas dotyka w tym momencie, kryzys związany z pandemią covid, nie jest jedynym 

kryzysem zdrowotnym. Nasila się kryzys ekologiczny i kryzys klimatyczny, które kosztują życie 

w zasadzie dziesiątki milionów ludzi na ziemi każdego roku. Same zanieczyszczenia powietrza 

zabijają 8 milionów osób, a w Polsce około 50 tysięcy. Liczby ofiar zmiany klimatu aż trudno jest 

oszacować, bo to jest po prostu tak złożony proces i skutkujący tak wieloma konsekwencjami, 

że wszelkie szacunki mogą być tutaj bezcelowe. Zwróćmy uwagę na to, że sama pandemia covid 

jest powodowana przez czynniki środowiskowe, czynniki związane z zanikaniem bioróżnorodności 

i wkraczaniem ludzi na obszary bytowania zwierząt i degradacji ekosystemów. Wedle szacunków 

naukowców w lodowcach, które topnieją wskutek zmiany klimatu, uwięzionych jest kolejnych 

kilkadziesiąt wirusów, które mogą zagrażać nam wszystkim w podobnym stopniu jak covid-19. 

Bardzo wiele przedstawicieli środowisk zdrowotnych, medycznych już angażuje się w te 

działania uświadamiające na temat tego, jak ważne jest zdrowie środowiskowe 
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i że nie powinniśmy o nim zapominać. I właśnie myślenie o skutkach zdrowotnych zmiany 

klimatu. Chociażby w kampanii: lekarze dla klimatu. Kilkudziesięciu przedstawicieli ochrony 

zdrowia wystosowało apel do rządzących właśnie w kwestii uwzględnienia tych czynników 

środowiskowych.  

I nam jako organizacji, która zajmuje się zdrowiem publicznym w kontekście środowiskowym, 

właśnie tego brakuje w KPO. To znaczy, są działania związane z transformacją energetyczną, 

z celami klimatycznymi, ale brakuje nam połączenia tych kwestii ze zdrowiem publicznym. 

Apelujemy o to, żeby osiągnąć jak najszybciej neutralność klimatyczną. Znacznie przed 2050 

rokiem, bo wedle wskazań nauki to się powinno zdarzyć do 2040 roku, żeby cały program był 

zgodny z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Właśnie ze względu na zdrowie. Właśnie ze 

względu na to, że te wszystkie konsekwencje zmiany klimatu i konsekwencje środowiskowego 

odbijają się na zdrowiu publicznym.  

Chcielibyśmy, żeby średnio terminowym celem KPO stało się doprowadzenie do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych w Polsce, do 2030 roku, do co najmniej 65 procent, bo jest to niezwykle 

ważne i właśnie tutaj punktem wyjścia powinno być zdrowie publiczne.  

Chcielibyśmy, żeby KPO uwzględniał wskaźniki ilościowe i jakościowe redukcji emisji, 

zatrzymania, próby wyhamowania zmiany klimatu. Uważamy, że KPO nie tylko powinno wymieniać 

te wskaźniki, ale także w kompleksowy sposób je monitorować. Pokazywać nam tak naprawdę, jak 

polityka klimatyczna - w celu ochrony zdrowia publicznego - się zmienia i na jakim jesteśmy etapie.  

Chcielibyśmy tutaj podkreślić kwestię wprowadzenia oceny oddziaływania na zdrowie i kosztów 

zdrowotnych. Zewnętrznych kosztów zdrowotnych. To nie jest tylko koszt dla służby zdrowia 

i leczenie, ale to jest koszt utraty zdrowia, utraty produktywności wskutek gorszego stanu 

środowiska naturalnego. Chociażby jakości powietrza. I chcielibyśmy, żeby działanie uwzględnione 

w KPO., by duże reformy czy inwestycje wszystkie miały taką kalkulację kosztów zdrowotnych, 

żeby wiedzieć, jak te kwestie tak naprawdę odbijają się na zdrowiu publicznym. 

Postulujemy absolutne wycofanie się ze spalania paliw kopalnych, węgla, który nas wszystkich 

zatruwa i przyśpiesza katastrofę klimatyczną. Absolutnie uważamy, że nie powinno być 

finansowania węgla w programie Czyste Powietrze.  

Mamy również postulaty odnoszące się do polityki miejskiej, czyli co do projektów 

uwzględniających zdrowie i dobrobyt, w tym psychiczny, mieszkańców, bo to, w jakich miastach 

żyjemy, jak te miasta się rozwijają, również wpływa nam w ogromnym stopniu na zdrowie. 

I uważamy, że w programie kształcenia studentów medycyny powinno być wprowadzone 

zdrowie środowiskowe, a także nomenklatura chorób klimato-zależnych, które już na przykład 

najnowszy raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wprowadza. Wciąż nie widzimy ich 

w Narodowym Programie Zdrowia ani w KPO. Więc te choroby klimato-zależne powinny zostać 

tam uwzględnione. Uważamy, że no nie można dłużej ignorować czy marginalizować związku 

środowiska naturalnego ze zdrowiem ludzi, ponieważ to dotyczy nas wszystkich.  
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Chcielibyśmy, żeby KPO wytyczyło nową, zrównoważoną ścieżkę rozwoju i wzmacniającą 

odporność społeczeństw ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich zdrowia pod kątem zdrowia 

środowiskowego. Bardzo dziękuje za uwagę. 

Piotr Choroś: Bardzo dziękuje za to wystąpienie. Kolejną osobą, która zabierze głos jest Pan Łukasz 

Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza. 

Łukasz Adamkiewicz, Europejskie Centrum Czystego Powietrza  

Dziękuje serdecznie. Dziękuję za możliwość wystąpienia i zorganizowania tego rodzaju wydarzenia. 

Chciałem na samym początku zapytać czy mnie słychać i czy widać slajd? 

Piotr Choroś: Tak jak najbardziej.  

Łukasz Adamkiewicz: Doskonale. Proszę państwa, przypadkowo moja przedmówczyni zaznaczyła 

problemy dotyczące zdrowia środowiskowego. Ja chciałem właśnie te elementy kontynuować. 

Rzeczywiście te prezentacje są obok siebie. I chciałem też zwrócić Państwu na jedną rzecz uwagę 

w kontekście środowiska i zdrowia.  

Otóż mówimy dosyć często o problemach związanych ze smogiem. [Jest to taka bomba] 

środowiskowa. Natomiast wydaje mi się, że to jest moment, aby uspójnić politykę środowiska, 

środowiskowo-gospodarczą ze zdrowiem. Oto przykład, o co tak dokładnie chodzi. W kraju mamy 

w województwach wiele programów naprawiających powietrze, programy ochrony powietrza, 

uchwały antysmogowe. (I tu jest przykład analizy, która została wykonana dla małopolski, dla 

projektu programu ochrony powietrza i mając kolumnę pod tytułem „wariant czwarty” widzimy: 

liczba hospitalizacji, ciężkich przypadków hospitalizacji z przyczyn chorób układu sercowo-

naczyniowych czy z przyczyn chorób oddechowych). W tym województwie dzięki wdrożeniu tego 

programu mamy corocznie tysiąc mniej hospitalizacji. Powyżej tysiąca mniej hospitalizacji. Dla 

każdego województwa są przygotowane programy. Te dane są dostępne i apel polega na tym, 

aby w programie strategicznym przygotować rzeczywiście takie wyliczenia, i w pewien sposób 

wpływać na województwa, które już to realizują tak, aby widzieć jak to zdrowie tych 

mieszkańców się poprawia. Jednocześnie mając możliwość na ciężkie czasy w których jesteśmy, 

w których ten problem istnieje, aby mieć tą możliwość odciążenia służby zdrowia. Znaczy, żeby 

nie mówić o powietrzu tak jak zaznaczyła przedmówczyni w rozumieniu kwestii samo 

środowiskowym, ale w rozumieniu zdrowotnym. Mamy takie możliwości, możemy rzeczywiście 

to do programu wdrożyć.  

Drugim elementem, który jest bardzo ważny to jest element innej analizy, która nam odpowiada, 

jaki udział samej pogody, poprawy pogody, w rozumieniu na przykład dni cieplejszych czy 

z większym wiatrem, ma wpływ na zanieczyszczenia. Proszę Państwa, mamy kalendarzową wiosnę, 

pierwszy dzień wiosny, ja jestem mieszkańcem Warszawy, padał śnieg. Czyli padał śnieg i 

w stosunku do tego, co było rok temu, gdzie był początek epidemii, ale pogoda była doskonała. 

Tak, że rzeczywiście były te tereny zamknięte, żeby nie wychodzić na zewnątrz. Mieliśmy też dobrą 

jakość powietrza. Mamy jedną z, najgorszą od paru lat jakość powietrza. Właśnie w związku 

z bardzo niską temperaturą, z pogodami bezwietrznymi. I teraz proszę Państwa można tę jakość 
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powietrza poprawić w taki sposób, że nawet przy złej pogodzie zanieczyszczenia będą niskie. 

(Tutaj mamy tabelkę po prawej i to jest ten przykład, o który mi chodzi, dlaczego właśnie ważna 

jest ta poprawa środowiskowo-zdrowotna, że w Krakowie, w którym wprowadzono uchwałę 

antysmogową, wprowadzono zakaz korzystania z paliw stałych. Widzimy największą poprawę, 

niezależnie od pogody). Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale są modele, które pozwolą właśnie 

do takich wniosków dojść i pokazać, że poprawa jakości powietrza niezależna od pogody istnieje. 

A jeśli ta pogoda poprawia, jakość powietrza istnieje, jest ona niezależna, to możemy mówić 

o zdrowiu dzięki właśnie redukcji zanieczyszczenia powietrza i mój apel właśnie dotyczy 

uwzględnienia czynników zdrowotnych w sposób ilościowy w krajowym programie ochrony 

powietrza w części dotyczącej zdrowia. A tutaj po prostu link do szczegółów technicznych, do 

takich raportów, które wcześniej przedstawiałem.  

Dziękuje bardzo.  

Piotr Choroś: Dziękuje za to wystąpienie. I to było ostatnie wystąpienie przed przerwą. Jesteśmy 

trochę szybciej. Wstępnie planowaliśmy przerwę o godzinie 12. Nie zmieniamy czasu, w którym 

zacznie się kolejna część wystąpień. Będzie to godzina 12:20. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję 

wszystkim osobo, które zabrały dzisiaj głos. Że był to niezwykle merytorycznie głos, że wszystkie 

osoby trzymały się czasu, który był przeznaczony na ich wystąpienia i mogliśmy przeprowadzić to 

niezwykle sprawnie. Przypomnę Państwu na koniec, że uwagi do Krajowego Planu Odbudowy, jeśli 

chcą Państwo skierować na platformie Zoom na której odbywa się nasze spotkanie, kierujemy za 

pośrednictwem opcji Q&A. Jeśli chodzi o prezentacje, które Państwo mają i będą wygłaszali w tej 

kolejnej części, przypomnę też, że te prezentacje są puszczane przez obsługę spotkania. Więc 

bardzo prosimy, aby samemu ich nie wyświetlać, nie przełączać ekranu. Ułatwi nam to technicznie 

prowadzenie tego spotkania. Bardzo dziękuje organizatorom i organizatorkom tego wysłuchania za 

możliwość poprowadzenia tej części.  

ONA (01:46:41) Panie Piotrze, przepraszam, wejdę w słowo, bo Dominik Madej jest już z nami więc 

może jeszcze w tej części zgodnie z planem zabrać glos.  

Piotr Choroś: Super. Bardzo, bardzo dziękuje za zwrócenie uwagi. W takim razie mamy jeszcze 

jedno wystąpienie. Zapraszam Pana Dominika Madeja, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Po proszę 

o włączenie mikrofonu.  

Dominik Madej, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny  

Szanowni Państwo, oprócz kryzysu pandemii korona wirusa mierzymy się z kryzysem gwałtownej 

zmiany klimatu, spowodowanym przez działalność człowieka, a w szczególności przez spalanie 

paliw kopalnych, ale również przez nadmierne eksploatowanie środowiska naturalnego i utratę 

bioróżnorodności. Żeby uchronić się przed katastrofą klimatyczną musimy zatrzymać wzrost 

temperatury poniżej półtorej stopnia Celsjusza i osiągnąć globalnie neutralność klimatyczną do 

dwa tysiące czterdziestego roku. To jest głos nauki, który jest wyrażony w raportach między 

rządowego zespołu do spraw zmiany klimatu. Względem tego nawet obecna polityka Unii 

Europejskiej i cel neutralności klimatycznej całej wspólnoty do 2050 roku są niewystarczające. Nie 
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mówiąc już nawet o działaniach naszego rządu, który daty neutralności klimatycznej do tej pory 

nie ogłosił. Zielona transformacja jest już procesem nieuniknionym. I w Krajowym Planie 

Odbudowy muszą się pojawić cele redukcji emisji zgodne co najmniej z polityką Unii 

Europejskiej, a najlepiej jeszcze ambitniejsze. Zgodne z celem neutralności klimatycznej w 2040 

roku dla Polskiej gospodarki. Taka zmiana to nie tylko przykra konieczność, ale również wielka 

szansa dla naszego społeczeństwa, która wyraża się między innymi w walce z ubóstwem 

energetycznym, lepszej jakości powietrza czy z nowymi innowacyjnymi miejscami pracy w polskim 

przemyśle.  

Zmiana klimatu już postępuje i z roku na rok będzie miała coraz gorsze skutki. Również, a może 

przede wszystkim dla zdrowia publicznego. Co raz częstsze fale upałów, groźne przede wszystkim 

dla najstarszej części naszego społeczeństwa. Co raz częstsze ekstremalne zjawiska groźne dla 

wszystkich obywateli. Pogłębiające się susze. Nowe rodzaje chorób zakaźnych związane ze zmianą 

klimatu i co raz uboższa bioróżnorodność, która gwarantowałabym nam odporność na te nowe 

choroby. To wszystko to wielkie wyzwania dla służby zdrowia, które w przyszłości będą musiały 

zostać zaadresowane, i Krajowy Plan Odbudowy musi te wyzwana nazywać i odpowiadać na nie już 

teraz. 

W przyszłości, szczególnie mojemu pokoleniu przyjdzie żyć w o wiele gorszych warunkach niż teraz 

i służba zdrowia musi wzmocnić się współmiernie do narastających zagrożeń.  

Krajowy Plan Odbudowy musi wskazywać na choroby klimato-zależne.  

Musi wzmacniać przede wszystkim profilaktykę.  

Musi przygotowywać nas na przyszłe pandemie, które pojawia się przez zmianę klimatu.  

Przypominam, że obecna epidemia również została wywołana przez nadmierne ingerowanie 

w środowisko naturalne. Diagnoza zagrożeń zdrowia publicznego musi priorytetowo brać pod 

uwagę wpływ zdegradowane środowiska naturalnego.  

Podsumowując, w Krajowym Planie Odbudowy musi priorytetowo zostać potraktowany kryzysy 

klimatyczny i Krajowy Plan Odbudowy musi oferować spójną, konkretną i jasną strategie redukcji 

emisji, transformacji gospodarczej. Sprawiedliwej transformacji gospodarczej i adaptacji do zmian 

klimatu. Musimy tak samo rozwiązywać zastane problemy, na przykład około 50 tysięcy zgonów 

rocznie z powodowanych zanieczyszczeniem powietrza, które są wywołane, które zanieczyszczenie 

powietrza z kolei wywołane jest spalaniem paliw kopalnych. Musimy przygotowywać się 

na pogarszające się warunki przyszłości i planować działania adaptacyjne.  

Dodatkowo Krajowy Plan Odbudowy musi odpowiadać na kryzys bioróżnorodności. Takie są 

wytyczne unijne i bioróżnorodność nie jest w żadnym stopniu zaadresowana w dotychczasowym 

projekcie Krajowego Planu Odbudowy, a jeżeli nie dopowiemy na kryzys zanikającej 

bioróżnorodności właśnie to skażemy się właśnie na kolejne pandemie, kryzysy zdrowotne i jeszcze 

większe katastrofy naturalne.  

Dziękuje bardzo.  
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Piotr Choroś: Dziękuje bardzo za to wystąpienie i to jest ostatnie wystąpienie w tej części. Już 

nie będę powtarzał tych informacji technicznych. Przypomnę tylko, że zamykamy tę część. 

Spotykamy się o godzinie 12:20 na dalszej części wysłuchania dotyczącego Krajowego Planu 

Odbudowy. Tę część poprowadzi już Pan Piotr Brygała ze związku Miast Polskich. Ja się 

z Państwem żegnam. Dziękuje.  

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek pozostałych 

organizacji, instytucji i podmiotów 

Piotr Drygała, Komisja Dialogu i Partnerstwa Związku Miast Polskich 

Dzień dobry państwu. Witam serdecznie na drugiej części Wysłuchania Publicznego poświęconego 

Krajowemu Planu Odbudowy, a dziś dokładnie efektywności, jak ości i dostępności systemu 

zdrowia. Przypomnę, że nasze spotkanie odbywa się na platformie Zoom i jego uczestnicy za 

chwilę będą mogli się wypowiedzieć na temat właśnie tematu zdrowia w Krajowym Planie 

Odbudowy. Możemy również właśnie przebieg naszego Wysłuchania Publicznego śledzić zarówno 

na kanale youtube’owym oraz Facebookach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 

Fundacji Stoczni, i Ministerstwa. Ta część zostanie poświęcona wystąpieniom przedstawicieli 

instytucji. Będą również wystąpienia osób indywidualnych, a następnie będą mogły uczestniczyć 

osoby, które nie zgłosiły się wcześniej, ale będą mogły za pośrednictwem łapki jeszcze spróbować 

zabrać głos. Pozwolicie państwo, że ja będę teraz wyczytywał osoby z imienia i nazwiska, ponieważ 

państwa instytucje są wyświetlane na pasku. Myślę, że to przyspieszy nam czas. Proszę również też 

osoby, które mają prezentacje, żeby ich nie udostępniały, zrobi to nasza obsługa. Ja będę 

oczywiście pilnował czasu. I też chciałem jeszcze zaznaczyć, że państwa prezentacje będą mogły 

być przekazane później do Ministerstwa, a także na sekcji Q&A możecie państwo zgłaszać uwagi, 

które również będą przekazywane do Ministerstwa. Zaczynamy. Do pierwszego wystąpienia 

zapraszam panią Katarzyną Plucińską. Trzy minuty czasu i wracam. 

Katarzyna Plucińska, Green REV Institute 

Szanowni państwo, w imieniu Green REV Institute chcę zwrócić państwa uwagę na temat 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych w Krajowym Planie Odbudowy. A w zasadzie zwrócić uwagę 

na brak tego tematu, bardzo niewiele kwestii dotyczących profilaktyki pojawia się tam i bardzo 

cieszy mnie fakt, że moi przedmówcy dzisiaj poruszyli również temat profilaktyki.  

Uważamy, że przyszłość ochrony zdrowia to właśnie profilaktyka, to zmiana stylu życia. Jak 

słusznie zauważono w treści Krajowego Planu Odbudowy, od lat najczęstszymi przyczynami 

zgonów Polaków są choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe. W szeroko cytowanym badaniu 

opublikowanym przez The Nutrition Society to niewłaściwe praktyki żywieniowe, w szczególności 

spożywanie mięsa, odpowiadają za nawet 80% przypadków nowotworów jelita grubego, piersi 

i prostaty. W ciągu ostatnich 5 lat odnotowujemy około 165 tysięcy nowych zachorowań 
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na choroby nowotworowe w Polsce rocznie, z czego 45 tysięcy to wskazane wcześniej nowotwory 

jelita grubego, piersi i prostaty. Stanowią one aż 27% nowych zachorowań każdego roku. 

Narodowy Fundusz Zdrowia 2020 roku przeznaczył na leczenie onkologiczne w Polsce ponad 11 

miliardów złotych czyli ponad 2 miliardy euro. Jeżeli założymy, że tylko połowa z zachorowań 

na trzy wymienione nowotwory zależała od praktyk żywieniowych, to dzięki odpowiedniej 

profilaktyce Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby oszczędzić nawet 1,5 miliarda złotych rocznie przy 

aktualnie zakładanym budżecie.  

Warto równocześnie zaznaczyć, że nakłady na opiekę onkologiczną stale rosną. W 2009 roku były 

to 4 miliardy 800 milionów złotych, a dziesięć lat później ponad dwa razy więcej. 10 miliardów 400 

milionów złotych.  

Stale rosnący trend zwiększania nakładów na opiekę onkologiczną będzie niemożliwy do zmiany, 

jeśli nadal będziemy stawiali na leczenie i profilaktykę wtórną, zapominając o profilaktyce 

pierwotnej. Światowa Organizacja Zdrowia oznaczyła przetworzone mięso kategorią pierwszą, jest 

to kategoria produktów kancerogennych dla człowieka. Oznacza to, że dowody na szkodliwość 

przetworzonego mięsa są tak silne jak dowody na szkodliwość papierosów czy azbestu. Dzięki 

medycynie prewencyjnej jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć ilość chorych wymagających 

opieki specjalistycznej, a co za tym idzie, ograniczyć wydatki nakładane na opiekę zdrowotną.  

Jako Green REV Institute proponujemy, aby w Krajowym Planie Odbudowy znalazły się założenia 

dotyczące edukacji społeczeństwa oraz działania na rzecz wdrożenia zdrowych nawyków, w tym 

przede wszystkim zmiany nawyków żywieniowych. Dieta roślinna ma udowodniony korzystny 

wpływ na zmniejszenie częstotliwości występowania chorób cywilizacyjnych takich jak 

nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu drugiego, czy wymienione wcześniej 

nowotwory. Uważamy, że właściwa edukacja społeczeństwa z nastawieniem na elementy 

medycyny prewencyjnej jest działaniem długoterminowym, z którego korzyści będą odsunięte 

w czasie. Jednakże jest to najlepsza forma prewencji chorób cywilizacyjnych i poprawienia jakości 

życia społeczeństwa.  

Bardzo dziękuję. 

Piotr Drygała: Dziękujemy za zmieszczenie się w czasie. Teraz poprosimy o wystąpienie panią 

Monikę Lamparską-Przybysz. 

Monika Lamparska-Przybysz, Polpharma SA 

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. I jako przedstawiciel 

największego krajowego producenta leków bardzo się cieszę, że kwestie związane 

z wzmocnieniem produkcji leków w Polsce i w ten sposób budowaniem bezpieczeństwa lekowego 

znalazły swoje odzwierciedlenie w Krajowym Planie Odbudowy.  

Niemniej jednak przeglądając dosyć skrupulatnie dokument zwróciłam uwagę na kilka kwestii, 

które w mojej opinii wymagają zaadresowania.  
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Jeśli chodzi o takie uwagi ogólne, to przede wszystkich chciałabym zwrócić uwagę na to, że skoro 

Krajowy Plan Odbudowy ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią, to powinny jednak 

w ramach KPO troszkę inne organizmy wsparcia, niż są stosowane obecnie w ramach Regionalnej 

Mapy Pomocy. Ponieważ, jak wiemy, KPO w części związek jest skierowany bezpośrednio do 

przedsiębiorców, stąd nasza prośba o to, żeby rozważyć jednak możliwość zmiany sposobu 

finansowania inwestycji wykorzystując tak zwany mechanizm przejściowy, który dotąd był 

wykorzystany w walce z pandemią. Jest to o tyle kluczowe, że pozwoli na ponoszenie dużo 

bardziej ryzykownych i wysoko kosztowych inwestycji przez przedsiębiorców, a jak wiemy rozwój, 

produkcja leków to są inwestycje wielomilionowe i wieloletnie, które wymagają ogromnych 

nakładów.  

Ważne również w kontekście finansowania jest uwzględnienie Warszawy, ponieważ obecna mapa 

pomocy wyklucza Warszawę i jej okolice z finansowania, co również może wpłynąć na to, iż 

nie wszystkie podmioty, które mogą być kluczowe dla budowania bezpieczeństwa lekowego z tego 

wsparcia będą mogły skorzystać.  

Jeszcze jednym ważnym elementem już w kontekście samej produkcji leków i wspierania sektora 

farmaceutycznego, w mojej opinii, poza inwestycjami w produkcje leków również powinna być 

uwzględniona w komponentach związana z wydatkowaniem na rozwój i w obszarze leków 

generycznych i biopodobnych. Bo jak wiemy, te dwie grupy lekowe stanowią o bezpieczeństwie, 

szerszym dostępie do tanich i skutecznych terapii w sytuacji walki z kryzysem i budowaniem 

bezpieczeństwa lekowego jest kluczowe.  

Ważnym również elementem jest wsparcie przedsiębiorstw zaangażowanych w proces budowania 

bezpieczeństwa lekowego poprzez odpowiednie reformy, które również w ramach KPO powinny 

być uwzględnione.  

Natomiast zauważyliśmy, że w komponencie dotyczącym zdrowia mamy zdefiniowane reformy 

dotyczące ratownictwa medycznego, związane z edukacją, natomiast nie ma wskazanych 

konkretnych reform i rozwiązań, które bezpośrednio będą adresowały kwestie związane 

z produkcja leków.  

I ostatni taki obszar związany ze zdrowiem to jest obszar cyfryzacji, gdzie również zwracamy uwagę 

na konieczność szerszego udostępnienia danych na potrzeby między innymi tworzenia nowych 

terapii czy tworzenia nowych leków.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Drygała: Bardzo dziękujemy za ten głos. Poprosimy teraz pana Karola Szwałka 

Karol Szwałek, ScreeningUp 

Dzień dobry państwu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Mój czas chciałbym wykorzystać 

na zaprezentowanie zestawienia, które przedstawia wpływ aktywnej rekrutacji pacjentów 

na uczestnictwo w badaniach profilaktycznych w czasie trwającej pandemii.  
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Jeśli chodzi o projekt Krajowego Planu Odbudowy, to niestety zabrakło w nim wsparcia 

profilaktyki, a jest to jeden z tych obszarów, który najmocniej jest dotknięty trwającą pandemią.  

W przestrzeni publicznej od dość dawna słyszy się głosy, że zgłaszalność na badaniach 

profilaktycznych jest bardzo niska. To prawda, ale z drugiej strony, czego dowodzi prezentowane 

zestawienie, nawet obecnie w tych trudnych czasach możliwe są skuteczne działania. Zestawienie 

to oparte jest na danych NFZ z realizacji programu przesiewowego raka piersi. W Polsce mamy 

osiemdziesiąt dwa miasta mające przynajmniej 90 tysięcy populacji. Wśród nich tylko Świdnica, 

Siedlce i Suwałki w czasie pandemii odnotowały wzrost zgłaszalności na mammografię. 

Nieprzypadkowo są to te trzy miasta, ponieważ ich wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie 

przez lokalnych realizatorów aktywnych form rekrutacji pacjentek do badań.  

Takich rezultatów nie można osiągnąć pojedynczymi akcjami, tam działania wykonywane są 

w sposób stały, planowy i konsekwentny. Taka postawa daje rezultat zresztą nie tylko 

w mammografii, ale też w cytologii, kolonoskopii czy programie profilaktycznym chorób układu 

krążenia. Dla porównania podałem miasto podobnej wielkości, żeby zobrazować jaka robi się 

przepaść pomiędzy postawą bierną a aktywną. Przed pandemią od 2014 do 2019 roku zgłaszalność 

w mammografii spadała w tempie około 0,5% rocznie. A tylko w ostatnim roku to już 4,5%. Mamy 

więc obecnie dziewięciokrotne przyspieszenie tego negatywnego trendu. Temu trendowi 

na szczęście da się zapobiec dowód mają tutaj państwo na ekranie.  

Wydaje się, że kolejnym naturalnym krokiem powinno być to, aby rozwiązania sprawdzone 

w skali mikro przenieść na skalę makro w formie tak zwanej stawki akwizycyjnej, która byłaby 

premią za skuteczne zachęcanie pacjentów do badań. Obliczyłem, że zaledwie 3,5% kwoty 

Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonej na zdrowie wystarczyłoby, aby w ciągu dwóch, trzech 

lat osiągnąć, a co ważniejsze utrzymać poziom 70% zgłaszalności we wszystkich obecnie 

realizowanych programach profilaktycznych. W Polsce nigdy nie zbliżyliśmy się do tego poziomu. 

W mammografii, gdzie zgłaszalność obecnie wynosi niecałe 33%, to i tak jest program 

o najwyższym wskaźniku uczestnictwa. Podsumowując, apelujemy aby w Krajowym Planie 

Odbudowy wyodrębnić środki na finansowanie sprawdzonych i skutecznych form zachęcania 

pacjentów do badań profilaktycznych.  

Dziękuję. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Teraz poprosimy o głos pana Krzysztofa 

Kopecia. 

Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 

Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Reprezentuję krajowych producentów leków. Jesteśmy 

rzetelnym partnerem w tej dyskusji i doceniamy bardzo możliwość tego wysłuchania. Już trzeci raz 

występujemy w warsztatach. Jest to dla nas bardzo istotne, bo ten rozwój to jest cały ekosystem, 

nie tylko jeden z tych punktów.  
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Jeśli mówimy o krajowej produkcji leków (poproszę następny slajd), to mówimy o lekach i ta 

terapia polskich pacjentów opiera się na lekach generycznych i biosimilarach, czyli na lekach, 

którymi leczymy najwięcej ludzi w Polsce. (Poproszę następny slajd)  

Krajowy Przemysł Farmaceutyczny opiera się i specjalizuje się właśnie w produkcji leków 

generycznych i biologicznych. Generyki i biosimilary opłacają się, bo one są tańsze o 25% od leków 

monopolistycznych. Zwiększajmy więc w ramach KPO produkcję leków i substancji czynnych 

w Polsce. Przenośmy te biosimilary do aptek i poszerzajmy dostęp pacjentów ten dostęp do 

leków. To jest to, co mówił też pan minister Buda, że powinniśmy przede wszystkim myśleć, 

w Krajowym Planie Odbudowy, o tym dostępie do podstawowych terapii, podstawowych środków 

dla polskich pacjentów. Tymi podstawowymi leczącymi najwięcej pacjentów są leki generyczne 

i leki biologiczne, a z nich wynika też funkcja API. Dużo mniej pacjentów jest leczonych lekami 

monopolistycznymi, a terapie nimi są bardzo kosztowne dla NFZ. To głównie leki z importu. My zaś 

dzisiaj mówimy o Krajowym Planie Odbudowy, słowo klucz to krajowy, w związku z tym zastosujmy 

tu możliwość takiej stymulacji tych producentów, którzy nam te leki przysyłają do Polski, by oni też 

zaczęli produkować w Polsce.  

Oba te rodzaje leków stanowią jeden ekosystem, a najszybciej odporność zbudujemy i najbardziej 

kosztowo efektywnie zbudujemy opierając się na lekach biologicznych i biosimilarach oraz 

produkcji API i tych substancji czynnych w Polsce.  

Żeby pokazać, jak ważny jest przemysł farmaceutyczny i co to jest bezpieczeństwo lekowe, 

powiedzmy o kilku faktach. Proszę kolejny slajd, my jako krajowi producenci dostarczamy 48% 

refundowanych leków DDT, czyli Dziennych Dni Terapii, zaledwie za 28% budżetu na refundację. 

Czyli to się opłaca. Jesteśmy dostawcami kilkudziesięciu niezbędnych terapii. Posiadamy sto 

nowoczesnych zakładów i laboratoriów w Polsce. I jesteśmy też elementem strategicznych rezerw 

wojskowych. Pokazaliśmy też, że w czasie pandemii jesteśmy godnym zaufania partnerem. 

Wytwarzamy leki stosowane dla osób pod respiratorami w zestawie przeciwwstrząsowym, który 

musi być obecny w każdym miejscu gdzie podawana jest szczepionka i produkujemy leki także 

szpitalniczne. (Poproszę następny slajd).  

Według nas realizacja Krajowego Planu Odbudowy powinna być początkiem budowania 

Strategii Odporności Narodowej. To jest ten moment kiedy to musimy zrobić. Problemy 

z dostawami szczepionek z zachodu i dostawami leków z Azji pokazały, że tylko produkcja w Polsce 

i w Unii Europejskiej gwarantuje dostępność. Jesteśmy szóstym rynkiem, mamy nowoczesny 

przemysł w Polsce, potrzebujemy stymulacji produkcji leków w Polsce, celem jest zwiększenie 

odporności.  

Dziękuję ślicznie. 

Piotr Drygała: Dziękujemy. Następnie głos zabierze pani Agata Polińska. Zapraszamy. Jest z nami 

pani Agata? Pani Agato? Mam tu sygnał, że pani Agata jest, ale nie przyłączono jej. 

Agata Polińska: Dzień dobry. Czy już mnie słychać i widać? 
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Piotr Drygała: Tak. 

Agata Polińska, Fundacja Onkologiczna Alivia 

Dzień dobry. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Postaram się od razu przejść do rzeczy.  

Część Krajowego Planu Odbudowy dotycząca ochrony zdrowia w tytule ma określone cele. 

Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości systemu ochrony zdrowia. Chciałabym się do tych 

celów odnieść.  

Zacznijmy od dostępności. W ostatnich dwóch latach pomimo wzrostu nakładów na system 

ochrony zdrowia o kilkanaście miliardów złotych rocznie, nie nastąpił wzrost dostępności 

świadczeń. W tym zakresie sprawozdania z działalności NFZ zwracają uwagę na wydłużanie się 

kolejek do wielu świadczeń. Wynika to z faktu, że dodatkowe środki nie trafiają do Narodowego 

Funduszu Zdrowia na sfinansowanie diagnostyki i leczenia obywateli, aby zwiększyć zatem 

dostępność świadczeń, w pierwszej kolejności należy zwiększyć środki na finansowanie 

świadczeń, mam na myśli zniesienie limitu na świadczenia specjalistyczne, odpowiednią wycenę 

procedur, zniesienie ograniczeń w dostępie do profilaktyki i terapii.  

Inwestycje w infrastrukturę niekoniecznie oznaczają wzrost dostępności jakości świadczeń 

zdrowotnych, ale są świetnym instrumentem prokourpcyjnym. Inwestycje infrastrukturalne są 

również jednym z filarów wydatkowania środków z funduszu medycznego oraz Narodowej 

Strategii Onkologicznej. Były również głównym filarem Narodowego Programu Zwalczania Chorób 

Nowotworowych, któremu przez szesnaście lat realizacji nie udało się osiągnąć żadnego 

z założonych celów. Został zatem przemalowany na Narodową Strategię Onkologiczną, w ramach 

której kolejne inwestycje będą realizowane, podczas gdy po godzinie piętnastej przychodnie 

specjalistyczne świecą pustkami.  

Krajowy Plan Odbudowy milczy również na temat nierówności w zdrowiu, które jak wskazują 

raporty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, stanowią jedno z najważniejszych wyzwań 

dla polityki publicznej w dziedzinie zdrowia.  

Jakość. Aby zwiększyć jakość świadczeń zdrowotnych, należy w pierwszej kolejności zacząć 

zbierać i analizować dane o procesach diagnostyczno-terapeutycznych i mierzyć jakość w opiece 

zdrowotnej, jak również poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych im świadczeń. Płatności 

powinny być powiązane z uzyskiwanymi rezultatami. Dopóki nie będzie mierzona jakość w opiece 

zdrowotnej, trudno jej oczekiwać i stwierdzać, czy się poprawia.  

Dodatkowo należy wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji do usprawniania procesów 

diagnostyczno-terapeutycznych i zarządzania w ochronie zdrowia.  

Kadry. Należy zwiększyć zasoby kadrowe poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków kształcenia, 

specjalizacji i pracy dla medyków w deficytowych specjalizacjach, a nie poprzez wsparcie rozwoju 

potencjału uczelni medycznych, które to wsparcie powinno zostać zaadresowane w komponencie 

A311. Wsparcie rozwoju nowoczesnego zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez 

całe życie. Reasumując,... 
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Piotr Drygała: Przepraszamy, czas minął. 

Agata Polińska: Dobrze, cele są niewłaściwie skaskadowane, Dziękuję pięknie. 

Piotr Drygała: Dziękujemy również. Teraz o głos poprosimy pana Mateusza Piotrowskiego. Czy pan 

Mateusz jest z nami? 

ON: Już powinien być, powinien się pojawić w gronie panelistów. 

Piotr Drygała: Niestety nie słyszymy. Przepraszam teraz ja nie włączyłem mikrofonu. Jeżeli są 

problemy techniczne to przejdziemy do następnych panelistów w kolejce. Poproszę o głos pana 

Mariana Piotra Grzelę. Małe chyba kłopoty mamy techniczne. 

Marian Piotr Grzela: Już jest w porządku. Dzień dobry państwu. 

Piotr Drygała: Czyli pan Mateusz jednak? 

Marian Piotr Grzela: Nie, Marian Grzela. 

Piotr Drygała: A to przepraszamy, źle mamy podpisany slajd, więc chciałbym. 

Marian Piotr Grzela: Czyli mam się wycofać? 

Piotr Drygała: Nie, proszę zacząć, a rozumiem, że tutaj technicznie zaraz się to poprawi. Prosimy, 

Marian Grzela. 

Marian Piotr Grzela, Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus” w 

Szczecinie 

Zarząd spółdzielni, którą reprezentuję, zainteresowany jest pozyskaniem dotacji na rozbudowę 

i modernizację firmy oraz inwestycje w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów. 

Biorąc pod uwagę duży zasięg prowadzonej przez nas działalności, uzyskanie pomocy finansowej 

przez spółdzielnię Medicus w ramach Krajowego Planu Odbudowy pozwoli znacząco poprawić 

funkcjonowanie ochrony zdrowia w naszym regionie.  

W poprzednim okresie budżetowym w latach 2014-2020 nie kwalifikowaliśmy się do uczestnictwa 

w interesujących nas projektach dla województwa zachodnio-pomorskiego tylko ze względu 

na inny sposób finansowania naszej działalności po wniesieniu do placówek współpracujących 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jesteśmy firmą średniej wielkości działającą na zasadach 

spółdzielni pracy, świadczącą usługi medyczne i finansowaną z opłat pacjentów. Nie mamy 

podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prywatne firmy o strukturze organizacyjnej 

podobnej do naszej, na przykład spółki cywilne jako poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, czy 

poradnie opieki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowane przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia miały szansę ubiegania się o wspomniane wcześniej dotacje z funduszy europejskich 

dochodzące do 70% czy 85% finansowania.  

Sygnalizujemy zatem problem dyskryminacji takich firm jak nasza tylko z powodu innego 

sposobu finansowania. Spółdzielnie lekarzy specjalistów jako podmioty gospodarcze powinny 
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działać na równych prawach także ze względu na liczne zdobycze, przywileje socjalne 

pracowników, których nie mają pracownicy różnych spółek.  

Przez okres trwania kilku miesięcy pandemii spółki cywilne funkcjonujące jako niepubliczne 

zakłady opieki zdrowotnej zawiesiły całkowicie swoją działalność. Nasza spółdzielnia świadczyła 

nieprzerwanie usługi medyczne przy zachowaniu standardów profilaktyki COVID-19. Uważamy, 

że informacje o braku zachowania równości w dostępie do środków pozyskiwanych z Unii 

Europejskiej w opisywanych powyżej sytuacjach powinny dotrzeć do Komisji Europejskiej jeszcze 

przed opracowaniem ostatecznych nowych wytycznych dla tworzenia projektów takich jak 

Krajowy Plan Odbudowy czy też projekt umowy partnerstwa na lata 2021-2027 w obszarze 

ochrony zdrowia.  

Nasz głos w tym Wysłuchaniu pozwoli inaczej spojrzeć na zasady równości i nie dyskryminacji 

w świetle art. 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 

Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz orzecznictwa 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  

Mamy nadzieję, że nasze uwagi przyczynią się do racjonalnego i sprawiedliwego podziału unijnych 

środków finansowych.  

Dziękuję państwu za uwagę. 

Piotr Drygała: Bardzo dziękujemy i mamy sygnał od pana Mateusza Piotrowskiego, iż rozwiązał już 

program techniczny. Zapraszamy. 

Mateusz Piotrowski: Bardzo dziękuję… Halo, halo. Słychać mnie, tak? 

Piotr Drygała: Teraz jest dobrze. 

Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa 

Bardzo się cieszę. Dzień dobry państwu. Mateusz Piotrowski. Stowarzyszenie Pacjent Europa. Nie 

przedłużając.  

Pomysł, z którym zgłaszamy się do Krajowego Planu Odbudowy, dotyczy wsparcia instytucji 

absolutnie kluczowej dla radzenia sobie zarówno z tą pandemią, jak i z zupełnie nie dającymi się 

wykluczyć, a nawet wysoce prawdopodobnymi kolejnymi falami zarówno COVID-19, jak i innych 

możliwych podobnych pandemii czy epidemii. A problem polega na tym, że jak widać gołym 

okiem, nie mamy dobrze działającego systemu wywiadów epidemiologicznych.  

Sytuacja z lutego wyglądała w ten sposób, że na jeden aktywny przypadek przypadało 0,8 osoby 

przebywającej w kwarantannie, a żeby to miało sens, to ten współczynnik powinien być 

kilkukrotnie większy. Wynika to z faktu, jak wskazują właśnie opracowania naszych ekspertów, 

współpracujących z nami ekspertów, między innymi pana Marcina Kędzierskiego z Klubu 

Jagiellońskiego, że sanepid jest niedofinansowany i jest przeciążony. To jest jedna z tych przyczyn 

po stronie samej instytucji odpowiedzialnej za wywiady epidemiologiczne. Ale istnieje też bardzo 

ważna przyczyna społeczna po stronie samych osób, które miały trafić czy powinny trafić 



 

- 200 - 

 

na kwarantannę, i to jest rzecz bardzo prosta, chorzy bardzo często nie chcą zgłaszać się 

na kwarantannę, ponieważ boją się utraty części dochodów. Jest to szczególnie ważne dla osób, 

które nie zarabiają bardzo wiele, bo jeśli one na tym postojowym dostają 80% swoich dochodów, 

tak wygląda obecnie sytuacja, no to to jest utrata jednej piątej dochodów w sytuacji kiedy 

nie zarabia się zbyt dużo, ma się na utrzymaniu rodzinę. Jest poważnym impulsem, poważnym 

bodźcem by tej kwarantanny unikać.  

Efekty niestety wszyscy widzimy. (Poprosiłbym teraz o kolejny slajd).  

Więc na czym polega nasze rozwiązanie opracowane między innymi przez wspomnianego doktora 

Kędzierskiego, panią Marię Liburę, innych związanych z nami czy z Klubem Jagiellońskim 

ekspertów? Otóż chodzi o to, żeby rozwiązać od obu stron ten problem.  

A zatem, jeśli mówimy, że potrzebujemy rozwiązania tego problemu od strony osób, które miałyby 

czy powinny się znaleźć na kwarantannie, to postulujemy wprowadzenie wynagrodzenia 

kwarantannowego w wysokości nie 80%, a absolutnie 100% wysokości utraconego dochodu lub 

jeśli mamy do czynienia z osobą bezrobotną to 100% zasiłku dla bezrobotnych na czas przebywania 

na kwarantannie.  

Czas minął, więc powiem jeszcze tylko krótko. Potrzeba także zatrudnić wsparcie dla 

pracowników sanepidu. W sytuacji tej drugiej fali to powinno być około 5 tysięcy osób, trzeba być 

przygotowanym na nadejście kolejnych fal, i mieć taką gwarancję zatrudnienia do uruchomienia 

w takiej sytuacji. I w końcu nie obejdzie się bez poważnych podwyżek sanepidu dla stałych 

pracowników tejże instytucji. To bardzo silnie rekomendujemy, my i nasi eksperci, jeśli chodzi 

o Krajowy Plan Odbudowy.  

Bardzo państwu dziękuję. 

Piotr Drygała: Dziękujemy również, z lekkim przekroczeniem czasu. Teraz poprosimy pana Marka 

Wysockiego. 

Marek Wysocki, Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej 

Dzień dobry państwu. Ja dziękuję za zaproszenie, że mogę zabrać głos. Troszeczkę w imieniu 

swoim i swoich instytucji, i osób które reprezentuję. Chyba mnie jeszcze nie widać na ekranie.  

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że infrastruktura nie jest wszystkim, co może być w Krajowym 

Planie Odbudowy. Tu zresztą nakłada się [problem, by] ta infrastruktura już od samego początku 

była dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Czyli zgodna z zasadami projektowania 

uniwersalnego. Z tego też powodu trzeba wprowadzić system sprawdzania dostępności w tych 

obiektach, jak również nowo projektowanych obiektach.  

Nie zapomnijmy też w tym wszystkim o pewnym takim komforcie psychicznym czy zachowania 

intymności pacjentów, bo o tym wielokrotnie zapominamy i sami często bywając szpitala widzimy, 

jak to wygląda.  
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Moim zdaniem istotą jest to, że my wypuszczamy człowieka ze szpitala i on jest pozostawiony 

czasami sam sobie. I żeby nie marnować tych nakładów, dzięki którym ten człowiek jest, że tak 

powiem, uratowany, ale często z niepełnosprawnością, a trafia nie wiadomo gdzie. Musimy więc 

ustalić, kto jest odpowiedzialny za los tego człowieka. I tutaj myślę, że naturalnym adresatem jest 

samorząd lokalny, który powinien zadbać system wsparcia w miejscu zamieszkania.  

Do tego potrzeba kilku istotnych działań: 

Pierwsze to, moim zdaniem, rozwój technologii kompensacyjnych budujących niezależność osób 

z niepełnosprawnością czy osób wymagających wsparcia.  

Drugi poziom to rozwój sieci usług medycznych w miejscu zamieszkania. Czyli rozwój tym samym 

mieszkań wspomaganych włączenie w to profilaktyki, włączenie technologii, e-zdrowia czy nawet 

sztucznej inteligencji.  

Tutaj też na poziomie tej profilaktyki wymuszone powinny być zmiany w prawie czyli 

wprowadzenia zapisu o tak zwanej adaptabilności przestrzeni zamieszkania czyli takiego 

tworzenia już mieszkań, które byłyby dostępne dla zmieniających się potrzeb użytkowników.  

Moim zdaniem te zadania oczywiście są ważne i w samej profilaktyce. I myślę, że w Krajowym 

Planie Odbudowy zabrakło krajowej strategii profilaktyki, gdzie właśnie te wsparcie w miejscu 

zamieszkania byłoby istotne, jest to istotne z uwagi też na prawa człowieka prawa osób starszych, 

starzenia się w miejscu i tak dalej. Tak że krajowa strategia profilaktyki bardzo jest istotna, zresztą 

o tym mówił Krzysztof Kurowski, Maciej Wójcik, także inni moim przedmówcy, tak że tutaj ich 

popieram żeby ta krajowa strategia profilaktyki powstała.  

Dziękuję. 

Piotr Drygała: Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Przepraszamy też za drobne problemy 

techniczne, ale wydaje się że wszystko udało się już poprawić. Prosimy teraz pana Marcina 

Połowniaka. 

Marcin Połowniak, IFIC Polska 

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za organizację tego wydarzenia. Niezwykle ważne i mam 

nadzieję konstruktywne się ono okaże. Natomiast sama inicjatywa bardzo dobra.  

Jako IFIC Polska [mówimy] szczerze, że w tym Krajowym Planie Odbudowy brakuje systemu 

lecznictwa otwartego. Systemu lecznictwa otwartego, który tak na dobrą sprawę - i to się przewija 

praktycznie we wszystkich wypowiedziach mocniej i mniej - powinien być bazą do poprawy jakości 

systemu ochrony zdrowia. I tego brakuje. Naszym zdaniem ten dokument należy o to uzupełnić.  

Co ja rozumiem przez uzupełnić?  

Konkretnie, mamy w Polsce w tym momencie dwuletni pilotaż, za chwileczkę będzie 

podsumowanie przez Bank Światowy, powstaną przez tę instytucję właśnie przygotowane 

rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia, gdzie mamy praktycznie gotowy model do wdrożenia 

operacyjnego, może nie jeden do jednego, ale taki zweryfikowany opomiarowany, praktycznie 



 

- 202 - 

 

biznesowo można powiedzieć gotowy. Jest tym, o co nam chodzi, [a chodzi nam] o podstawowe 

zabezpieczenie zdrowotne, które też już się gdzieś tam w debacie publicznej pojawia. To jest nic 

innego jak po prostu model takiej nowoczesnej opieki koordynowanej wręcz zintegrowanej.  

To, co w KPO się pojawia, to jest to, że ustawa o świadczeniach od 1 października tego roku ona 

nakłada na POZ pewne obowiązki. Natomiast Krajowy Plan Odbudowy nie przewiduje 

finansowania tychże tylko będą one finansowane tak jak dotychczas. To taka konstatacja moja, 

że będzie tak jak dotychczas, a chyba nie o to nam chodzi. Bo na przykład są tam wymienione 

działania profilaktyczne, które obecnie są wysoce nieskuteczne, a to, co z perspektywy pacjenta 

jest kluczowe, bo to daje nadzieję do utrzymania go w zdrowiu, jest nieskuteczne. Więc na pewno 

potrzeba odwagi, żeby zmienić kompletnie model organizacji, koordynacji i realizacji programów 

profilaktycznych w Polsce. To się różnie w tych wypowiedziach nazywa, ale chodzi dokładnie o to 

samo, więc potrzeba odwagi i woli. Tutaj pan Karol Szwałek powiedział o takich fajnych rzeczach, 

które się dzieją w kraju u nas, a to w skali mikro potrafimy robić te programy profilaktyczne 

i współpracować ze sobą jako podmioty publiczne i podmioty prywatne. Więc uważam, że warto 

się przyjrzeć temu właśnie i być może pójść krok dalej i zrobić taki ogólnopolski nowy model 

organizacji profilaktyki i kończąc bo czas się kończy.  

Brak trzeciego sektora jednak w tym dokumencie jest błędem. To to nawet co dzieje się dzisiaj 

i to jakie uwagi padają to naprawdę jest ogromny wkład i duża wiedza merytoryczna a więc też 

perspektywa pacjenta, której brakuje. Więc to też powinno być skorygowane.  

Dziękuję bardzo.  

Piotr Drygała: Dziękujemy. Teraz poprosimy o zabranie głosu pana Grzegorza Rychwalskiego.  

Grzegorz Rychwalski, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość przedstawienia i kontynuacji 

myśli pana prezesa Kopcia w zakresie uwag strategicznych, szczegółowych i ogólnych do 

komponentu „D3.2 Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sektora leków i wyrobów 

medycznych”.  

Najważniejszą uwagą strategiczną jest spojrzenie na wycenę tego komponentu. Przede wszystkim 

trzeba bardzo podziękować za to, że komponent ten znalazł się w Krajowym Planie Odbudowy. 

Zauważenie konieczności wsparcia bezpieczeństwa lekowego Polski jest naprawdę bardzo cenne 

i za to bardzo dziękujemy, ale mamy tu taką uwagę strategiczną, że z uwagi na strukturę 

dokumentu jak również na zapowiedzi decydentów co do spodziewanego efektu zastosowania, ale 

także mając na uwadze perspektywę europejską Krajowego Planu Odbudowy z perspektywy 

konkurencyjności pomiędzy państwami członkowskimi, zalokowana kwota finansowa wydaje się 

niewystarczająca.  

Z naszych informacji perspektywa włoska, która również przewiduje wzmocnienie ich krajowego 

przemysłu farmaceutycznego w zakresie substancji czynnych, produktów gotowych jest 

wyceniona siedem razy więcej.  
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Z perspektywy samego dokumentu w poprzednim komponencie jest przewidziane chociażby 

80 projektów badawczo rozwojowych. Jeżeli chociażby jedna trzecia tych projektów będzie miała 

fazę komercjalizacji, a także perspektywa kilku członków Krajowego Przemysłu Farmaceutycznego, 

to zauważymy, że te przewidziane środki na realizację tego komponentu mogą być 

niewystarczające, a jest to historyczna szansa. Dlatego tu zwracamy uwagę na konieczność 

zwiększenia wyceny tego komponentu. (Jeżeli mogę kolejny slajd prosić).  

Bardzo istotną kwestią jest również zwrócenie na strukturę samego dokumentu i projektowane 

reformy. 26 lutego Ministerstwo Rozwoju powołało Zespół do spraw aktywnych substancji 

czynnych. Bardzo dziękujemy za powołanie tego zespołu, ale mając na uwadze strukturę 

dokumentu, istotne jest to, aby ten Zespół również dostrzegł perspektywę i ekosystem produktów 

gotowych, generycznych i produktów biotechnologicznych, aby również ten zespół zajmował się 

tymi obszarami. Również z perspektywy kamieni milowy ujętych w tym komponencie konieczne 

jest dostrzeżenie nie tylko samych substancji czynnych, co jest bardzo istotne, ale również 

perspektywy już produktów gotowych, produktów generycznych i biotechnologicznych, o co teraz 

tu wnioskujemy.  

W zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie zostało wskazane, że dzisiejsza dyskusja ma na celu 

wprowadzenie lepszych warunków dla sektora leków medycznych a także stworzenie 

odpowiednich warunków dla przemysłu farmaceutycznego. Dlatego tak konieczne jest odejście od 

polityki silosowości wewnątrz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rządu, tak aby wszystkie resorty 

dostrzegały ten jeden cel. Dlatego tak istotne jest, aby zarówno Ministerstwo Rozwoju, 

jak i Zdrowia dostrzegało to. Dlatego tak ważne jest, aby polityka refundacji dostrzegała politykę 

rozwojową, i żeby to miało odzwierciedlenie również w dostrzeganiu i docenieniu Krajowego 

Przemysłu Farmaceutycznego.  

Bardzo dziękuje. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo za ten głos. Teraz poprosimy panią Annę Śliwińską. 

Anna Śliwińska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  

Dziękuję za możliwość uczestnictwa w dzisiejszej naszej dyskusji.  

Zwracam się do państwa w imieniu blisko 3 milionów osób żyjących z cukrzycą w Polsce. Cukrzyca 

niestety pozostaje trochę w cieniu, zwłaszcza jeśli chodzi o inne choroby bardziej spektakularne, 

czyli onkologię, czy kardiologię, a tymczasem jest ogromnym problemem cywilizacyjnym. Jest to 

też jedna z trzech najczęściej występujących chorób w Polsce, a osoby z cukrzycą są również 

szczególnie narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji COVID-19 i zgonu. Blisko jedna na trzy 

osoby, które umierają na covid to właśnie osoby z cukrzycą. Niestety nieskutecznie kontrolowana 

cukrzyca powoduje katastrofalne, nieodwracalne i bardzo kosztowne powikłania, takie jak zawał 

serca, udar mózgu, amputacje kończyn, utrata wzroku czy niewydolność nerek wymagająca dializ. I 

właśnie te powikłania są bardzo kosztowne dla systemu opieki zdrowotnej.  
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Wiadomo samo leczenie, ale też i koszty pośrednie, absencje chorobowe i tak dalej powodują 

ogromne koszty, dlatego tak ważne jest finansowanie nowoczesnych terapii i nowoczesnych 

technologii w cukrzycy. Dużo mówimy o telemedycynie i o nowoczesnych rozwiązaniach, tak samo 

tutaj w cukrzycy, to jest bardzo ważne, aby zapewnić pacjentom dostęp do tych właśnie 

nowoczesnych technologii, które służą zarówno leczeniu jak i monitorowaniu cukrzycy, bo te 

rozwiązania świetnie się sprawdzają chociażby w takich kryzysowych sytuacjach, jakie mamy teraz 

z powodu pandemii COVID-19.  

Dlatego mamy ogromną nadzieję, że również osoby z cukrzycą będą mogły skorzystać właśnie 

z tych środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.  

Jednocześnie przyłączam się do moich przedmówców, którzy podkreślali rolę profilaktyki, 

ponieważ cukrzyca też jest taką chorobą, cukrzyca typu drugiego zwłaszcza, której można 

zapobiegać. A jeżeli my nie postawimy na profilaktykę, to już za dziesięć lat będzie nie 3 miliony, a 

4 miliony osób żyjących z cukrzycą w Polsce.  

Również dołączam się do moich przedmówców, którzy podkreślali rolę organizacji 

pozarządowych. Rzeczywiście takie organizacje jak nasza pełnią ogromną rolę w społeczeństwie 

i dlatego ja również dołączam do tego apelu, aby i dla nas znalazło się miejsce w tym planie. 

Dziękuję bardzo. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo za dyscyplinę czasową. A teraz poprosimy o głos pana profesora 

Piotra Augustyniaka.  

Piotr Augustyniak, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN 

Dzień dobry. Witam pana przewodniczącego, witam szanownych państwa panelistów.  

Szanowni państwo, reprezentuję Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej 

Akademii Nauk. (Poproszę o pierwszy slajd).  

Jesteśmy reprezentacją środowiska naukowego inżynierii biomedycznej, działamy w jego imieniu. 

To środowisko to jest około 3 tysięcy pracowników naukowych, takich, którzy deklarują dyscyplinę 

inżynierię biomedyczną, dyscyplinę informatyka, dyscyplinę inżynieria materiałowa. 

W ramach Krajowego Planu Odbudowy chcielibyśmy państwa zainteresować czterema 

postulatami. Pierwsze z nich są na kolejnym slajdzie.  

Przede wszystkim dużo mówimy o infrastrukturze. To nie tylko leki, ale to także aparatura 

medyczna. I ja oceniam projekty bardzo nieliczne w sumie przechodzące przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju. Często spotykam się z opinią przedsiębiorców, że pewne dziedziny, pewne 

dyscypliny nie są w Polsce reprezentowane. Proszę państwa, to nieprawda. My reprezentujemy 

bardzo szerokie grono specjalistów i wystarczy po prostu się do nas zwrócić, te osoby są 

zatrudnione w różnych uczelniach, różnych instytucjach badawczych i na pewno będą stanowiły 

optymalne wsparcie eksperckie, na przykład w ramach telemedycyny, o której tu mówiliśmy, 

w ramach platform inteligentnej rzeczywistości, w ramach sztucznej inteligencji i bardzo jeszcze 

wielu innych spraw.  
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Drugi taki postulat to również wsparcie naukowe dla instytucji wnioskujących o prace badawczo 

rozwojowe. Szczególnie takich dotyczących rozwiązań technicznych w służbie zdrowia. (I kolejne 

dwa postulaty na kolejnym slajdzie). To przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na potencjał 

kadrowy absolwentów inżynierii biomedycznej. 40% takich osób jest zatrudnianych przez 

zagraniczne firmy produkujące aparaturę medyczną, 40% idzie do IT, a pozostałe ewentualnie 

znajdują zatrudnienie w Polsce. Chcę tylko zwrócić uwagę, że to są osoby, które już są kształcone 

od 2006 roku w kilkunastu, obecnie w kilku uczelniach w kraju, w wiodących politechnikach. Oni są 

już gotowi od razu do wdrożenia do pracy. Tymczasem nasze starania zmierzające do ustalenie 

statusu inżyniera klinicznego w jednostce służby zdrowia są wciąż bezowocne.  

I ostatnia sprawa, postulujemy ustanowienie programu strategicznego zatytułowanego „Rozwój 

technologii i przemysłu inżynierii biomedycznej”. Byłby to program adresowany do 

przedsiębiorców rodzimych, którzy zamierzają podjąć produkcję aparatury medycznej. To jest, 

proszę państwa, proces długotrwały, nie da się respiratora w trzy miesiące zacząć produkować, 

potrzeba trzy lata. To musi być wyrób medyczny. Polaków stać na takie rozwiązania. Dziękuję za 

uwagę. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo panie profesorze. Teraz o głos poprosimy panią Agnieszkę Deeg-

Tyburską. 

Agnieszka Deeg-Tyburska, Grupa Polpharma  

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do niniejszej dyskusji. Bardzo interesująca.  

Jestem radcą prawnym, głównym prawnikiem w Grupie Polpharma i z racji funkcji i stanowiska 

chciałabym się skupić na kilku istotnych kwestiach prawnych.  

Po pierwsze kwestia biurokratyzacji. Uważam, że w Planie powinna być zapisana kwestia być 

może szybkiej ścieżki prowadzonych postępowań administracyjnych w tych projektach, które 

będą w Planie uwzględnione. Mamy do czynienia z bardzo dużymi utrudnieniami w okresie 

covidu, jeżeli chodzi o postępowania administracyjne, również postępowania drogą elektroniczną 

tak naprawdę nie do końca funkcjonują. W związku z tym oczekujemy szybkich decyzji, szybkich 

postanowień również bez nadmiernej wymiany dokumentów, która w niektórych przypadkach 

nie jest potrzebna. Więc taki postulat przyspieszonej drogi rozpoznawania projektów, 

rozpoznawania wniosków.  

Jako przykład też jest kwestia ePUAP-u, który działa w miarę, jeżeli chodzi o kontakt pacjenta 

z organem. Natomiast w zakresie przedsiębiorstwa organ ePUAP nie działa. Jeżeli potrzebujemy 

przedstawić dosyć dużą ilość informacji czy danych system się zawiesza, w związku z tym to trzeba 

koniecznie usprawnić.  

Drugi taki obszar, o którym już tutaj częściowo była mowa, to jest udostępnienie danych, tych 

danych które są w organach państwowych, NFZ, czy w innych organach. I jest to niezwykle 

istotne, żeby również podmioty prywatne miały dostęp do tych danych, oczywiście dane 

zagregowane, zanonimizowane - pozostaje kwestią otwartą odpłatność. Natomiast, żeby zapewnić 
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tak zwany compliance pacjentów, czyli być przekonanym, że pacjenci leki biorą w określonym 

terminie przepisane leki. To jest bardzo istotne w celu zapewnienia dostępności leków i również 

planowania produkcji.  

Kolejny obszar również bardzo istotny to jest stabilność prawa i również współpraca 

z podmiotami prywatnymi czy z branżą w ogóle w zakresie zmian, które się planuje. Chciałam tu 

podać przykład i prawa farmaceutycznego, i ustawy refundacyjnej.  

 W zakresie prawa farmaceutycznego pojawiają się, na przykład pomysły, żeby zamykać 

hurtownie na trzy miesiące, hurtownie farmaceutyczne, bez tak naprawdę uzasadnienia. To 

jest bardzo istotne dla dostępności leków. Nie można się w tej chwili od tego odwołać.  

 Drugi istotny obszar to ta ustawa refundacyjna, o której mówiłam też są zmiany, zmiany 

nie planowane. Przykładem takim wcześniej były decyzje refundacyjne na pięć lat w tej 

chwili się z tego rezygnuje pod kątem zarówno dostępności leków, stabilności cen 

i planowania branży farmaceutycznej jest to naprawdę istotne, żeby branża była 

wiarygodnym partnerem do dyskusji i do zmian.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo. Teraz o głos poprosimy pana Bogdana Śmiałka. 

Bogdan Ślęk, Związek Polskich Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-

lighting”  

Dzień dobry państwu. Reprezentuje Związek Polskich Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-

lighting”. Chciałbym państwu dzisiaj powiedzieć o stanowisku Związku dotyczącego komponentu 

„Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.  

Wiemy, że jednym z głównych wyzwań jest wzmocnienie możliwości szybkiego reagowania 

systemu ochrony zdrowia na zagrożenia epidemiczne. Pandemia COVID-19 uświadomiła też 

konieczność zwiększenia i zidentyfikowania inwestycji w sektorze opieki zdrowia, w szczególności 

budowy i modernizacji również tej infrastruktury prewencyjnej, w tym tej opartej o dezynfekcji 

UV-C, która od lat skutecznie była i jest wykorzystywana na oddziałach i szpitalach zakaźnych do 

redukcji zagrożeń i zakażeń. 

Efektywność stosowania tej dezynfekcji została naukowo potwierdzona. Tutaj jest przykład 

badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Bostoński, gdzie dosłownie w sekundy można 

zdezynfekować czy zneutralizować populacje wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. 

Ciekawostką jest to, że w tym badaniu można powiedzieć podstawową, promienniki, które były 

używane, zostały wyprodukowane w Polsce. (Proszę o następny slajd). Wiemy, że są trzy sposoby 

przenoszenia wirusa, bezpośrednio przez kontakt, ale bezpośrednią drogą kropelkową, czy 

pośrednią kropelkową przez powierzchnię czy powietrze. W obu tych segmentach mamy do 

czynienia z rozwojem skutecznych urządzeń do dezynfekcji. (Jeżeli przeszlibyśmy na tym ostatni już 

slajd, na którym chciałem właśnie wskazać to, że te ostatnie badania, proszę jeden slajd jeszcze, 

na którym ostatnie badania już nowoczesnych systemów do dezynfekcji powietrza). 
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Badania pokazują, że można dosłownie w dziesięć minut dezaktywować wirusa pomieszczeniach. 

Notabene znowu urządzenia, które badano w tym badaniu pochodzą z Polski, jak promienniki. Po 

prawej stronie państwo macie również przykład zainstalowania tego typu urządzeń, które 

podlegały badaniu w sieci detalicznej w Niemczech. W tej chwili tam prowadzone są badania przez 

instytut Frauenhofera.  

I to, co my wnioskujemy, to przede wszystkim wnioskujemy o uzupełnienie zakresu tego 

komponentu, o możliwość rozwoju i modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych, 

o budowę lub modernizację infrastruktury i oznaczenia systemów dezynfekcji UV-C.  

W Polsce powiadomionych jest wiele firm produkujących tego typu systemy i wykorzystanie tego 

krajowego potencjału wytwórczego polskich firm pozwoliłoby na szybką poprawę takiej 

infrastruktury prewencyjnej i poprawę konkurencyjności tych przedsiębiorstw nie tylko na rynkach 

międzynarodowych, ale również gotowanie przygotowanie nas na przyszłość na podobne 

wyzwania związane z pandemiami.  

Dziękuję serdecznie. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę o głos pana Jana Rodowicza.  

Jan Rodowicz, Obywatelskie Kolegium Reform 

Kłaniam się. Reprezentuje Obywatelskie Kolegium Reform i z pozycji obywateli chciałem 

podkreślić, że pandemia obnażyła fatalny poziom ochrony zdrowia i życia obywateli w sytuacji 

ataku groźnego wirusa.  

Powinniśmy podsumować, jakie mechanizmy i rozwiązania w walce z pandemia zawiodły w innych 

krajach, a które się sprawdziły, na przykład w Korei Południowej, Wietnamie czy na Tajwanie.  

Krajowy Plan Odbudowy dotyczący systemu ochrony zdrowia na wypadek pandemii powinien 

obejmować również stany klęsk żywiołowych takich jak powodzie, huragany czy klęski suszy. 

Zjawisk coraz częstszych wobec zmian klimatycznych.  

Plan powinien zostać opracowany przez fachowców w uzgodnieniu z organizacjami 

samorządowymi przy założeniu, że to samorządy reagują najskuteczniej w razie stanu klęski. 

Każdy region, gmina czy miasto powinny mieć opracowany i permanentnie aktualizowany plan 

działań, zgromadzone zasoby i system organizacyjny. Każdy obywatel powinien wiedzieć jak ma 

zareagować, gdy zostanie o zagrożeniu powiadomiony.  

Plan powinien zapewniać szkolenie odpowiedniej liczby osób w każdej lokalnej społeczności 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy czy obsługi urządzeń podtrzymywania życia.  

Konieczne jest stworzenie systemu szpitali polowych rozlokowanych w całym kraju i uruchamiany 

w razie potrzeby wraz z urządzeniami i materiałami jak łóżka, respiratory, tlen, kombinezony, 

maseczki.  

Fakt, że żyjemy w czasach pokoju, i daj Boże, trwałych sojuszy europejskich i wojskowych nie może 

nas zwalniać od budowania infrastruktury, gromadzenia koniecznych zapasów i urządzeń, 
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materiałów oraz ciągłej aktualizacji systemów reagowania kryzysowego. Należy doprowadzić do 

uchwalenia ustawy z 2014 roku, która miała regulować zasady funkcjonowania państwa w razie 

klęsk żywiołowych.  

System funkcjonowania służby zdrowia w razie pandemii, ciężar obserwacji osób mających kontakt 

z obniżkami zarazy, nadzorowanie ich stanu zdrowia i reagowania w razie pojawiających się 

objawów choroby wymaga odrębnych urządzeń zbiorowej komunikacji i personelu działającego 

niezależnie od bieżących zadań placówek służby zdrowia czy sanepidu.  

Konieczna jest nowa organizacja systemu ratownictwa medycznego, form zatrudnienia i ochrony 

zdrowia ratowników oraz systemu koordynacji dowozu pacjentów.  

Na koniec jedna optymistyczna uwaga. Skoro udało się tak sprawnie zorganizować Wysłuchanie 

Obywatelskie, co gratuluję Kubie Wygnańskiemu, to znaczy, że jesteśmy w stanie ten nasz kraj 

lepiej zorganizować jako państwo bezpieczne, sprawne i przyjazne obywatelom. Dziękuję. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo. A teraz poprosimy o głos panią Janinę Lulek. 

Janina Lulek, Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym przy Komitecie 

Terapii i Nauk PAN  

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym spotkaniu, 

z efektami którego każdy z występujących uczestników wiąże sobie z pewnością bardzo duże 

nadzieje. Dzisiaj prezentuję na spotkaniu Komisję ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym 

przy Komitecie Terapii i Nauk Polskiej Akademii Nauk. Poza tym na co dzień od kilkunastu lat 

kieruje Katedrą Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego imienia Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu współpracując między innymi z firmami sektora farmaceutycznego.  

Zdając sobie sprawę z szansy, jaka pojawia się wraz z implementacją Krajowego Planu Odbudowy 

w obszarze wprowadzenia lepszych warunków dla rozwoju sektora leków pozwolę sobie 

przedstawić opinię komisji właśnie w tej tematyce.  

Podpisana w listopadzie ubiegłego roku Farmaceutyczna Strategia Europejska dla Europy 

jako główne cele stawia sobie zapewnienie pacjentowi dostępu do przystępnych cenowo leków 

oraz zaspokojenie aktualnych potrzeb medycznych. Jako drugi cel widzimy wspieranie 

konkurencyjności i innowacyjności oraz zrównoważonego charakteru przemysłu 

farmaceutycznego, i w końcu sprzyjający opracowanie bezpiecznych i skutecznych, przyjaznych dla 

środowiska leków, wysokiej jakości. (Ja bym prosiła slajd pierwszy, bo ciągle jestem na pierwszym). 

Wszystkie wymienione w dokumentach unijnych cele zostały ujęte w KPO w obszarze działań 

związanych z odbudową systemu ochrony zdrowia, w tym również jest działka przeznaczona dla 

kierunków dotyczących stworzenia w Polsce odpowiednich warunków dla przemysłu 

farmaceutycznego zachęcających firmy do inwestowania w produkcję leków, zarówno substancji 

aktywnych, jak i leków generycznych. (Poproszę o slajd drugi).  
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Zapewnienie pacjentom dostępu do przystępnych cenowo leków a przede wszystkim leków 

ratujących życie i stosowanych w chorobach przewlekłych napotyka na szereg problemów 

podnoszących coraz częściej przez sektor farmaceutyczny.  

Do kluczowych problemów sektora farmaceutycznego, które choć w części mogłyby być 

rozwiązane w ramach implementacji KPO, należy zaliczyć uzależnienie krajowego przemysłu od 

dostaw substancji aktywnych i substratów do ich produkcji, od importu głównie z krajów 

azjatyckich, co w krytycznych sytuacjach skutkuje brakiem okresowym na rynku aptecznym 

wybranych specyfików.  

Kolejnym problemem jest dostosowanie ustawodawstwa farmaceutycznego, które umożliwi 

twórcom leków gotowych szybką zmianę dostawcy substancji czynnych oraz bardziej… 

Przepraszam bardzo, ale zniknęła mi prezentacja. 

Piotr Drygała: Bo niestety czas nam się już kończy, więc prosimy o krótkie… 

Janina Lulek: Dobrze, (jeżeli by mogła ten ostatni slajd poprosić, żeby powiedzieć ostatnie zdanie), 

to te przedstawione problemy, które dotyczą sektora farmaceutycznego oraz współpracy na linii 

sektor farmaceutyczny  nauka mogą być implementowane w ramach KPO, ale wymaga to 

zwiększenie alokacji środków, które są przewidziane właśnie na sprawy związane 

z implementowaniem strategii farmaceutycznej dla Europy.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo. Teraz czas na kolejne wystąpienie. Pan profesor Andrzej Fal. 

Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.  

Dzień dobry. Przede wszystkim gratuluję tak sprawnego zorganizowania Wysłuchania Publicznego.  

Proszę państwa w czasie pandemii stało się dużo rzeczy, ale między innymi z mojego punktu 

widzenia czy z punktu widzenia środowiska, z którego się wywodzę, zaciągnęliśmy potężny dług 

zdrowotny, to znaczy dług, który trzeba będzie spłacić poprzez zaniechanie czy ograniczenie 

świadczeń zdrowotnych dla osób, które akurat nie były covid-dodatnie, nie chorowały na tę 

chorobę, ale na choroby przewlekłe.  

Tor spłacania tego długu zdrowotnego został wielokrotnie już przez moich przedmówców 

poruszony. Ja chciałbym powiedzieć, że jako Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, jak o 

alergologii, i immunologii też, widzimy jakby dwie ścieżki.  

Pierwszą z nich, i tu apelowałbym do wzmocnienia tej ścieżki siłami i środkami w ramach właśnie 

między innymi Krajowego Planu Odbudowy silniej niż to zostało zaakcentowane. A mianowicie ta 

ścieżka pierwsza to jest przesunięcie sił, środków do lecznictwa otwartego, w tym szczególnie 

jednodniowych, których my nie posiadamy w tej chwili i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

która naszym zdaniem będzie musiała być przebudowana. I na to należy stworzyć projekt, mieć 

koncepcję przebudowy, bo chociażby powstanie niewątpliwie postcovidowych poradni będzie 
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konieczne, bo nowe postcovidowe syndromy są w wielospecjalnościowymi. Tak że niewątpliwie 

siły i środki w stronę lecznictwa otwartego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  

I druga rzecz. Miejmy nadzieję, że już zaraz po pandemii wrócimy do realiów, gdzie głównymi 

zabójcy sami są nieinfekcyjne choroby przewlekłe, czyli NCDs, o tym już niektórzy z państwa 

mówili. Te NCDs są chorobami o czynnikach behawioralnych, w związku z tym musimy wrócić do 

sensu pierwotnej i wtórnej profilaktyki. Pierwotna oczywiście edukacja nie palmy, nie pijemy, ale 

musimy pamiętać o wtórnej profilaktyce. Nie może tak być, że Polska jest na szarym końcu 

w Europie, jeśli chodzi o liczbę poradni antynikotynowych. Nie może tak być, że szkody zdrowotne 

u palaczy nie są objęte, ocena tych, żadnym programem. To jest najprostszy sposób poprawiania 

zdrowotności społeczeństwa. To jest najprostszy sposób spłacania tego długu zdrowotnego, który 

nie jesteśmy nawet w stanie wyliczyć wartościowo. Natomiast WHO i ten zespół przy WHO uważa, 

że około dwudziestu lat może nawet trwać spłacanie tego długu zdrowotnego zaciągniętego przez 

okres tylko jednego roku pandemii. Tak że nie porzućmy niczego, a w szczególności nie porzućmy 

walki z nałogiem, i w szczególności nie porzućmy przesunięcia siły z łóżek szpitalnych do łóżek 

jednodniowych i ambulatoryjnych opieki specjalistycznej.  

Bardzo dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo. Następnie poprosimy o wystąpienie panią Ewę Małyszko. Czy 

pani Ewa z nami jest? Jeśli nie to pani Edyta Dobrzańska. Rozumiem, że również nie ma. Pan 

Andrzej Kassenberg. Również nie jest z nami obecny ale widzę, że na pewno jest pani Agnieszka 

Wiśniewska. 

Agnieszka Wiśniewska, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego 

Technomed.  

Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu.  

Reprezentuję przemysł medyczny, w tym rozumieniu branży wyrobów medycznych i w swoim 

wystąpieniu (poproszę prezentację) chciałabym zwrócić przede wszystkim uwagę na rolę tej 

branży i pokazanie, podkreślić wagę tej branży która została zauważona właśnie w pierwszej fali 

pandemii.  

Branża wyrobów medycznych to przede wszystkim duże uprzemysłowienie. Mamy mnóstwo 

małych zakładów. Jest to bardzo dynamiczny i różnorodny rynek, bo trzeba pamiętać o tym, 

że wyroby medyczne to zarówno opatrunek, strzykawka ale też duża aparatura taka jak rentgeny 

jak chociażby sprzęt którego potrzebowaliśmy w pandemii czyli wszystkie maseczki i ta rola została 

dostrzeżona. 

Brakuje mi przełożenia tego wszystkiego na Krajowy Plan. (Stąd poproszę drugi slajd, kilka danych 

mamy mnóstwo tych wyrobów, bo faktycznie mamy ponad trzysta tysięcy rodzajów). Nasz rynek 

wcale nie jest taki małym rynkiem i wzrosty, które odnotowujemy, to są wzrosty dwucyfrowe rok 

rocznie. Również też inwestujemy w rozwój tego przemysłu. Nasze firmy starają się powiększać 

inwestycje, lokować tutaj produkcję. A wyroby medyczne stanowią bardzo duży procent jeśli 
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chodzi o udział w eksporcie, całym eksporcie który jest z Polski, bo to jest ponad dwa procent. Te 

dane pokazują, jak duży jest to rynek. (Poproszę ostatni slajd. Dziękuję).  

Stąd chciałabym zwrócić uwagę na tę bolączkę którą mamy, czyli brak wsparcia i odrębności 

w postrzeganiu naszej branży przez stronę rządową. Został powołany w ramach KPO zespół do 

spraw przemysły farmaceutycznego, chcielibyśmy, żeby również był zespół powołany do spraw 

przemysłu medycznego, żeby ten przemysł tutaj rozwijać i zapewnić dostępność do nowoczesnych 

technologii i to co ważne ponieważ kończy się czas to pozwolę sobie zwrócić na drugą rzecz, 

wytworzenie ścieżki prawnej w zakresie finansowania i wdrażania nowoczesnych technologii.  

Bo my jako Polska mamy dużo technologii, robimy dużo badań, dużo patentów w zakresie 

wyrobów medycznych, natomiast brakuje nam możliwości wdrażania tych wszystkich rozwiązań 

tak żeby pacjenci mogli z tego korzystać, a tu również są rozwiązania właśnie chociażby 

telemedyczne o których tak dużo dzisiaj było tutaj mówione.  

Bardzo dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo. Poprosimy teraz pana Krzysztofa Śmierciaka. 

Krzysztof Śmierciak, INVESTGIS  

Dzień dobry państwu, mam nadzieję, że mnie słychać.  

Szanowni państwo to, na co chciałbym zwrócić uwagę i o tym o czym chciałbym porozmawiać, 

to jest przykład tego, w jaki sposób pandemia pokazała inne rodzaje technologii, które mogą być 

wykorzystywane w ramach służby zdrowia i potrzeb, które tutaj zostały wykreowane. 

Reprezentuję branżę, która od dłuższego czasu dobija się też do służby zdrowia, a pod koniec roku 

pokazała, że ma możliwość systemów, dronowych systemów bezzałogowych które potrafią 

w sposób skuteczny wspomóc środowisko medyczne w transporcie.  

Reprezentuję firmę i tak naprawdę grupę naukowców, która opracowała również system 

transportu zasilany wodorem, więc łączymy tak naprawdę kilka już dyscyplin z tym związanych.  

To, co chcemy i co byłoby myślą przewodnią tego typu rozwiązania, to jest wypracowanie 

stosownych rozwiązań w celu utworzeniu powietrznego transportu medycznego dającego 

możliwość szybkiego transportu materiałów medycznych w miastach oraz poza miastami. 

Mówimy tutaj o odległościach, które pozwalają łączyć miasta odległe od siebie nawet o sto parę 

kilometrów i więcej.  

To co proponujemy, to jest utworzenie tak naprawdę programów pilotażowych w ramach KPO 

przy Ministerstwie Zdrowia, które mogłyby pozwolić na pokazanie, że tego typu działanie są 

efektywne i dają rzeczywistą możliwość transportu. Założenia, które przyjęliśmy w całym łańcuchu 

standaryzacji, tworzą usługę w oparciu o wytyczne medyczne oraz zalecenia IKO promujące proces 

transportu oraz przekazywanie ładunku medycznego. Tutaj tworzymy tak naprawdę porozumienie 

ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem uniwersyteckim, które wytworzy produkt, który 

pozwoli na sposób skuteczny transport medyczny wykorzystujący obecnie drogę kołową.  
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Proszę tutaj wziąć pod uwagę, że te technologie, o których my mówimy, obecnie na świecie 

stanowią już standard w wielu krajach, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, i jesteśmy w stanie 

w całym procesie, jeżeli krajowy program pozwoliłby na stworzenie programów pilotażowych, 

pokazać partnerów i przedstawić tego typu rozwiązania, które pozwalałyby w sposób skuteczny 

łączyć rozwiązania bezzałogowe, czyli tan naprawdę też technologię 5G z możliwością planowania 

transportu medycznego i planowania tak naprawdę i usprawnienia transportu chociażby 

szczepionek.  

Dzisiaj posiadając te rozwiązania mamy akceptacje chociażby producentów typu AstraZeneca do 

transportu ich szczepionek. Jesteśmy na etapie pewnej standaryzacji rozwiązań pozwalających 

na transport preparatów medycznych, preparatów tkankowych.  

Wprowadzenie tego typu systemu do krajowego programu i wdrożenie programów pilotażowych 

myślę, że by bardzo pomogło środowisku medycznemu. 

 Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos. Poprosimy teraz o wystąpienie pana Piotra 

Lulińskiego. 

Piotr Luliński, Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

Dzień dobry państwu. Przede wszystkim serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej 

debacie. Reprezentuję Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Chciałem odnieść swoją wypowiedź do działania D3.2 związanego ze wzrostem dostępności 

leków, który tutaj w bardziej szczegółowym opisie wiąże się z inwestycjami związanymi 

z produkcją API w Polsce, dopłatami dla firm badawczo rozwojowych, zakupem środków trwałych 

czy też infrastruktury produkcyjnej. I także i to są oczekiwania które również przez kadrę 

akademicką były od dawna zgłaszane i cieszymy się, że znalazły się one jakby w krajowym planie 

odbudowy.  

Jednakże wśród tych elementów, moim zdaniem, brakuje jeszcze jednego mianowicie 

zagwarantowania czy stworzenia zasobów kadrowych na potrzeby krajowego przemysłu 

farmaceutycznego.  

Tutaj oczywiście te zasoby tworzą, tworzyć będą absolwenci kierunków, różnych kierunków 

chemicznych, biomedycznych, ale jak gdyby naturalnym rdzeniem tej kadry będą absolwenci 

kierunków farmacji, bo to są studenci którzy są kształceni zgodnie ze standardami i posiadają 

odpowiednią wiedzę, a żeby ten i ten kapitał, a żeby w tym przemyśle pracować.  

Jednakże kształcenie farmaceutów niestety jest wysoko kosztowe i przy obecnym finansowaniu 

poziom innowacyjności narzędzi dydaktycznych, na których studenci pracują (no jest oczywiście 

zróżnicowany w różnych uczelniach), jest niewystarczający. Stąd w ramach tego działania 

zwróciłbym uwagę na wzmocnienie finansowania zaplecza dydaktycznego w zakresie 

modernizacji, unowocześnienia procesu kształcenia przyszłej kadry krajowego przemysłu 

farmaceutycznego. Z drugiej strony oczywiście kadra akademicka, która jest na naszych 
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uczelniach, ma bardzo wysoki potencjał naukowy, prowadzi prace badawcze na bardzo wysokim 

poziomie i również oczywiście zgłasza gotowość do współpracy w ramach tego działania. Dziękuję 

bardzo za uwagę. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo i również za tak dobrze trzymaną dyscyplinę czasową. Teraz 

poprosimy o głos panią Marzenę Pieńkosz- Sapiehę. 

Marzena Pieńkosz-Sapieha, Federacja Polskich Banków Żywności  

Dzień dobry, witam państwa. Chciałam podziękować za zorganizowanie tej debaty i za to, że mogę 

też w niej wystąpić ze swoim głosem. Na wstępie chciałam wyrazić też solidarność 

z przedmówcami, którzy i przedmówczyniami, przedmówcami, którzy rekomendują włączenie 

organizacji pozarządowych do krajowego programu odbudowy jako podmiotów gotowych do 

świadczenia usług zdrowotnych.  

W krajowym programie odbudowy brakuje mi nieustannie filaru społecznego, także 

w kontekście usług zdrowotnych dla osób najuboższych. Temat dostępności do leczenia 

i profilaktyki zdrowia dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wydaje 

się problemem fundamentalnym. Właśnie niedobory w zakresie zdrowia fizycznego, ale także 

psychicznego, społecznego i duchowego mogą być przyczyną wykluczenia.  

Zasadne byłoby zatem przebudować system opieki zdrowotnej pod kątem osób najuboższych 

tak, aby nikogo nie pozostawiać za burtą. Trzeba diagnozować i usuwać zdrowotne przyczyny 

wykluczenia społecznego. Taką ścieżką dostępu jest realizowany szeroko w kraju, a nieco trochę 

niedoceniany program operacyjny pomoc żywnościowa i traktowany trochę jako taki program dla 

biedaków, który jest programem pierwszego kontaktu i zarazem doraźnej pomocy żywnościowej 

której odbiorcami są najuboższe osoby w kraju.  

Dzięki dostępności do tej grupy docelowej, która liczy sobie około milion osób, zasadne byłoby 

poszerzenie form, które obecnie proponuje wyżej wymieniony program, czyli edukację z zakresu 

dietetyki i zdrowego gotowania, o profilaktykę zdrowia między innymi diagnostykę, dostępność 

do podstawowych usług zdrowotnych i społecznych. Takie poszerzone działania mogłyby być 

realizowane dzięki montażowi finansowemu z krajowym programem odbudowy w ramach 

centrów usług społecznych których formułę trzeba poszerzyć.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękujemy również za ten głos i dyscyplinę czasową, a teraz poproszę o zabranie 

głosu pana marszałka Adama Struzika. Prosimy bardzo.  

Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego  

Dzień dobry (proszę o uruchomienie prezentacji którą tam przesłałem).  

Proszę państwa, problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce mają miejsce od samego początku 

transformacji. Takie miałem szczęście, że uczestniczyłem w całym procesie budowania systemu 



 

- 214 - 

 

powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dzisiaj już po tym nie został nawet ślad. Ale chciałbym 

tutaj zwrócić uwagę na kilka aspektów.  

Po pierwsze (następny slajd bym poprosił) - uważam, że główne problemy to jest 

niewystarczające nakłady na finansowanie ochrony zdrowia. Przypomnę, że początkowo składka 

wynosiła siedem i pół procent, chociaż wszyscy eksperci w 90. latach mówili, że ona powinna 

wynosić co najmniej 11, 12 procent. Obecnie mamy tę składkę na poziomie 9 procent i mamy do 

czynienia ze strukturalnym deficytem finansowym. Dzisiaj tu już moi przedmówcy o tym mówili 

i uważam, że bez skokowego wzrostu składki o co najmniej 2 procent ciężko jest mówić 

o sprawnym funkcjonowaniu zwłaszcza lecznictwa szpitalnego. I oczywiście ten ambitny cel 

podniesienia nakładów do sześciu procent PKB no jest przed nami, ale uważam, ze można to zrobić 

bardzo szybko. O tym za chwilę.  

Jako marszałek województwa mazowieckiego też muszę zwrócić uwagę na to, że obecnie 

algorytm podziału między poszczególne regiony jest nie racjonalny i jest niesprawiedliwy. 

Na przykład my mamy blisko 23 procent całej bazy wysokospecjalistycznej. Są to szpitale kliniczne, 

są to szpitale uniwersyteckie instytutów i ten algorytm po prostu tego nie uwzględnia. Uważamy, 

że powinien być algorytm udziału uwzględniać, jeśli chodzi o koszty leczenia, również fakt, że dane 

regiony mają określoną większą bazę. (Prosiłbym następny slajd).  

Proszę państwa jest też wadliwy system kształcenia kadr medycznych. Bez wątpienia dzisiaj 

procesy specjalizacji też są moim zdaniem bardzo utrudnione i w konsekwencji obserwujemy brak 

kadry medycznej. Są też takie rozstrzygnięcia ustawowe które są wynikiem na przykład 

podniesienia płacy minimalnej czy różnych uregulowań płac w systemie zdrowia, które 

w konsekwencji niestety prowadzą do obciążania tym placówek, a nie znajduje to pokrycia 

w narodowym funduszu zdrowia. Jakie tutaj propozycje. (Jednak prosiłbym o powrót do tej 

prezentacji…) 

Piotr Choroś: Panie marszałku czas nam się skończył, więc prosimy o krótkie podsumowanie. 

Adam Struzik: No więc może takie postulowane kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia.  

Po pierwsze zwiększenie globalnych nakładów na ochronę zdrowia poprzez wzrost składki 

zdrowotnej minimum dwa punkty procentowe. Przy czym ja nie mówię tutaj o tym żeby podnosić 

podatki, tylko można to zrobić przesuwając ze składki rentowej. Dzisiaj spadła ilość rencistów od 

dwóch milionów do siedmiuset pięćdziesięciu około tysięcy i nie ma potrzeby aby takie duże 

pieniądze blokować na składce rentowej.  

Po drugie obiektywna wycena świadczeń zdrowotnych. To co mamy dzisiaj jest pochodną deficytu, 

a nie obiektywną wyceną świadczeń zdrowotnych.  

No i po trzecie kompleksowa polityka dotycząca kadr medycznych, szkolenia, specjalizacji, 

kształcenia poprzez oczywiście uruchamianie nowych kierunków medycznych na nowych 

uczelniach, ale też usprawnienie systemu specjalizacji. Uważam to za takie podstawowe elementy. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo. A teraz poprosimy o zabranie głosu pana Artura Prucaczyka. 
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Artur Prusaczyk, Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp z o.o.  

Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i za organizację, bardzo dobrą organizację tego wysłuchania.  

Jestem lekarzem i wiceprezesem spółki Centrum Medyczno-Diagnostycznych, która opiekuje się 

blisko stoma tysiącami pacjentów na wschodnim Mazowszu i północnej Lubelszczyźnie. Chciałem 

też zwrócić uwagę na kilka rzeczy z naszego doświadczenia, które pozwala na budowanie wartości 

systemowej i efektywność różnego typu rozwiązań.  

Przede wszystkim kwestia użycia cyfryzacji, profilaktyki i cyfryzacji opieki nad pacjentami 

z chorobami przewlekłymi, to jest podstawa szybkiego osiągnięcia efektywności. Praktycznym 

takim rozwiązaniem jest powstanie podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego oparte 

na przetestowanym pilotażu POZ PLUS, o którym mówił wcześniej pan Marcin Połowniak. Tam 

dochodzi do integracji działań i koordynacji działań i jest bardzo rozbudowana kwestia profilaktyki 

i współpracy zespołowej przy stabilizacji stanu pacjentów przewlekle chorych.  

Podstawowe trzy fundamenty takiej opieki koordynowanej to: wizyta kompleksowa, plan opieki 

i konsylium.  

Chcę zwrócić uwagę, że plan opieki powinien powstawać tak jak w doświadczeniach innych krajów, 

które przeszły kryzys, na przykład Hiszpanii czy Portugalii - jako współpraca lekarza i pielęgniarki, a 

nie tylko i wyłącznie zdanie lekarza (proszę następny slajd).  

Jakie warunki umożliwiają rozwój opieki w kierunku wartości? To jest przede wszystkim integracja 

funkcjonalna i w szczególności w zakresie subregionalnym. Czyli muszą powstawać plany opieki, 

tak zwane wskaźniki, które są celami dla managerów zdrowotnych zarówno tych pracujących 

w sektorze publicznym jak i wykonawców, czyli w podmiotach. To wszystko powinno 

doprowadzać do wyższego, bardziej efektywnego wykorzystania już istniejącego finansowania, a 

tym bardziej wspartego przez finansowanie ze środków unijnych czy krajowych.  

Tzw. „resilience” czyli sprężystość systemu jest nie tylko celem, ale przede wszystkim jest metodą, 

w której wykorzystuje się uniwersalnie zarówno strukturę materiałową, bazę lokalową jak 

i strukturę personalną do wykonywania różnych procesów możliwych do osiągnięcia na poziomie 

podstawowym. (Proszę jeszcze jeden slajd).  

To jest kwestia czterech elementów czyli: rozwoju medycyny, telemedycyny, stratyfikacji 

i dyspanseryzacji, czyli podziału opieki dopasowanej do [niezrozumiałe, 03:48:38] planów, oraz 

mixed skills czyli wykorzystania umiejętności i kompetencji pracowników już dziś istniejących, 

nie tylko kształcenia nowych kadr.  

Bardzo dziękuję za wypowiedź. Dziękuję.  

Piotr Choroś: Bardzo dziękujemy za ten głos. Kolejne wystąpienie pan Maciej Krawczyk. 

Maciej Krawczyk, Krajowa Izba Fizjoterapeutów:  

Dzień dobry państwu.  
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Szanowni państwu chciałbym zwrócić bardzo krótko uwagę na rolę fizjoterapii w ochronie 

zdrowotnej.  

Jest nas w Polsce obecnie 70 tysięcy, z czego przytłaczająca większość to są fizjoterapeuci 

z wykształceniem magisterskim. Jest nas no raptem dwukrotnie mniej niż lekarzy, czterokrotnie 

mniej niż pielęgniarek. Jesteśmy trzecią największą grupą zawodową. W środowisku medycznym 

w sumie, gdybyśmy razem aptekarzy wzięli i ratowników medycznych i diagnostów 

laboratoryjnych, to w dalszym ciągu jest nas więcej.  

W Polsce istnieje kilkanaście tysięcy indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych obecnie. Nie 

mogą podpisywać umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przez to niestety pacjenci mają 

utrudnioną dostępność do fizjoterapii ambulatoryjnej i mamy brak kontynuacji fizjoterapii 

w chorobach cywilizacyjnych. Właściwie brak kontynuacji leczenia w chorobach cywilizacyjnych 

takich jak incydenty kardiologiczne, nie mówiąc o takich chorobach jak TOHP i inne ciężkie choroby 

cywilizacyjne. I to jest problem infrastruktury, który można w bardzo prosty sposób zmienić. 

Pacjent, zamiast jechać pięćdziesiąt kilometrów na przykład na wschodnim Mazowszu, które tu 

szanowny przedmówca wymienił, mógłby mały gabinet fizjoterapeutyczny mógłby 

współpracować z lekarzami rodzinnymi.  

Drugi problem to jest problem kadry medycznej i jej braku. Fizjoterapeuci są praktycznie 

niewykorzystaną grupą zawodową. Odsuwani są, wręcz wypychani w tej chwili przez system 

z opieki refundowanej. Średnia wieku jest dużo wyższa niż średnia wieku fizjoterapeutów w Polsce 

w opiece refundowanej i tutaj no mówię no trzeba korzystać z doświadczeń krajów bogatszych, bo 

i amerykanie i Brytyjczycy uznali zawód fizjoterapeuty za najważniejszy zawód w zapewnieniu 

w zdrowiu publicznym z prostej przyczyny. To my spędzamy najwięcej czasu z pacjentem. I ten 

czas może być wykorzystany chociaż by do próby zmiany stylu życia chorego, co jest 

najtrudniejszym czynnikiem obecnie w leczeniu wszystkich chorób. A zatem chociażby 

przekazaniu prawidłowej i powtórzeniu zaleceń lekarskich, zaleceń pielęgniarskich. Bardzo 

apelujemy o to jako izba ponieważ jesteśmy zbyt biednym krajem i nie stać nas 

na nie wykorzystywanie dalsze w tak szerokim stopniu fizjoterapeutów.  

Bardzo dziękuję.  

Piotr Choroś: Dziękujemy szczególnie za dyscyplinę czasową. Zapraszam teraz panią Marikę Guzek.  

Marika Guzek, Stowarzyszenie EURIPA Poska:  

Dzień dobry państwu. Nazywam się Marika Guzek. Zabieram głos w zastępstwie w imieniu pana 

Pawła Żuka prezesa stowarzyszenia (Prosiłabym o prezentację. Dziękuję ślicznie), które 

reprezentuje sektor ochrony zdrowia reprezentuje medyków pracujących na obszarach wiejskich 

i mało zaludnionych.  

Chciałabym zaprezentować państwu kilka postulatów, takich potrzeb płynących właśnie z tego 

sektora, z obszarów wiejskich i mało zaludnionych.  



 

- 217 - 

 

Pierwszy postulat jest to zwiększanie kompetencji lekarzy i pielęgniarek, ale właśnie poprzez 

dołożenie dodatkowych uprawnień diagnostycznych finansowanych w formie budżetu 

diagnostycznego oraz dodatkowych uprawnień terapeutycznych.  

Kolejnym postulatem jest podwyższenie wyceny świadczeń w formie dodatku za pracę 

na terenach wiejskich, mało zaludnionych, które mogły być naliczane zgodnie ze wskaźnikiem 

gęstości zaludnienia. Na przykład używając do tego wskaźnika DEGURBA [od ang. degree of 

urbanization]. Propagacja koncepcji mixed skills czyli łączenia kompetencji kadry medycznej, 

rozwój nowych technologii, wyposażenie gabinetów w narzędzia teleinformatyczne, oraz już 

czynna współpraca z ośrodkami referencyjnymi poprzez tele konsultację. Oraz wsparcie od 

samorządów w zakresie działań profilaktyki zdrowotnej i tutaj w szczególności w zakresie akwizycji, 

transportu pacjentów na badania profilaktyczne. (Bardzo poproszę kolejny slajd).  

Ogromna potrzeba zorganizowania na terenach wiejskich, mało zaludnionych opieki dziennej dla 

seniorów, dziennych domów opieki, które zapewniłyby terapię medyczną, terapię zajęciową, 

psychoterapie, rehabilitację oraz całe wsparcie socjalne. Taka forma dziennej opieki dla seniorów 

mogłaby być współfinansowana przez NFZ, samorządy oraz instytucje ubezpieczeniowe jak KRUS, 

ZUS czy inne towarzystwo ubezpieczeniowe. (Poproszę kolejny slajd).  

Konieczna jest promocja zatrudnienia na terenach wiejskich i mało zaludnionych i tutaj można 

by to było zrobić poprzez zbudowania ogólnopolskiej sieci profesjonalistów medycznych 

pracujących właśnie na wsi, na terenach mało zaludnionych, którzy razem wspólnie podejmowali 

by właśnie działania aby zaspokoić potrzeby zdrowotne i wpływać na dobrostan społeczności 

takich na przykład jak stowarzyszenie.  

Kolejnym aspektem jest pomoc w zapewnieniu miejsca pracy medykom jak lekarzom, 

pielęgniarkom właśnie na terenach wiejskich wraz z zabezpieczeniem warunków mieszkaniowych 

w celu lepszej asymilacji ze środowiskiem lokalnym. Oraz trzecia rzecz - pomoc w utrzymaniu 

kontaktu ze środowiskami uniwersyteckimi, ośrodkami kształcenia podyplomowego. 

Serdecznie dziękuję za uwagę. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo. A teraz do głosu zapraszam panią doktor Joannę Nawrocką-

Rohnka. Nie słychać niestety.  

Joanna Nawrocka-Rohnka, Fundacja Leśne Dziki  

Okej. Teraz powinno być dobrze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Może po krotce 

się przedstawię.  

Jestem doktorem nauk medycznych, fizjoterapeutką, specjalistką zdrowia publicznego, ale również 

mamą dzieci w wieku przedszkolnym i również prezeską fundacji zajmującą się promowaniem 

aktywności ruchowej całych rodzin. To, co chciałabym dzisiaj państwu zaprezentować, to po trosze 

zostało już powiedziane przez pana prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jak istotna jest fizjo 

profilaktyka i działania fizjoterapeutyczne. 
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Moja propozycja wiąże się wprost z tak zwaną zieloną fizjo profilaktyką. Są to działania które 

mają na celu wczesne wyrabianie prawidłowych nawyków, zwracanie uwagę na kwestie które 

mogą zapobiec wystąpieniu pewnych dysfunkcji.  

Światowa organizacja zdrowia zaleca dzieciom minimum jedną godzinę aktywności ruchowej 

na dworze, tak zwaną zieloną godzinę. I w związku z tym mam trzy propozycje (Poprosiłabym 

następny slajd). Te propozycje wiążą się wprost właśnie z działaniami fizjoterapeutów.  

Pierwsza sugestia jest taka, aby wpuścić do przedszkoli i umożliwić w każdym przedszkolu ocenę 

rozwoju dzieci, które tam się znajdują, jak również przygotowanie specjalnych aktywności które 

będą realizowane codziennie i te aktywności powinny wiązać się możliwością wyjścia na dwór 

w każdym przedszkolu. Aktualnie mamy bardzo dużo informacji od rodziców, że w okresie 

jesienno-zimowym dzieci w ogóle nie wychodzą na dwór, a to niestety bardzo nasila możliwość 

transmisji różnych patogenów. Nie tylko coronawirusa.  

Druga propozycja to stworzenie i finansowanie w każdej gminie ze środków gminnych ogrodów 

społecznych, które by były takim miejscem wzorcowej edukacji przyrodniczo- ekologiczno- 

zdrowotnej, gdyż te trzy obszary mają bezpośredni związek ze sobą i aby w takich ogrodach 

społecznych byli specjaliści z zakresu zdrowia, którzy będą niejako tak na ulicy podpowiadać 

pacjentom potencjalnym i aktualnym co się, co warto wprowadzić i niejako prowadzić taki 

screening i ci pacjenci, te osoby które zostaną wyłapane będą miały możliwość skorzystania 

z edukacji zdrowotnej w POZecie. Chodzi mi o to, aby w każdym POZecie był taki edukator 

zdrowotny, który pacjentowi wychodzącemu od lekarza będzie mógł podpowiedzieć w jaki sposób 

wdrożyć aktywności ruchowe i wyrabiać zdrowe nawyki.  

Dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos. Teraz poprosimy o wystąpienie panią Martę 

Winiarską. 

Marta Winiarska, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych 

INFARMA 

Dzień dobry wszystkim. Ja reprezentują Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm 

Farmaceutycznych INFARMA.  

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na rozłożenie wydatkowania środków unijnych w Krajowym Planie 

Odbudowy. Wsparcie systemu ochrony zdrowia zostało, wydaje się, odsunięte nieco na dalszy 

plan mimo, iż tak naprawdę dzisiaj bezdyskusyjne jest to, że to zdrowie Polaków jest najwyższym 

dobrem i na nim powinna być koncentrowana uwaga decydentów.  

W Krajowym Planie Odbudowy zostało przewidzianych na zieloną energię aż 26 procent wszystkich 

środków, czyli 6,5 miliarda euro. Tymczasem na program „Efektywność, dostępność i jakość 

systemu ochrony zdrowia” 18 procent. W zasadzie niespełna 18 procent, 4 miliardy euro. 

W obliczu trzeciej fali pandemii z którą właśnie w tej chwili się mierzymy, nie wykluczone, że to 

nie ostatnia, to właśnie zdrowie powinno stać się tym celem na który przeznaczone będą 
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największe środki w ramach krajowego planu odbudowy również. Bez inwestycji w zdrowie wydaje 

się, że nie mamy szans na ratowanie gospodarek krajów członkowskich. Ta dyskusja również toczy 

się na poziomie Unii Europejskiej. Komisarz Unii Europejskiej do spraw zdrowia ostatnio 

deklarowała, że Unia jest gotowa zainwestować swoją gotowość na wypadek kryzysu i zbudować 

z powrotem silniejsze, bardziej odporne i dostępne systemy opieki zdrowotnej.  

Polski system ochrony zdrowia absolutnie wymaga poprawy efektywności i wydolności. 

Konieczne jest jego doinwestowanie przede wszystkim dlatego, że to właśnie zdrowie 

gwarantuje dzisiaj nam bezpieczeństwo narodowe i możliwość rozwoju gospodarczego. Ten 

kryzys, którego w tej chwili doświadczamy, powinien wydaje się być takim impulsem do zmiany 

priorytetów polityk państwa również Polski, a sytuacja polskich pacjentów, co dzisiaj już było 

wielokrotnie wspominane, właśnie tych pacjentów nie cierpiących na covid ale cierpiących 

z powodu chorób przewlekłych, w tym między innymi onkologicznych, jest dzisiaj wyjątkowo 

trudna. Długi czas oczekiwania na konsultacje, odwołane leczenie. To tylko niektóre zgłaszane 

problemy, a te niezaspokojone potrzeby zdrowotne przekładają się na rosnący dług zdrowotny 

który będzie być może budował się w kolejny kryzys wynikający z niezdiagnozowanych na czas 

chorób, z nie leczonych na czas chorób, z powikłań, niepotrzebnych i możliwych do uniknięcia 

hospitalizacji.  

Tymczasem wciąż na 37 państw OICD Polska zajmuje 3. miejsce od końca pod kontem nakładów 

na ochronę zdrowia. Za nami są tylko Łotwa i Turcja. Średnia unijna wynosi dzisiaj ponad 6,5 

procent. W Polsce w 2019 roku przeznaczyliśmy na ten cel około 4,5 procenta PKB ze środków 

publicznych.  

Zatem jako INFARMA apelujemy o ponowne rozważenie rozdysponowania środków unijnych 

w ramach KPO i położenia szczególnego nacisku na potrzeby polskich pacjentów i całego 

systemu ochrony zdrowia. Bezsprzecznie jest to wyjątkowa szansa dla Polaków. Te środki powinny 

być przeznaczone na poprawę dostępu do świadczeń medycznych. Polacy zasługują na leczenie 

zgodne z europejskimi wytycznymi klinicznymi. Konieczna jest poprawa dostępu do innowacyjnych 

technologii medycznych. Tak lekowych jak i nielekowych.. 

Piotr Choroś: Przepraszamy, czas minął.  

Marta Winiarska: Dobrze już kończę, dziękuję. Chciałam tylko na koniec podkreślić, 

że rekomendacje między innymi te, o których tutaj mówię, przekazaliśmy w dokumencie, który 

nazywa się „Rekomendacje zmian w polskim systemie ochrony zdrowia poprawiające dostęp do 

świadczeń medycznych dla pacjentów”, wnioski związane z pandemią covid, który został 

wypracowany wspólnie z Pracodawcami RP i Instytutem InNowo na ręce naszych rządzących 

i mamy nadzieję, że zaproponowane kierunki wesprą polski rząd w odbudowie silnego, dobrze 

zorganizowanego systemu ochrony zdrowia.  

Bardzo dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy również. I o zabranie głosu poprosimy pana Zbigniewa Karaczuma.  
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Zbigniew Karaczum: Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za 

zorganizowanie… 

Piotr Choroś: Przestało być słychać. Przepraszamy.. 

Zbigniew Karaczum, Koalicja Klimatyczna:  

Już, już. Poprawiłem. Bardzo dziękuję za zorganizowanie dzisiejszego wysłuchania (Czy mógłbym 

prosić prezentację? Dziękuję bardzo.  

Reprezentuję Koalicję Klimatyczną i chciałem zacząć od tego, że naszym zdaniem w obecnej 

postaci KPO nie spełnia wymagań Unii Europejskiej, gdyż nie wskazuje, że jego celem powinno 

być osiągniecie neutralności klimatycznej przed, znacznie przed rokiem 2050 i co najmniej 55 

procent redukcji emisji przed 2030 rokiem. Dlatego uważamy, że te cele powinny w dokument 

KPO został wpisany, a jednym z działań KPO powinna być dekarbonizacja polskiej gospodarki.  

To, co uważamy również, że jest brakiem KPO to to, że nie ma w nim żadnych wskaźników, które 

by pokazywały postępy w transformacji zeroemisyjnej. Dlatego uważamy, że krótkoterminowym 

wskaźnikiem powinno być przyjęcie przez polski rząd strategii osiągnięcia neutralności 

klimatycznej do 2050 roku i to wtedy umocowałoby to KPO w strukturze Unii Europejskiej. 

(Poproszę następny slajd. Dziękuję bardzo).  

Według nas także nie można będzie zaakceptować KPO, jeżeli nie będzie on przedstawiał jasnych, 

jednoznacznych, obiektywnych i transparentnych kryteriów wyboru projektów które będą 

finansowane. Jednym z tych kryteriów powinna być „Do not significant harm” dla klimatu, dla 

ochrony środowiska. Uważamy, że powinien powstać komitet w którego skład będzie wchodziła 

administracja rządowa, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców 

nauk oraz organizacji pozarządowych i one powinny uczestniczyć w wyborze projektu.  

Za bardzo istotne uważamy to, że czynniki środowiskowe i klimatyczne mają ogromne znaczenie 

dla ochrony zdrowia. W Polsce umiera przedwcześnie 50 tysięcy osób każdego roku ze względu 

na zanieczyszczenie powietrza. Dlatego jednym ze wskaźników tego projektu powinno być 

obniżenie tej liczby i wskazanie, jak bardzo można dzięki działaniom KPO obniżyć liczbę Polaków 

umierających przedwcześnie ze względu na zanieczyszczenie środowiska. (Poproszę następny 

slajd).  

Uważamy także, że głównym celem KPO w zakresie zdrowia powinno być wprowadzenie 

systemu badań kontrolnych jak i prewencyjnych, i pozwalających na wczesne interwencje 

medyczne w przypadku wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia.  

Uznajemy także, że zapowiadana centralizacja leczenia szpitalnego pogorszy zakres leczenia, 

zwłaszcza na terenach wiejskich, peryferyjnych. Zamiast tego powinniśmy wprowadzić system 

finansowania leczenia szpitalnego na poziomie rzeczywistych kosztów oraz kontraktowaniu 

usług na okres dłużej niż jeden rok przez szpitale. 
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Uważamy także, że zakup nowego sprzętu, który jest zapowiedziany w KPO, bez zapewnienia 

odpowiedniej obsługi pewnemu sprzętowi będzie marnotrawstwem. Dlatego tutaj powinien być 

warunek, że wprowadzamy sprzęt tylko tam, gdzie będzie jego obsługa.  

Dziękuję państwu za uwagę. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos i poprosimy panią Emilę Kaczmarek. 

Emila Kaczmarek, Otwarte Kaszuby  

Witam wszystkich ze stowarzyszenia Otwarte Kaszuby i właśnie mimo to, a może właśnie dlatego 

chciałabym się odnieść do zagadnień systemu zdrowia również.  

Jestem arteterapeutą i neuro logopedą. Wiele zagadnień ważnych do opracowania i wdrożenia 

w ramach systemu zdrowia poruszyli już moi przedmówcy. (Dziękuję za wyświetlenie prezentacji).  

Od siebie podkreślam po pierwsze właśnie przede wszystkim wagę nowoczesnego, cyfrowego 

dostępu do holistycznej również nowocześnie zaprogramowanej na miarę wymagań 

futurystycznego społeczeństwa XXI wieku oferty systemu zdrowia, tak by każdy bez wyjątku miał 

nieograniczoną szansę zadbać o najwyższy, zadowalający poziom formy i aktywności życiowej, 

uwzględniwszy osobiste predyspozycje zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych 

potrzeb, szeroko pojętej rodziny oraz profesjonalnych potrzeb poszczególnych grup zawodowych 

oczywiście.  

Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę na bezcenną wartość szeroko dostępnej dla wszystkich opieki 

terapeutycznej (i to jest chyba w drugim slajdzie, gdybym mogła poprosić. Dziękuję), w tym 

szczególnie arteterapeutycznej. Właśnie arteterapeutycznej w obliczu niezwykle wymagających 

według mnie czasów przełomu cywilizacyjnego i to bezwzględnie zostało zauważone przez wielu 

terapeutów w XXI wieku.  

W naszym kraju totalnie poniekąd jest to novum, jednak na przykład Niemcy i Skandynawia dotują 

te usługi systemowe, u nas one istnieją niestety jedynie w bardzo wąsko jako bardzo wąsko 

wyspecjalizowane zalążki. Oczywiście w szpitalach psychiatrycznych, na oddziałach 

onkologicznych, wśród niepełnosprawnych, w więzieniach i aresztach, a tak są to głównie 

prywatne właśnie gabinety i pracownie. Uważam, że to jest, że to będzie niewystarczające 

obecnie.  

Brak jest w ofercie profilaktyki i powszechnej dostępności oraz promocji prozdrowotnej 

oddziaływań arteterapeutycznych i psychoterapeutycznych. Włączyłabym na powyższych 

zasadach spektrum specjalistycznych usług logopedycznych do systemowych, dotowanych usług 

systemu zdrowia, gdyż wysoka jakość komunikacji mówionej stanowi niepodważalną, najwyższą 

wartość dla sprawnego, błyskawicznego porozumiewania się z zastosowaniem wynalazków 

cyfrowych i elektronicznych najnowszej generacji operujących na bazie odczytywania poleceń 

z zastosowaniem ludzkiego języka mówionego. 

I już ostatnia rzecz, momencik, bazowo stawiałabym na dbałość o wielozadaniowe wyposażenie 

gabinetów medyczno- terapeutycznych w nowoczesny, informatyzowany sprzęt leczniczy. 
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Dziękuję bardzo.  

Piotr Choroś: Dziękujemy i zapraszamy do głosu panią Annę Spurek. 

Anna Spurek, Green REV Institiute 

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo w imieniu Green REV Institiute 

chciałabym zwrócić na kwestię sformułowania celów krajowego planu odbudowy w obszarze 

zdrowia.  

Milczy on na temat medycyny prewencyjnej i tego, że dyskusja o zdrowiu i dbałość o zdrowie 

Polek i Polaków ma początek w tym co jemy, jak i powietrzem oddychamy. Obszar zdrowia został 

w praktyce zredukowany do infrastruktury, leków, pracowników i pracownic sektora. Nie możemy 

się oszukiwać. Nawet najbardziej nowoczesny szpital, najbardziej zaawansowane lekarstwa 

nie zapewnią nam dzisiaj zdrowego społeczeństwa i cały czas będziemy inwestować i wydawać 

środki publiczne na skutek, a nie na przyczynę. Jest to szczególnie zaskakujące w kontekście tego, 

że dzisiaj każdy i każda z nas znajdują się w bardziej albo mniej czerwonej strefie. 

Zdrowie to nie tylko leki, infrastruktura, cyfryzacja ale przede wszystkim to co jemy, do jakiej 

żywności mamy dostęp w kontekście ceny, jakości, ale także informacji. Nie jest nowością 

stwierdzenie, że większość chorób to choroby cywilizacyjne. Aż osiemdziesiąt procent. O edukacji 

dostępie do zdrowej żywności, zmianie diety na dietę roślinną krajowy plan odbudowy milczy.  

W związku z tym nasuwają się pytania: jeżeli najczęstszy powód zgonów Polek i Polaków to 

choroby układu krążenia, to jakie działania w zakresie edukacji, zaprzestania finansowania 

promocji mięsa i mleka i opodatkowania tego, co szkodzi nam codziennie, zostały zaplanowane?  

Dlaczego pomimo jasno opracowanej diagnozy w zakresie przyczyn zgonów nie uwzględniono 

funduszu promocji produkcji roślinnej, a środki mają być przeznaczane na produkcję leków czyli 

leczenie, a nie zapobieganie?  

Dlaczego w sytuacji kiedy rządy innych państw Niemiec, Singapuru, Kanady, Izraela inwestują 

w żywność zdrową dla ludzi i środowiska, Polska woli leczyć niż zapobiegać utrzymując nas 

w przekonaniu, że wystarczy dofinansować środki anty wodorowe żeby rozwiązać problem ferm 

przemysłowych? 

Dlaczego w 2021 roku w drugim już roku pandemii, mając jasne dane związane z diagnozą, wolimy 

utrzymywać firmy farmaceutyczne i poprawiać jakoś infrastrukturę, w której i tak będziemy 

chorować i umierać ze względu na brak dostępu do wysokiej jakości dostępnej cenowo żywności, 

która nie truje, a zapewnia nam zdrowie?  

I ostatnie pytanie: jak rząd zamierza rozwiązać problem antybiotyko oporności? Znamy jej 

przyczynę, znamy cenę taniego mięsa i mleka których spożycie otwiera nam dzisiaj drzwi do coraz 

to nowocześniejszych placówek zdrowotnych. Czy rozwiązaniem ma być inwestycja w kolejne 

lekarstwa?  
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Green REV Institiute uważa, że w krajowym planie odbudowy powinna zostać zapisana 

generalna zasada środki w ramach obszaru zdrowia powinny być przeznaczane na zapobieganie, 

a nie tylko na leczenie. Obecny kształt krajowego planu odbudowy to niestety według nas wstęp 

do kolejnych pandemii.  

Dziękuję ślicznie.  

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo. A teraz poprosimy panią Beatę Branc-Gorgosz. Czy pani Beata 

jest z nami? Jeśli nie to poprosimy panią Alicję Pacewicz. 

Alicja Pacewicz: Słychać mnie?  

Piotr Choroś: Tak, bardzo dobrze.  

Alicja Pacewicz, Fundacja Szkoła z klasą  

Dobra to ja szybciutko.  

Pierwsza rzecz jest bolesna i to jest chyba bolesna nie tylko dla organizacji społecznych, ale także 

dla Ministerstwa. Sprawdźcie sobie państwo Plan Odbudowy, wpiszcie po prostu ctrl F i wpiszcie 

NGO. Pojawia się trzy razy. Raz w słowniczku, ale właściwie to nie było potrzebne. Drugi raz się 

pojawia przy okazji jednego działania w zwykłym kawałku klimatycznym, a trzeci raz, jak jest zbitka 

liter NGO w słowie konsultingowe. To jest bardzo znamienne i ja myślę, że po tych spotkaniach 

widzicie państwo, że jakieś gigantyczne bogactwo zasobu energii kompetencji ludzi jest w tym KPO 

pominięte. Jest jeszcze pięć tygodni.  

Proponuję prawie, że defuaultowo w tych miejscach w których organizacje społeczne lokalne, 

ogólnopolskie, pracodawców, pacjentów mogą być wpisane, powinny być wpisane i to jest 

pierwszy.  

Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to, że to z resztą było tutaj trochę mówione, że widać stąd 

jakąś taką trochę centralistyczne i bardzo prze instytucjonalizowane myślenie o ochronie zdrowia, 

a przecież zdrowie to nie jest tylko jeden jakby pacjent i jego choroba. Zdrowie to jest ten pacjent, 

ale także potencjalnie cała jego rodzina. To jest sieć taka społeczna, która wokół niego jest i która 

powoduje, że ktoś się dowie, że on się tak źle czuje, że nie może wyjść z domu. To jest lokalnie to 

jest lokalna sieć powiązań społecznych, która się nie tworzy w centrum i nie tworzy się w szpitalu 

tylko się tworzy właśnie tam, gdzie ludzie żyją.  

Dlatego bardzo tu się zgadzam z wszystkimi postulatami dotyczącymi większego nacisku na te 

poza szpitalne formy profilaktyki i leczenia i potem rehabilitacji.  

I druga rzecz i będę to mówiła na wszystkich spotkaniach. Już mówiłam na jednym, pisałam 

na drugim i napiszę, gdzie będę mogła. Tak, jak ktoś na każdym wystąpieniu w rzymskim senacie 

mówił, „a poza tym uważam, że Kartagina powinna być zburzona”, to ja powiem, że „poza tym 

uważam, że edukacja powinna być dodana”. Nie będzie odporności indywidualnej ani zborowej 

bez dobrej edukacji i tu była o tym mowa. I to jest i edukacja zdrowotna znaczy taka szeroka, 

żywieniowa, edukacja w zakresie ruchu, zielona profilaktyka. Róbmy to w szkołach, róbmy to 
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w przedszkolach, bo po prostu i tak się nie da jak tego nie zrobimy to nigdy nie wyleczymy tych 

ludzi którzy będą chorować.  

Bardzo dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos. I poprosimy pana Jana Pachockiego.  

Jan Pachocki, Telemedyczna Grupa Robocza 

Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Jan Pachocki. Jestem prezesem zarządu 

fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.  

Pandemia pokazała, jak ważną rolę odgrywa skuteczny system ochrony zdrowia wykorzystujący 

efektywne technologie cyfrowe, w tym skutecznie wdrożoną telemedycynę i inne technologie 

w zakresie zdrowia. Myślę, że ten pierwszy rok to pokazał i pokazał też to, że konieczne są dalsze 

działania które poprawią i zwiększą potencjał wykorzystywania tych technologi telemedycznych.  

My uważamy, że przede wszystkim należy skupić się na paru aspektach. Oczywiście na tym, żeby 

w obszarach takich kluczowych jak kardiologia, jak diabetologia, czy na przykład onkologia, szerzej 

wykorzystywać nowe technologie cyfrowe, takie wysoko innowacyjne rozwiązanie jak wyroby 

medyczne.  

Po drugie - tym samym zwiększyć ich finansowanie i dostęp pacjentów do takich technologii, po 

drugie postawić na podniesienie jakości, na edukację świadczeniodawców, na edukację pacjentów 

tak aby była też wprowadzona dodatkowa usługa tele- edukacja. Na przykład tele- edukacja 

w ramach diabetologii.  

Uważamy, że również należy cyklicznie podnosić jakość udzielanych świadczeń telemedycznych 

poprzez standaryzację, poprzez cykliczne szkolenia, poprzez wypracowania jednolitych standardów 

dla udzielania świadczeń, w tym świadczeń telemedycznych. I uważamy, że to jest taki obszar 

na który rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę i trzeba postawić.  

Dodatkowo oczywiście kwestia dotycząca zwiększenia potencjału IT, infrastruktury IT. Uważamy, 

że tu się dużo dzieje, ale zdecydowanie trzeba przyspieszyć te działania, tak, żeby pacjent miał 

dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia, tak żeby lekarz mógł odpowiednio albo inna osoba 

wykonująca zawód medyczny odpowiednio oceniać stan zdrowia pacjenta. Uważamy, że w tych 

obszarach należy zdecydowanie zintensyfikować działania.  

Dlatego myślę, że przyjęcie strategię zdrowia i zdecydowanie szybka implementacja i powiedzmy 

sobie zaangażowanie wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, którzy mają 

doświadczenie w tym zakresie, będzie rozwiązaniem które może nie tylko pomóc jeszcze 

w odbudowie systemu ochrony zdrowia ale również w walce z pandemią w tych najbliższych 

czasach.  

Jako fundacja Telemedyczna Grupa Robocza przygotowaliśmy już sporo dokumentów, jeszcze 

przed pandemią przygotowaliśmy raport, jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny 

w systemie ochrony zdrowia, gdzie postawiliśmy na pięć filarów: dobre prawo, świadomość 



 

- 225 - 

 

ze strony społeczeństwa, rozwój, infrastruktura IT, finansowanie oraz jakość udzielanych 

świadczeń. Ale również przygotowaliśmy poradniki dla lekarzy, poradniki dla pacjentów, 

które stanowią taki element edukacyjny, wytyczne we współpracy z Naczelną Radą Lekarską, 

jak należy udzielać świadczeń telemedycznych, a teraz kończymy dwie prace, dwa raporty 

implementacje jak wdrożyć bardziej telemedycynę w kardiologii. Również tele-monitoring 

urządzeń wszczepianych dla pacjentów z niewydolnością serca. Bardzo wypracowana technologia.  

I teraz pracujemy nad dużym raportem dotyczącym kompleksowej reformy nad diabetologią 

z wykorzystaniem świadczeń medycznych. Jesteśmy do dyspozycji wszystkich. Wszystkie osoby 

które są też zainteresowane współpracą zapraszamy do współpracy w tym obszarze.  

Na koniec powiem, że oczywiście wszystkie kraje mają problemy z pandemią, ale możemy podać 

przykład Izraela jako państwa, które jest krajem chwalonym za walkę z pandemią, chwalonym 

na szybkie reakcje. To jest państwo, które zdecydowanie postawiło już dawno temu na rozwój 

technologii cyfrowych, na cyberbezpieczeństwo, na sprawny obieg informacji o pacjencie. 

Ta informacja jest kluczem w sprawnym systemie ochrony zdrowia i żeby być do przodu, 

a pandemia to zdecydowanie pokazała.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos. I poprosimy teraz panią Bognę Cichowską- Dumę. 

Bogna Cichowska-Duma, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm 

Farmaceutycznych INFARMA  

Dziękuję, widzę, że już udało mi się policzyć. Szanowni państwo, na początek oczywiście 

tradycyjnie jak moi przedmówcy bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za zorganizowanie 

tego wysłuchania i możliwość wystąpienia. Perfekcyjna organizacja, naprawdę chapeau bas.  

Reprezentuję INFARMA, czyli firmy innowacyjne farmaceutyczne, która rozwija i produkuje 

niezbędny na każdym procesie terapeutycznym nowoczesne leki. Znajdujące zastosowanie 

zarówno w opiece podstawowej, specjalistycznej jak i szpitalnej.  

Taka pierwsza generalna refleksja. Szanowni państwo, jeżeli dzisiaj, w trakcie epidemii, będziemy 

myśleć i planować przyszłość w oparciu o strukturę i schematy zachowań z czasów sprzed 

pandemii, to nie będą to ani skuteczne rozwiązania ani efektywnie wydane środki projektowe, 

zwłaszcza w nasze obszary, obszary ochrony zdrowia, gdzie właściwie wszyscy widzimy, że nie ma 

już powrotu do tego, co było.  

Zmiany organizacyjne w obszarze sektora zdrowia związane przede wszystkim telemedycyną i już 

się dzieją, są nieuniknione. Wiadomo ponadto, że kryzys to najlepszy moment na podjęcie decyzji 

o odważnych, strukturalnych zmianach systemowych. Naszym zdaniem powinniśmy właśnie do 

strukturalnych zmian systemowych wykorzystać dostępne środki unijne. Obecnie po 

wielomiesięcznej ogólnoświatowej batalii z pandemią dla wszystkich jest oczywiste, że bez 

wykorzystania nowoczesnych technologii lekowych i szczepień nie poradzimy sobie z tym kryzysem 

zdrowotnym.  
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Już w trakcie pierwszej fali pandemii wiosną 2020 roku wszystkie oczy zwróciły się w kierunku 

badaczy. Zarówno tych i działających w ramach ośrodków akademickich jak i w laboratoriach firm 

farmaceutycznych, które znajdują właśnie środki na skutecznym leczeniu. To pandemia pokazała 

nam, pokazała całemu społeczeństwu, że bez innowacji lekowej nie będziemy w stanie poradzić 

sobie z przyszłymi zagrożeniami. Więc my jako branża dziękujemy za uwzględnienie planu rozwoju 

przemysłu farmaceutycznego w Krajowym Planie Rozwoju.  

Jednocześnie zwracamy uwagę na to, żeby projektować skuteczne narzędzia rozwoju Polski w tym 

obszarze, trzeba mieć świadomość, znać przebieg całego procesu, aby wskazać, wybrać takie 

miejsca interwencji, które przynoszą najlepsze efekty przy oczywiście najbardziej ważonych 

nakładach inwestycyjnych.  

Proszę państwa, wprowadzenie na rynek nowego leku to bardzo długotrwały i kosztowny proces. 

Obarczony ogromnym ryzykiem inwestycyjnym. Tylko jedna na 8 tysięcy badanych cząsteczek 

ostatecznie staje się lekiem. Średni koszt badań i rozwoju nowego leku to około 4 miliardy złotych, 

licząc od pomysłu do wdrożenia go na rynek. Z tej perspektywy należy stwierdzić, że planowane 

w ramach Krajowego Programu Odbudowy dotacje na rozwój biotechnologii są zdecydowanie 

zbyt skromne, aby sprowadzić do Polski branżę, produkcję farmaceutyczną żeby prowadzić do 

rozwoju biotechnologicznego w Polsce.  

Do żywienia rynku o innowację (widzę, że czas mi się skończył już tylko podsumuję), bardzo ważne 

jest istnienie stabilnego systemu prawnego, systemu wsparcia, współpracy między ośrodkami, 

środowiska regulacyjnego oraz zapewnienie odbioru innowacji przez rynek. Uważamy, że to 

właśnie tego rodzaju projekty systemowe powinny stanowić główny obszar zainteresowania 

decydentów i tego rodzaju projekty powinny być zaplanowane w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy.  

Uważamy, że Krajowy Plan Odbudowy pozwalający na zagospodarowanie środków w sektorze 

ochrony zdrowia powinien wspierać nie bezpośrednio inwestycje, których - jak wiemy - trwałość 

i efektywność będzie wymagała dalszych trudów do oszacowania nakładów, ale właśnie wesprze 

w budowie warunków systemowych, korzystnych dla rozwoju nowoczesnej medycyny opartej 

na idei e-zdrowia, opiece koordynowanej oraz tworzenie właściwych - i tu ważne - zgodnych 

z procedurami innych procedur i ścieżek prawnych umożliwiających efektywny transfer know-

how właśnie nagle i decydenci  nauka  przemysł.  

Bardzo dziękuję za głos. 

ON: Nie słychać pana.  

Piotr Choroś: Przepraszam, w końcu wiedziałem, że popełnię błąd. Pani Iwona Janicka.  

Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  

Dzień dobry państwu, dziękuję za udzielenie głosu. Też zacznę nietypowo czyli od podziękowań, 

ale podziękowań dla tych wszystkich, którzy rok zmagają się z epidemią, pandemią, są na tak 

zwanej pierwszej linii frontu, a dzisiaj jest najwyższy wskaźnik zakażeń.  
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Chciałabym, abyśmy nie zmarnowali tego roku i wyciągnęli wnioski. I chwila refleksji. To rok temu, 

kiedy trzeba było się samo zorganizować, to społeczeństwo wzięło to na siebie. To nie tak, 

że społeczeństwo się samo zorganizowało, mogę to powiedzieć z perspektywy prywatnej. Złożyć 

ogromne podziękowania dla ekipy drużyny Strusia w Poznaniu i wszystkich tych, którzy poprzez 

Widzialną Rękę, poprzez tak zwane Wsparcie dla Szpitali podjęli szybko działania i poprzez dobry 

system wymiany kontaktów, informacji organizowali zbiórki, szyli maseczki, współdziałali, wiedzieli 

jak to robić poprzez wolontariat, zbiórki, zrzutki i tak dalej. Liczyli na to, że pewien system 

zarządzania kryzysowego za chwilkę zadziała. On nie zadziałał.  

Uważam, że musimy postawić na reformę zarządzania kryzysowego i uwzględnić tam takie 

bardzo ważne aspekty jak to, że organizacje pozarządowe w tym systemie muszą być bardziej 

zaakcentowane. Nie możemy tylko patrzeć na takie organizacje jak OSP, TOPR, WOPR one mają 

swoje określone role. Tutaj liczyła się każda, każda inicjatywa, każde zaangażowanie od szycia 

maseczek po wyprowadzanie psów, wsparcie dla seniorów, czuwanie nad zdrowiem psychicznym. 

Zauważmy, że konieczna by była tu reforma zarządzania kryzysowego oparta o centra 

wolontariatu, centra aktywności lokalnej, które będą wiedziały na przyszłość, jak działać i jak robić. 

Jak organizować zbiórki, które właściwie poprzez to, że nie było jakiegoś formalnej decyzji o stanie 

klęski żywiołowej, trzeba było się zastanowić, jak wybrnąć z sytuacji.  

Również reforma służby zdrowia, ale w kontekście takim, że zauważmy, że ona jest oparta o dwa 

sektory: administrację publiczną i biznes. Czyli mamy podmioty, które są szpitalami, 

a nie wiedziały, czy mogą przyjąć dary z naszej zbiórki, czy nie, bo przecież są biznesem. 

Nie wiedziały, jak zorganizować zamówienia, żeby od nas przyjąć te materiały, towar po od firm po 

niższych cenach.  

Konieczna współpraca z samorządem, odbudowanie tego, zniknęły konsultacje, zniknął dialog 

na etapie lokalnym w momencie, kiedy trzeba było podejmować decyzje.  

I chyba najważniejsza: kwestia placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe, warsztaty 

terapii zajęciowej [WTZ], DPS-y, placówki wspierające dzieci i młodzieży. Nie wiem, czy państwo 

wiecie, że są fatalne w tej chwili sytuacje, w samej Wielkopolsce zniknie kilkanaście, a one są w tej 

chwili potrzebne, aby wzmocnić rodziny przeżywające trudności opiekuńczo wychowawcze 

(właściwie chyba każda rodzina w dzisiejszych warunkach), Seniorów, młodzież pozostającą poza 

systemem edukacji, młodzież z pieczy zastępczej.  

Wydaje mi się, że w tej chwili kluczowa jest kwestia, żebyśmy tę kwestię, tę sprawę wzięli pod 

uwagę. Apeluję o to, co moi przedmówcy już mówili, więcej człowieka w tym Krajowym Planie 

Odbudowy.  

Dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy za głos pani Iwono i zapraszamy panią Barbarę Misiewicz-Jagielak. 



 

- 228 - 

 

Barbara Misiewicz-Jagielak, Polpgarma SA  

Dzień dobry. Ta dyskusja oraz ogromna liczba uwag zgłaszanych do projektu KPO świadczy o tym 

jak ogromne są potrzeby w ochronie zdrowia. Reprezentuję Polpharmę, polskiego producenta 

leków i chciałabym tu bardzo mocno podkreślić jak ważne dla bezpieczeństwa polskich obywateli 

jest produkcja jak największej liczby leków u nas w Polsce.  

Pandemia pokazała, że przemysł farmaceutyczny, przez lata trochę niedoceniany, jest równie 

ważny jak energetyczny czy militarny. Braki podstawowych leków mogą spowodować więcej ofiar 

niż nie jedna wojna. No to trzeba sobie jasno powiedzieć.  

Teraz już chyba wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że należy jak najszybciej, naprawdę pilnie 

zwiększyć produkcję leków i substancji czynnych u nas w kraju, bo tylko to zapewnia 

bezpieczeństwo lokowe i pewność dostaw i ten efekt można uzyskać poprzez środki pochodzące 

z KPO, z resztą tu pewna część środków niektórzy mówią, że za mała, ale na pewno na część 

starczy, pochodzi z KPO. Jednak należy podkreślić, że nie jest zbyt rozsądnym jedną ręką dawać, a 

drugą ręką odbierać temu samemu podmiotowi, a myślę tutaj o polityce cenowej ministerstwa 

zdrowia, które dla osiągnięcia celów KPO należy bezwzględnie zmienić.  

Otóż minister zdrowia oczekuje co kilka lat obniżenia cen leków w Polsce, co powoduje dalszą 

marginalizację sektora i powoduje to, że uzależniamy się od leków importowanych, od 

szczepionek, od testów importowanych. W Polsce jest coraz mniej produkowanych i stosowanych 

leków właśnie między innymi przez brak mechanizmów wsparcia tego sektora.  

Dlatego też chcemy podkreślić, że przy KPO niezbędne są reformy, jedną z nich jest reforma 

systemu refundacji i przede wszystkim polityki cenowej ministra zdrowia wobec producentów 

którzy produkują w kraju. Tutaj moją przedmówczynią była pani prezes INFARMA, powiem 

szczerze, że my wszyscy marzymy i nasz rząd również powinien o tym marzyć, żeby jak największa 

liczba producentów tych wielkich, międzynarodowych korporacji przeniosła choć trochę produkcji 

leków w Polsce. Wówczas będziemy mogli czuć się bezpieczniejsi, bo jak pandemia pokazała, 

zamykane są w czasie największych kryzysów zamykane są granice na eksport leków i kraje muszą 

same na siebie liczyć.  

Dziękuję pięknie. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos i dyscyplinę czasową i poprosimy teraz o zabranie 

głosu panią Annę Marię Sienkowiak. 

Anna Maria Szymkowiak, Fundacja Akceptacja 

Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj z państwem być. To, że mogę też 

wzmocnić głos organizacji trzeciego sektora, całego wszystkich NGOS-ów i bardzo się cieszę, 

że dzisiaj już wielokrotnie to wybrzmiało, że ja po prostu tam NGO w Krajowym Planie Odbudowy 

po prostu jest nieobecne. Tak, jak już tutaj chociażby przed chwilą padło, gdyby nie my, to by po 

prostu sytuacja w trakcie walki z pandemią wyglądała o wiele gorzej.  
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Nasza fundacja praktycznie w większości przez ostatni rok skupiła się na wsparciu medycznym 

osób w kryzysie bezdomności oraz w kryzysie uzależnienia, zarówno tych mieszkających 

i korzystających z pomocy ośrodków, ale głównie przede wszystkim tych którzy żyją na ulicach. 

Chcę dzisiaj mocno zwrócić uwagę, mówiąc jakby w imieniu wielu pracowników i socjalnych 

i członków organizacji społecznych, street-workerów, wolontariuszy, którzy na co dzień walczą o te 

osoby. Sama też jako ratowniczka i kierująca ambulansem przewoziłam osoby z SOR-ów, osoby 

w kryzysie bezdomności, do ośrodków.  

Prowadzimy też działania wspierające w postaci mobilnego ambulansu i widzimy, jak wielkie 

potrzeby są w tym zakresie. Ale wręcz rozwiązania systemowe, które powinny umożliwić osobom 

zwłaszcza tym żyjącym na ulicy, których w związku z pandemią jest coraz więcej i będzie ich 

coraz więcej, zapewnić im możliwość korzystania zgodnie z zapisami konstytucji z podstawowej 

opieki zdrowotnej.  

Tutaj potrzebne są rozwiązania, które umożliwią, żeby taka osoba w przychodni dla niej przyjaznej 

miała możliwość się wykąpać, miała możliwość mieć wysuszone rzeczy. Powinni być tłumacze, 

którzy zapewnią wsparcie imigrantów, chociażby imigrantów romskich. Także tych działań 

wymaga, jest potrzebne bardzo dużo i wykorzystanie potencjału trzeciego sektora który jest 

najbliżej tych osób, który gdyby nie ten trzeci sektor to ci ludzie umieraliby na ulicach z dnia 

na dzień i coraz więcej widzimy niebieskich lub czerwonych parawanów na różnych ulicach, 

różnych miast.  

Jeżeli nasze działania nie zostaną uwzględnione w tym Programie, to niestety, ale tych parawanów 

będzie coraz więcej.  

Dlatego chciałabym żebyśmy mocnym głosem wsparli wszelkiego rodzaju inicjatywę mającą 

na celu wprowadzenie trzeciego sektora w ogóle do krajowego planu odbudowy i szukania 

kompleksowych rozwiązań na rzecz wsparcia tych organizacji i wsparcia osób w kryzysie 

bezdomności.  

Dziękuję. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos i zapraszamy Maciej Kunysz. 

Maciej Kunysz, EKES, RDPP, Stowarzyszenie „EKOSKOP” 

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Na początek chciałbym podziękować organizatorom za 

przygotowanie wysłuchania. Pragnę także podziękować Ministerstwu, że zgodziło się na taką 

formę dialogu społecznego. Wiem, że ona jest niełatwa. Mamy nadzieję, że ta debata przyniesie 

skutki w formie zmian w proponowanym dokumencie. Mam pewność, że Komisja Europejska zdoła 

poczekać dwa, trzy tygodnie, abyśmy mogli ten dokument jeszcze przepracować.  

Odnosząc się już do merytoryki, to po pierwsze profilaktyka. Naszego państwa nie stać na leczenie 

zaawansowanych stanów chorobowych i tutaj jak już powiedzieli moi przedmówcy niezbędny jest 

udział organizacji pozarządowych.  



 

- 230 - 

 

Moja koleżanka Marzena Sapieha mówiła już o potrzebie objęcia opieką medyczną osób ubogich, 

wykluczonych ale ja dodam także osób bezdomnych, które nie są pozbawione, nie mają jakiejś 

ochrony przed koronawirusem. Ten koronawirus także ich dotyka, po prostu tego nie widzimy.  

Po trzecie zwiększenie ilości miejsc na studiach medycznych. Jak to zrobić? Zwiększenie, poprzez 

zwiększenie kadry naukowej oraz rozbudowę zaplecza dydaktycznego.  

Wzmocnienie zaplecza naukowego, o którym mówi KPO, nie tylko w dziedzinie nauk medycznych 

ale także biotechnologii, nauk podstawowych takich jak biologia, fizyka właśnie w kontakcie 

w świadczeniu usług czy prototypowaniu usług czy technologii medycznych.  

I ostatnia rzecz bezpłatne staże nie tylko dla lekarzy ale także dla wszystkich zawodów 

medycznych.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękujmy za ten głos i dyscyplinę czasową. A teraz poprosimy pana Dariusza 

Szczepańskiego. Czy pan Dariusz jest z nami? Jeśli nie to pan Andrzej Kassenberg. Czy pan Andrzej 

jest z nami?  

Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju  

Tak, jestem. Już włączam kamerę. Dziękuję bardzo za umożliwienie głosu  

Chciałbym odnieść się do spraw, które trochę już były podnoszone, a więc do spraw związanych 

z tym budowanie odporności, odporności związanej z zmianą klimatu, która następuje i jest coraz 

dalej postępująca.  

Wygląda na to, że mimo, że państwa na świecie wstępnie się dogadały, to temperatura przekroczy 

3 stopnie Celsjusza w stosunku do okresu przedprzemysłowego i będzie to miało bardzo poważne 

skutki społeczne.  

Żeby państwu to lepiej przybliżyć, to przygotowaliśmy wspólnie z miastem strategię adaptacji do 

zmiany klimatu dla Warszawy i wygląda na to, że w Warszawie obecnie średnia roczna to 8 stopni 

Celsjusza, a może być 10, 12, co oznacza zasadniczy wzrost. Wzrost także nocy tropikalnych, które 

będą bardzo silnie na nas oddziaływać, oraz to, co nam wyszło z analiz związanych 

z przygotowanych przez PZH, że 14 procent osób szybciej odchodzi z tego świata, a mężczyzn 70+ 

aż o 25 procent.  

Dlatego uważam za konieczność, a żeby w części dotyczącej zdrowia były działanie odnoszące się 

do adaptacji, do zmiany klimatu. One powinno odnosić się przede wszystkim do tego, jak 

zabezpieczyć osoby wrażliwe tak jak osoby starsze, tak jak osoby samotne, po 

niepełnosprawnościach. Takie rozwiązania ja nie widzę w Krajowym Planie adaptacji [Odbudowy].  

Dwa to jest sprawa przygotowania placówek zdrowia do tego, że będą bardzo wysokie upały 

sięgające 40 stopni. Bardzo się cieszę, że będzie poprawa efektywności, że będzie mogło być 

używana energetyka odnawiana, ale bez systemu klimatyzacji, która zapewni odpowiednie 
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warunki do funkcjonowania, te ośrodki jak i ośrodki opieki społecznej będą w bardzo trudnej 

sytuacji 

I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to - co było wcześniej dotyczące gospodarki - a więc 

planowanie przestrzenne. Planowanie nastawione tylko na inwestycje, a istotą rzeczy planowania 

przestrzennego zwłaszcza w terenach zurbanizowanych jest przygotowanie do tego, żeby ludzie 

w nich mogli w miarę sprawnie funkcjonować. A więc potrzebna jest budowa w znacznie większym 

stopniu infrastruktury zielonej, błękitnej, tak, ażeby były obszary oddechu, a odejść od 

betonowania. I to powinno być jednym z bardzo podstawowych zadań, a żebyśmy przygotowali się 

do zmiany klimatu z punktu widzenia zdrowia.  

Dziękuję.  

Piotr Choroś: Dziękujemy i tym samym dziękujemy wszystkim za podsumowanie tego pierwszego 

bloku w drugiej części, czyli wystąpień osób reprezentujących instytucje.  

 

Wystąpienia osób indywidualnych 

Piotr Choroś: Tym samym przejdziemy teraz do wystąpień osób indywidualnych, ale zanim do tego 

przejdę to chciałem przypomnieć, że po tym bloku, tutaj mamy zgłoszone cztery osoby, będzie 

możliwość zabrania głosu przez osoby, które wcześniej tego nie zgłaszały. I to można zrobić 

poprzez podniesienie rączki tej żółtej tu na samym dole w panelu. Przechodzimy teraz do 

wystąpień osób indywidualnych. Tutaj trochę zmiana czasowa, bo tylko dwie minuty. Zapraszam 

panią Gabrielę Lenartowicz. 

Gabriela Lenartowicz  

Dzień dobry. Dziękuję za możliwość zabrania głosu.  

Oczywiście indywidualnymi osobami jesteśmy wszyscy, ale ja reprezentuję tu nie tylko siebie, a 

mogę powiedzieć większość Polek i Polaków mieszkających w tak zwanej Polsce powiatowej 

Mówimy wszak o zwiększeniu dostępu do ochrony zdrowia, a ten dostęp przede wszystkim jest 

ograniczony, nie tylko z powodu kwestii pandemicznych, ale i technicznych, ale także ze względu 

właśnie na miejsce zamieszkania. Bo to mieszkańcy metropolii mają na pewno łatwiejszy dostęp 

do szpitali, do ośrodków medycznych o charakterze klinicznym, wysokospecjalistycznym.  

Nie będę mówiła o tym, co moi przedmówcy: czego nie ma w tym programie, ale odniosę się 

krytycznie do tego, co jest. Bo na pewno z tych rzeczy, których tu nie ma, a które są wymagane to 

są reformy. W przeciwieństwie do innych projektów europejskich nie jest to instrument 

zbudowany na projektach konkretnych tylko na reformach i finansowaniu reform.  

Tymczasem tych reform tu nie mamy.  
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Tak naprawdę niezależnie od deklaracji, bo jeśli chodzi o zwiększenie dostępności właśnie do 

poprzez zainwestowanie w tych ośrodkach medycznych, to przecież te inwestycje kierowane są 

nie tylko do ośrodków o charakterze ponadregionalnym i to jeszcze realizując tę zapowiadaną 

quasi reformę w postaci centralizacji szpitali, czego ministerstwo zdrowia ani nie ukrywa, bo mam 

przed sobą akurat prezentację właśnie projektu reformy, która została nam przedstawiona 

na komisji, i ona ma być właśnie, jeśli chodzi o inwestycje, realizowana ze środków m.in. 

z Krajowego Programu Odbudowy.  

Apeluję o weryfikację tych rozwiązań. Mieszkańcy powiatów, gdzie są szpitale powiatowe, 

na przykład raciborskiego, wodzisławskiego, z którymi na co dzień współpracuję, mają prawo do 

dostępu do opieki zdrowotnej, a centralizacja szpitali już wiedzą, na czym polega. W przypadku 

właśnie covidowym raciborski szpital powiatowy został arbitralnie przekształcony w jednoimienny 

z kompletnym odcięciem na ten czas do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Przestrzegam przed 

takimi rozwiązaniami i apeluję o weryfikację tych planów.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo za ten głos i zapraszamy teraz panią Monikę Grygorowicz. 

Monika Grygorowicz 

Dzień dobry. Ja przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że serdecznie dziękuję wszystkim 

moim przedmówczyniom i przedmówcom, bo właściwie jedyną rzeczą, jaką rząd powinien zrobić, 

to się po prostu wsłuchać w naszą rozmowę i dyskusję.  

Natomiast wracając albo podchodząc do tematu trochę inaczej. Dziś już było wspomniane, mamy 

rekord zachorowań, zgodnie ze statystykami ponad 2 miliony osób zachorowało na covid. Jeśli 

przyjmiemy, a takie są statystyki, tak mówi nauka, że około 20 procent z tych pacjentów będzie 

przechodziło covid w sposób bardzo ciężki, będzie wymagało długofalowego podejścia 

terapeutycznego, to lekko licząc mamy około 400 tysięcy pacjentów, którymi będziemy się musieli 

zająć tu i teraz.  

I chciałabym w tym samym wystąpieniu wzmocnić głos fizjoterapeutów. Ja jestem fizjoterapeutą 

z wykształcenia i chciałabym państwu również powiedzieć, że fizjoterapeuci to osoby, które 

w swojej ścieżce edukacyjnej jako właściwi jedni z nielicznych łączą w sobie elementy kliniczne 

i elementy ruchu. To nie będą lekarze, to nie będą pielęgniarki, to nie będą nauczyciele 

wychowania fizycznego, to będą właśnie fizjoterapeuci, do których trafi 400 tysięcy osób.  

Dlatego chciałabym w tym miejscu bardzo mocno poprosić o uwzględnienie i zmiany w zapisach 

KPO związaną z umożliwieniem realizacji tych programów, również fizjoterapeutom pracującym 

w postaci indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych. Dlatego też apeluję o zmiany w zapisie 

na stronie 176, 178, 180 po to, aby właśnie te indywidualne praktyki fizjoterapeutyczne włączyć do 

grupy ludzi, którzy mogą realizować zadania przewidziane w KPO.  

I na koniec tylko kwestia fizjioprofilaktyki. Fizjioprofilaktyka to też jest obszar w którym 

fizjoterapeuci powinni bardzo czynnie uczestniczyć, i chciałabym też wzmocnić głos pana mojego 
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przedmówcy, pana Wójcika, który powiedział, że Agencja Oceny Technologii Medycznej 

i Taryfikacji powinna włączyć w działania arbitralnie ustalanego programu właśnie fizjoterapeutów, 

bo to oni też będą specjalistami którzy będą te programy realizować.  

Dziękuję serdecznie. 

Piotr Choroś: Dziękujemy bardzo. I teraz poprosimy panią Annę Mania. Czy pani Anna z nami jest? 

Jeśli nie to kolejny głos to pan Sebastian Lech.  

Sebastian Lech 

Tak, dzień dobry państwu. Dziękuję za możliwość zabrania głosu w tej całej dyskusji.  

Chciałem zwrócić uwagę na taką jedną szczególną rzecz, która w całym tym programie też jest 

ważna: sposób wydatkowania i sposób tego prowadzenia tych inwestycji, a szczególnie o kwestię 

instrumentów zwrotnych, oraz na to, że te środki powinny być wydane w sposób szczególny, jako 

szansa na faktyczną odbudowę systemu ochrony zdrowia.  

Przede wszystkim chciałbym wskazać, żeby gdzieś w Programie wybrzmiał nacisk na trwałość 

inwestycji. Być może mógłby być on osiągnięty poprzez wpisanie - jako priorytetu - udziału 

projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z mieszanki podmiotów i doświadczenia 

podmiotów prywatnych, i realizacji uzasadnionych potrzeb społecznych, potrzeb pacjentów przez 

podmioty publiczne, co mogłoby też odciążyć trochę sposób finansowania tych instytucji.  

Drugim rozwiązaniem, jakie proponuje, jest też stworzenie i jakby objęcie priorytetem tych 

inwestycji, które obciążałyby koszty ogólnej organizacji ochrony zdrowia, czyli na przykład 

inwestycje w jakieś specjalistyczne ośrodki kardiologiczne, onkologiczne, leczenia bezpłodności, 

leczenia zdrowia psychicznego, wsparcia tego zdrowia psychicznego.  

Te wszystkie problemy społeczne, wszystkie kluczowe problemy, które obciążają w tej chwili 

szpitale powiatowe, zaburzają je tak naprawdę, a moglibyśmy to rozwinąć to w sposób zgoła inny.  

Jeśli chodzi o kadry medyczne, to też chciałem wskazać, że niezależnie od tego, jak ułożymy te 

kształcenie i rozwiniemy formę kształcenia, to powinniśmy zapewnić warunki do godnej pracy 

personelu medycznego i też ukierunkować się na rozwój szczególnie tych dziedzin i tych jakby 

badań, które są w tej chwili dostępne tylko za granicą, są bardzo drogie, a mogłyby być spokojnie 

z powodzeniem zaimplementowane w Polsce.  

Dziękuję bardzo. 

Piotr Choroś: Dziękujemy za ten głos i tym też wyczerpaliśmy dość przed czasem listę mówców 

w bloku osoby indywidualne.  

I teraz jest ta chwila w której poprzez podniesienie rączki przypomnę, żółta rączka na samym dole 

panelu, mogą państwo się zgłosić do jednominutowych, indywidualnych wystąpień. Będę 

oczywiście prosił o wsparcie asysty technicznej.  

ON: Jasne. To ja jako pierwszą proszę panią Aleksandrę Rudnicką.  
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Dodatkowe wypowiedzi, zgłoszone w trakcie 

wysłuchania 

Aleksandra Rudnicka, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych  

Dzień dobry, Aleksandra Rudnicka, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, rzecznik.  

Ponieważ mam minutę, to powiem telegraficznie i hasłami.  

Pierwszy obszar dotyczący modernizacji. Nie tylko modernizacja, ale też zmiana struktury 

jednostek. Czeka nas starzenie społeczeństwa pięćdziesięciolatków w roku 2050, będziemy mieli 

60 procent seniorów, osób powyżej 60. roku życia i musimy się na to przygotować. Więc na pewno 

wiele placówek istniejących w tej chwili, szpitali również powiatowych, które nie zapewniają 

odpowiednią jakość leczenia, powinno być przekształcone w ośrodki opieki długoterminowej, 

ośrodki opieki również socjalnej nad seniorami, a także w ośrodki to co dzisiaj tutaj było dużo 

o tym mówione profilaktyki pierwotnej i wtórnej.To są na pewno rzeczy, które są na pewno nam 

potrzebne, jeśli chcemy zmagać się z tymi zadaniami, z tymi wyzwaniami, które przed nami stoją.  

Następne placówki, które są na pewno nam potrzebne, jeśli chodzi o leczenie, to są placówki 

diagnostyki molekularnej. Bez tego nie istnieje nowoczesna medycyna. To na pewno musi się 

w Polsce rozwinąć. We Francji takie placówki istnieją od lat i spełniają swoją rolę.  

Jeszcze jedna rzecz. W tym obszarze, o którym już mówił jeden z moich przedmówców, same 

ściany i same urządzenia, nawet roboty nie leczą. Leczą ludzie, więc rzeczywiście, jeśli będą 

rozpisane takie konkursy, to w tych konkursach jako obligatoryjne powinno być wpisane, że jeśli 

ktoś chce dostać daną aparaturę czy prowadzić placówkę, to musi najpierw zapewnić odpowiedni 

personel. Teraz obszar.. 

Piotr Choroś: Prosimy zmierzać do końca, niestety ten czas... 

Aleksandra Rudnicka: Zmierzam do końca.  

Jeszcze chciałam powiedzieć o tym obszarze, o którego nikt nie poruszał. Dotyczy on szczepionek.  

Uważam, że jeśli chodzi o szczepionki tutaj największe fundusze są na to przeznaczone. Uważam, 

że ten punkt trzeba zweryfikować, ponieważ na szczepionki są również przeznaczane środki 

z Narodowego Programu Szczepień covidowych z zeszłego roku, więc trzeba to zweryfikować. 

W ogóle warto by było wszystkie plany narodowe, które istnieją, ze sobą zestawić i sprawdzić, 

gdzie jest jakie finansowanie.  

Jeszcze jedna rzecz.  

Piotr Choroś: Bardzo dziękujemy.  

Aleksandra Rudnicka: Jeszcze jedną rzecz powiem. Bardzo ważną, bo jestem głosem NGO.  
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My możemy się włączyć w realizowanie tych zadań. Możemy zająć się na przykład propagowaniem 

instrumentów jak również na przykład badań klinicznych. Mamy w tym zakresie doświadczenie. 

Nikt nam tego nie proponujemy, a my chętnie się tym zajmiemy.  

Piotr Drygała: Dziękuję bardzo. Te głosy też już padały. To jest, rozumiem, głos wsparcia. Następna 

w kolejności pani Cwojdzińska. 

Joanna Cwojdzińska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną  

Tak, dzień dobry. Joanna Cwojdzińska, reprezentuję Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną.  

Chciałabym też wzmocnić głos osób, które mówiły o znaczeniu organizacji pozarządowych 

w systemie ochrony zdrowia, na przykład w czasie interwencji, która jest zintegrowanym 

postępowaniem wobec dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz wspiera rodziny i realizowana 

jest u jednego świadczeniodawcy przez interdyscyplinarny zespół medyczny.  

Tylko realizowana kompleksowość daje gwarancję uzyskania jak najlepszych wyników 

w przeciwdziałaniu niepełnosprawności lub zmniejszeniu jej skutków, a trzeba pamiętać, 

że dotyczy to najmłodszych pacjentów, dzieci przedwcześnie urodzonych, często ze skrajnie niską 

masą urodzeniową, jak również dzieci urodzone z ciężkimi wadami rozwojowymi, których 

w obecnym systemie prawnym będzie nam przybywać.  

Dziękuję. 

Piotr Drygała: Dziękuję bardzo i dziękuję za dyscyplinę czasową. Kolejny głos, pani Lenartowicz. 

Przepraszam, że już nie z imienia i nazwiska, ale staram się śledzić podpowiedzi asysty technicznej. 

Pani Lenartowicz, prosimy. 

Pani Lenartowicz: Tak, czy mnie słychać? 

Piotr Drygała: Tak, tak. 

Gabriela Lenartowicz 

Dziękuję bardzo.  

Ja chciałam zwrócić na jedną rzecz uwagę, która tu już została wskazana, mówiąc o szczepionkach. 

To kwestia taka, że ten Plan Odbudowy może refinansować wydatki od lutego ubiegłego roku i te 

środki przeznaczone na szczepionki, jedna trzecia całej alokacji na zdrowie jest właśnie w ten 

sposób refinansowana. My nie wiemy, jakie jeszcze wydatki będą refinansowane, i dobrze by było, 

żebyśmy się tego dowiedzieli. Mam wrażenie, że ten Krajowy Program Odbudowy, przynajmniej 

w tej części, został skonstruowany w ten sposób, że jego filar to jest odbudowa dziury w budżecie, 

która powstała na skutek pandemii, a druga to budowanie odporności, ale na wiedzy i współpracy 

z obywatelami.  

Dziękuję bardzo. 
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Piotr Drygała: Dziękujemy bardzo. To jeszcze chwilka zastanowienia, czy ktoś z państwa jeszcze 

chciałby zabrać w tym bloku głos.  

Mam informację, że nie ma więcej rąk, a więc rozumiem, że przechodzimy do części ostatniej 

dzisiejszego spotkania i podsumowania. Wiem, że jest z nami podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Zdrowia, pan Sławomir Gadomski. Prosimy o zabranie głosu. 

 

Podsumowanie wysłuchania 

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Bardzo dziękuję za te wszystkie głosy. Rzeczywiście, 

wsłuchiwaliśmy się w nie od samego początku dość intensywnie. Nie mogłem być od początku 

naszego dzisiejszego spotkania, za co bardzo przepraszam, ale również Senat Rzeczypospolitej 

obradował dzisiaj w temacie właśnie Krajowego Planu Odbudowy, no i tam również udzielałem 

senatorom i zaproszonym gościom pewnych wyjaśnień. 

Myślę, że część uwag, które dzisiaj rano, mam nadzieję, w Senacie omawiałem, tutaj również się 

powtórzyła, i myślę, że warto to jeszcze raz wyjaśnić.  

Po pierwsze, Krajowy Plan Odbudowy jest jednym z dostępnych narzędzi interwencji, którym 

dysponuje, którym dysponował będzie Minister Zdrowia. Samych tylko środków unijnych mamy 

jeszcze przynajmniej dwa. Jedno to środki również interwencyjne, które Komisja Europejska 

pozwoliła przeznaczyć krajom członkowskim właśnie na szybkie działania ratunkowe, na szybkie 

działania związane z COVID-em bezpośrednio czy pośrednio, to środki w ramach programu REACT. 

A drugim narzędziem jest Polityka Spójności, czyli de facto podobnie jak w latach poprzednich, 

jak poprzednie perspektywy, tak pracujemy nad przygotowaniem kolejnej perspektywy unijnej 

w obszarze zdrowia.  

Poza tym, oprócz środków unijnych mamy do dyspozycji istotne środki krajowe, czy to w formule 

pewnych strategii obszarowych, wymienię tylko uchwalone w ostatnim czasie: Narodową Strategię 

Onkologiczną, obecnie procedowany Plan Chorób Rzadkich, czy też środki, które gwarantują 

pewne rozwiązania legislacyjne, na przykład ustawa o funduszu medycznym, która określiła pewne 

subfundusze, na przykład subfundusz modernizacji szpitali, subfundusz infrastruktury 

strategicznej, gdzie w ramach tych projektów, które sukcesywnie będziemy przedstawiać do 

realizacji, do procedur konkursowych. Mamy również zapewnione finansowanie istotnej części 

potrzeb rozwojowych, potrzeb związanych ze wsparciem sektora ochrony zdrowia, przede 

wszystkim w obszarze infrastruktury.  

No ale też nie możemy zapominać o pewnych systematycznie funkcjonujących mechanizmach, 

aczkolwiek uruchomionych niedawno. Takim przykładem chociażby w obszarze B+R jest Agencja 

Badań Medycznych, która intensywnie od tamtego roku tak naprawdę ruszyła z przeznaczaniem 
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środków grantowych na wsparcie nauki, przede wszystkim w zakresie niekomercyjnych badań 

klinicznych. To wszystko musimy rozpatrywać łącznie.  

Nie możemy dzisiaj patrzeć na Krajowy Program Odbudowy jako jedyny mechanizm zapewnienia 

tych potrzeb. Bo ja zgadzam się z dużą częścią uwag, które państwo zgłosili – że nie uwzględniamy 

pewnych obszarów, że bardzo mało na przykład w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

czy POZ-tu i tak dalej, czy opieki długoterminowej i tak dalej. Ja się z tym zgadzam.  

W samym KPO skupiliśmy się na pewnych filarach, które z naszej perspektywy są tymi filarami 

najbardziej rozwojowymi, tymi filarami, które mają w dłuższym terminie, nie w krótkim 

horyzoncie, rzeczywiście zapewnić znacznie większą odporność polskiego systemu ochrony 

zdrowia nie tylko na kolejne pandemie, ale generalnie na wyzwania, które stają przed sektorem 

ochrony zdrowia.  

Tak jak powiedziałem, musimy traktować to łącznie, musimy patrzeć na to całościowo, ale też 

musimy patrzeć na te możliwości, które dają te środki, bo też część uwag była ukierunkowana 

na to, że w pewnych obszarach moglibyśmy przeznaczyć więcej środków, że generalnie rzecz 

biorąc można byłoby przesuwać czy zmieniać alokacje w KPO.  

Szanowni państwo, żebyśmy sobie uzmysłowili też, o jakiej my skali środków mówimy – dla mnie 

gigantycznej i to mówię z jednej strony jako Minister Zdrowia, który oczywiście proceduje 

z Ministerstwem Funduszy, z Komisją Europejską te środki, ale również patrzy na to 

pragmatycznie, jak o osoba odpowiedzialna za później ich wydatkowanie. To kwota środków, 

których w sektorze ochrony zdrowia z punktu widzenia działań infrastrukturalnych, rozwojowych, 

innowacyjnych nigdy nie było. Jeżeli zsumujemy sobie środki z Krajowego Programu Odbudowy 

ze środkami z programu REACT, ze środkami z przyszłej polityki spójności, którą planujemy, ze 

środkami właśnie z funduszu medycznego, ze środkami z tych strategii obszarowych, które też 

w ostatnich latach istotnie zwiększamy, to mówimy w perspektywie pięcio-, sześcioletniej o puli 

środków około 40 miliardów złotych. Dla porównania: zauważalna przez wszystkich poprzednia 

perspektywa unijna, środki z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, środki 

z regionalnych programów operacyjnych, środki z programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, 

rozwój”, widziane bardzo powszechnie w sektorze ochrony zdrowia (beneficjentami była 

większość placówek sektora ochrony zdrowia, szczególnie publicznych), to było 12,5-13 miliardów 

złotych. Trzy razy mniej, niż będziemy mieli do dyspozycji teraz. Co z jednej strony jest w mojej 

ocenie ogromną szansą dla obszaru ochrony zdrowia, ale też ogromnym wyzwaniem z punktu 

widzenia ich wydatkowania. I po stronie instytucji takich jak Ministerstwo Zdrowia, ale też po 

stronie beneficjentów, po stronie beneficjentów, którzy już dzisiaj powinni tak naprawdę 

rozpocząć pewne przygotowania, pewną inwentaryzację potrzeb, no i rzeczywiście być 

przygotowani do tego, że ta liczba procedur konkursowych, liczba postępowań rzeczywiście 

w następnych latach będzie sporo większa.  

Jeżeli spojrzymy sobie na te kluczowe uwagi, które państwo dzisiaj wymieniali, to wydaje mi się, 

że warto spojrzeć na kilka tych krytycznych obszarów.  
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Jeżeli patrzymy na obszar rozwoju kadr, gdzie rzeczywiście przeznaczyliśmy bardzo dużą alokację 

w ramach Krajowego Programu Odbudowy, gdzie rzeczywiście chcemy w istotny sposób zwiększyć 

przede wszystkim limity przyjęć na studia, gdzie chcemy w istotny sposób zwiększyć tę liczbę osób 

kształcących się w zawodzie. I mimo, że zdajemy sobie sprawę, że te skutki będą oddalone 

w czasie, bo efektywnie dopiero za kilka lat wykształcimy nowe kadry lekarzy, nowe kadry 

pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, innych zawodów medycznych, 

no to jesteśmy przekonani, że właśnie to jest inwestycja rozwojowa, to jest właśnie odbudowa, 

nie tylko tego, co wydarzyło się w pandemii. Myślę, że jest to odbudowa wielu lat zaniedbań w tym 

obszarze, bo de facto dzisiejszą sytuację kadrową w obszarze ochrony zdrowia determinują 

działania sprzed lat piętnastu, dziesięciu, może ośmiu i o takim horyzoncie czasowym tutaj 

mówimy.  

Też w ramach wsparcia obszaru kadrowego zwracam uwagę na to, że istotne programy rozwoju 

kadr będziemy planowali w ramach polityki spójności. Podobnie jak w poprzedniej perspektywie, 

dysponując środkami w ramach programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”, planujemy 

takie działania szkoleniowe, kursy, zwiększanie kompetencji nie tylko pracowników medycznych, 

ale generalnie w sektorze ochrony zdrowia, bo zdajemy sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem wielu 

jednostek, szczególnie publicznych, jest dogonienie sektora prywatnego, nie tylko zdrowotnego, 

ale generalnie, na przykład w zakresie kadry wspierającej, finansistów, menadżerów, kadry 

administracyjnej, kadry technicznej, odpowiedzialnej za infrastrukturę. No tu rzeczywiście też te 

kompetencje będziemy chcieli zwiększać, ale nie bezpośrednio w ramach KPO, tylko właśnie 

w ramach innych mechanizmów.  

Podobnie obszar cyfryzacji i e-zdrowia. Jestem przekonany i tutaj wierzę w to, że jest pełna zgoda 

co do dalszego rozwoju tego obszaru. My ogrom pracy już wykonaliśmy. Nie wyobrażam sobie 

przejścia przez pandemię bez takich narzędzi jak e-zwolnienie, e-recepta, w ostatnim czasie 

wdrożone e-skierowanie czy w ogóle możliwość pełnienia pewnej opieki za pomocą rozwiązań 

telemedycznych.  

Oczywiście, można mówić dzisiaj o tym, że częściowo w niektórych obszarach te narzędzia zostały 

nadużywane i nie sposób było dostać się do lekarza w innej formule. Ja jestem przekonany, 

że znormalizuje się ta sytuacja i że po zakończeniu pandemii my będziemy bardzo chętnie i 

z dużym zainteresowaniem korzystać z tych rozwiązań telemedycyny, teleopieki, w szczególności w 

na przykład opiece nad osobami przewlekle chorymi. Przepraszam.  

Wielokrotnie poruszany również dzisiaj, w ramach wystąpień państwa, obszar profilaktyki. I tutaj 

również, podobnie, odwołuję się do innych narzędzi finansowania tego obszaru. Podstawowe 

ostatnio wdrożone to chociażby Narodowa Strategia Onkologiczna, gdzie zwiększyliśmy istotnie 

pulę środków w samej Narodowej Strategii Onkologicznej – przypominam, 500 milionów rocznie 

w latach kolejnych, obecnie 450 milionów złotych, właśnie również na działania profilaktyczne.  

Bardzo istotny komponent, subfundusz profilaktyczny w funduszu medycznym, gdzie również 

będziemy przeznaczać środki i na zwiększenie zaangażowania lekarzy, POZ-tu w tym zakresie, ale 
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też na przykład na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego właśnie w budowaniu pewnych 

programów profilaktycznych i finansowaniu. Bo do tej pory wiemy, że wiele cennych projektów 

samorządów niestety nie znajdowało takiego finansowania, które mogłoby zapewnić efekt 

populacyjny, mówię tu o populacji w mikroregionie, o pewnej populacji lokalnej. My chcemy 

w pewnym sensie - jako strona rządowa - dołożyć się do dobrych programów, no i właśnie 

w ramach tego subfunduszu te działania finansować.  

Bardzo podobnie w obszarze opieki długoterminowej i geriatrii. Jestem przekonany, że jest to 

jedno z największych wyzwań stojących przed Ministerstwem Zdrowia, natomiast też odwołuję się 

do innych narzędzi interwencji, niewymienionych bezpośrednio w KPO.  

Takim narzędziem jest właśnie przygotowywany przez nas subfundusz modernizacji szpitali 

w ramach funduszu medycznego. Myślę, że w ciągu nie dłużej niż miesiąca przedstawimy jego 

założenia publicznie i tam rzeczywiście jednym z najistotniejszych filarów tego subfunduszu 

będzie właśnie wsparcie opieki długoterminowej, wzmocnienie infrastrukturalne działalności 

opiekuńczo-leczniczej, rzeczywiście zwiększenie możliwości po stronie geriatrii.  

To te działania, które planujemy w ramach tego programu, no więc w pewnym sensie jakby 

odpowiadając również na to, co w podsumowaniu państwo mówili, my właśnie dość intensywnie 

przyglądamy się tym różnym narzędziom interwencji i układamy je w ten sposób, żeby tam, gdzie 

to możliwe i tam, gdzie mamy środki wystarczające, nie dublować tych narzędzi.  

Nie zależało nam na tym, żeby KPO było ogromnym workiem pokrywania wszelkich potrzeb 

rozwojowych, infrastrukturalnych, inwestycyjnych. Nie, chcieliśmy się skupić na tych obszarach, 

które zostały w KPO wymienione.  

Zgadzam się również z państwem, że rehabilitacja pocovidowa to będzie ogromne wyzwanie 

i ogromny obszar do pracy. My już rozpoczęliśmy pewne prace w tym zakresie. Jednym z takich 

działań jest na przykład zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opracowania 

pewnych rekomendacji, przygotowania programów polityki zdrowotnej w tym zakresie, które 

potem, w ramach takiego repozytorium AOTMiT-u, w szczególności na przykład jednostki 

samorządu terytorialnego, będą mogły po te rozwiązania sięgać, no i właśnie również 

współtworzyć i współrealizować te działania.  

Jak dobrze pamiętam, Agencja do końca marca powinna przedstawić projekt założeń w tym 

zakresie.  

Konkludując, jestem przekonany, że to ogromna szansa przed sektorem ochrony zdrowia, że mimo 

tego, że ta pandemia poturbowała nas wszystkich, nas jako urzędy odpowiedzialne za sektor 

ochrony zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia. Przede wszystkim 

poturbowała sektor ochrony zdrowia na poziomie tych placówek, które realizują bardzo 

profilaktykę, bardzo mocno ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, wpłynęło na to rzeczywiście, 

że mamy pewien dług zdrowotny i jestem przekonany, że ta liczba pacjentów po pandemii niestety 

zwiększy się.  
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Dlatego szykujemy na to też pewne mechanizmy finansowane z budżetu państwa. My już część 

tych mechanizmów określiliśmy i de facto czekamy na zakończenie tej trzeciej fali, która, 

jak widzicie państwo, jest w szczycie. Mam nadzieję, że jest w szczycie, a nie będzie dalej się 

rozwijać.  

Te instrumenty już niedługo pokażemy. To są instrumenty, na które nie potrzebujemy środków 

unijnych, a na które często też Komisja Europejska nie jest w stanie wyrazić nam zgody, bo 

nie zezwala na przykład na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Mówię tu na przykład 

o bezlimitowych świadczeniach w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mówię tu 

na przykład o ogłaszanym czy jakby już medialnie znanym wielu z państwa programie profilaktyki 

40+.  

No mam nadzieję, że za chwilę będziemy gotowi na to i my, i placówki sektora ochrony zdrowia, 

żeby te narzędzia dodatkowe wdrażać.  

Natomiast co do samego KPO, co do samych programów unijnych, no, wierzę w to, że odmienią 

obszar sektora ochrony zdrowia. Wierzę w to, że tych pieniędzy, tak jak mówiłem, mniej więcej 

trzykrotnie większych niż w poprzednich latach, nie zmarnujemy i wierzę w to rzeczywiście, 

że przyczynią się do tego, że ten sektor ochrony zdrowia będzie znacznie bardziej odporny 

na zawirowania nie tylko takie jak teraz, kryzysowe, ale generalnie na wyzwania stojące przed tym 

obszarem. I oczywiście obiecuję i deklaruję, że to wysłuchanie, te uwagi, które państwo złożyliście 

dzisiaj, ale składacie również w ramach konsultacji społecznych, będziemy rozważać, będziemy 

rozważać na poziomie całościowej strategii, a nie tylko samego Krajowego Planu Odbudowy.  

Dziękuję serdecznie. 

Piotr Drygała: Dziękujemy, panie ministrze, za to podsumowanie.  

Pozwólcie państwo, że zanim oddam głos Kubie, to ja podziękuję państwu ze swojej strony za 

zaangażowanie i dyscyplinę czasową i te cenne uwagi i wypowiedzi, również tym wszystkim 

z pierwszej części, którą prowadził Piotr Choroś, oraz tej drugiej.  

Dziękuję Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Stoczni za podjęcie się tego 

wyzwania. Zawsze robicie to świetnie, świetną asystę techniczną. I ze swojej strony jeszcze 

przeproszę za lekkie zdenerwowanie na samym początku tej drugiej części. Jak widzicie, mimo 

doświadczenia temat zdrowia każdemu ciśnienie potrafi jednak w dzisiejszych czasach podnieść. 

Dziękuję i pozdrawiam wszystkich z Dąbrowy Górniczej.  

Kuba? 

Jan Jakub Wygnański  

Dziękuję bardzo.  

Dziękuję panu ministrowi, państwu, dziękuję Piotrom – dwóch Piotrów prowadziło dzisiaj to 

przedsięwzięcie, obydwaj ze środowiska samorządowego, to dla nas ważne.  
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Cieszę się z tych ostatnich słów, które powiedział pan minister, bo to jest chyba największe dla nas 

wszystkich wyzwanie, że spodziewać się powinniśmy odpowiedzi na to, co dzisiaj i w tych 

wszystkich wysłuchaniach usłyszeliśmy i że rozumiem.  

Cieszę się, że nie próbował pan odpowiedzieć na wszystkie te pytania czy te wszystkie uwagi, które 

dzisiaj były zgłaszane, bo jest ich cały strumień.  

Sam jestem, i chyba wszyscy państwo, pod olbrzymim wrażeniem czegoś, co wczoraj 

sformułowałem jako filantropia wiedzy i tego, że ludzie, no to jest taki właśnie suweren plus, 

to znaczy, to są ludzie, ich wiedza, ich doświadczenie i pasje są nieprawdopodobnie silnym 

i bogatym źródłem inspiracji, opinii i tak dalej. I to mi pokazuje, to jest cudowne, a z drugiej strony 

odczuwam żal, ale chyba państwo z Ministerstwa powinni odczuwać, a jest to kilkanaście osób, 

nie tylko oni, taki rodzaj, który już został wyrażony, nie przeze mnie nawet, tylko przez ministra 

Budę, że szkoda, że tak późno.  

Bo rozmawiamy o dokumencie, który nawet gdyby był genialny, a nie jest, bo żaden nie jest, i tak 

jest wadliwy. Znaczy, wadliwy w rozumieniu tematycznym, to znaczy, on po prostu nie powstawał 

na skutek właśnie zebrania najpierw tych opinii, przygotowania i tak dalej.  

To dzieje się bardzo późno.  

W tej chwili jest miesiąc, wszyscy jesteśmy zakładnikami tej sytuacji. Ciągle wierzę, że państwo 

skorzystacie z tego szczodrego daru, bo zaciągnęliście olbrzymie zobowiązanie u tych ludzi, którzy 

mówią te rzeczy i mówią, to nie możecie im zarzucić ani żadnej formy, nie wiem, politycznej 

inspiracji, prawda? To są wszystko ludzie, którzy mówią, wszyscy państwo. Wydaje mi się, że to 

jest bardzo, bardzo ważne i że dawno trzeba było z tego skorzystać i częściowo powód, dla którego 

my to robimy, jest taki, żeby pokazać, że to jest możliwe, że na przykład to, że żyjemy w świecie 

pandemicznym, online, nie zubaża tych chwil. Czyni je innymi, ale one nie są uboższe. Szczerze 

mówiąc, takiej dyscypliny czasowej nigdy zrobilibyśmy organizując to w wielkiej sali Uniwersytetu 

Warszawskiego na przykład, z różnych powodów. Bo za często wywracałyby się krzesła i tak dalej. 

Widać, że to działa, że to też demokratyzuje dostęp, bo ludzie z różnych części Polski mogli w tym 

uczestniczyć i obserwować.  

Mam nadzieję, że oglądali to ludzie z rządu, mam nadzieję, ale to nie jest tylko dla was, nie jest 

tylko dla państwa. To jest dla opinii publicznej, to jest dla dziennikarzy, dla polityków, dla 

przedstawicieli Komisji Europejskiej i wreszcie, jakkolwiek pompatycznie to zabrzmi, trochę dla 

historii.  

To znaczy, może kiedyś, za kilka lat, bo ja to mogę potraktować jako publiczne przyrzeczenie, że te 

wszystkie głosy tutaj będą. One nie znikną z Internetu i nie będziecie musieli ich wyszukiwać, 

zawsze tu będą. Nie po to, żeby czerpać później satysfakcję w rodzaju: „Nie mówiliśmy?”, ale to 

jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że w tym dniu, w tym roku mieliśmy taki pogląd w tej sprawie 

i że on po prostu zostaje i nie da się wygumkować. To jest, wydaje mi się, jakoś arcyważne.  

Teraz zrobię to, co robiłem przez trzy poprzednie teraz już popołudnia.  
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Poproszę o wyświetlenie ankiety ewaluacyjnej, którą państwo możecie przesłać.  

To jest bardzo prosta ankieta, więc nie zajmie wam wiele wypełnianie jej po raz kolejny.  

Zobaczycie ją państwo, jej wyniki w tym samym czasie, w którym zobaczę je ja, więc zobaczymy, 

co z tego się wyłoni.  

Ja jeszcze dwa słowa powiem, bo tu pojawiają się pytania. My nie mamy żadnej specjalnej pozycji, 

że tak powiem, vis-a-vis rząd w tych sprawach. To wszystko, co zostało powiedziane, po pierwsze, 

jak powiedziałem, będzie dostępne online. Wykonamy pełną transkrypcję tego i ta transkrypcja 

będzie dostępna dla opinii publicznej. Oczywiście, dla rządu także. Ona będzie bezinterpretacyjna, 

będzie całkowicie przezroczysta, będzie dokładnie to, co państwo powiedzieli.  

Pan minister wspominał, że był w Senacie, ja mogę powiedzieć, dla mnie to nie jest żadna wielka 

tajemnica, wczoraj skontaktował się ze mną jeden z wpływowych senatorów i pytał, czy nie można 

by z tego zrobić jakiejś esencji, wybrać to, co najważniejsze. Tego samego dnia ktoś z rządu także 

mówił o tym, że to by było dobrze, żeby taką jakąś esencję z tego wyciągnąć.  

Obydwu stronom stanowczo i elegancko odpowiedziałem: „Nie, nie zrobimy tego”. Istotą 

wysłuchania nie jest interpretowanie czegokolwiek. Jest wypełnienie tego strumienia tym, co się 

w nim znajduje i no niestety, tę pracę, ktokolwiek i z jakimikolwiek intencjami, by przystępował do 

tego, musi wykonać sam i szukać w tym rzeczy, które są dla niego ważne i podejmować je.  

My jesteśmy całkowicie przezroczyści, jeśli chodzi o to, kto się tutaj wypowiada.  

Chyba możemy zakończyć ankietę na chwilkę. Znaczy, za chwilkę, na chwilkę już możemy 

zakończyć. I czego my się dowiemy? No, jest nas tutaj sporo, to państwo też widzicie, ja także. Jest 

sporo ludzi z admini-, no tak, jesteśmy z różnych części.  

No ja zawsze biegnę do trzeciego pytania, czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego i 85% osób 

uważa, że tak. Czy było wartościowe – 9 na 10 osób, i czy było technicznie dobrze zrobione – tak, 

97.  

Więc dalej idziemy w kierunku czegoś, co wygląda po raz kolejny jak kubańskie wybory, ale tak 

naprawdę jest, bardzo to doceniam, bo rozumiem, że w wielu sprawach możemy się nie zgadzać, 

ale miło mi zobaczyć, że państwo doceniacie ten wysiłek.  

Zatem pozostają mi jeszcze podziękowania.  

Zacznę od tego, że część państwa mówiło, i to jest oczywiście bardzo miłe, że dziękują za 

zaproszenie. Raz jeszcze przypomnę, większości państwa nie znam, nikogo nie zapraszałem. 

Państwo się sami wprosiliście i właśnie taka jest zasada.  

Wprosiliście i bardzo dobrze.  

Każdy, kto się zgłosił do tego wysłuchania, miał szansę zabrać tu głos. Szczęśliwie było dość miejsc 

i czasu i dzięki państwa dyscyplinie, więc nie ma tutaj nic z naszego zapraszania. I właśnie 

w wysłuchaniach publicznych istotne jest to, że one nie dzieją się na zaproszenie, tylko dzieją się 

dlatego, że państwo chcecie się dzielić tym, co macie do powiedzenia.  
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To po pierwsze.  

Po drugie, pojawia się czasami, (proszę przygotować slajd, ja nie używałem do tej pory slajdów). 

Część osób, i oczywiście jest mi bardzo miło, że mówią, że Kuba ich zorganizował, ale proszę 

państwa, nie miejcie żadnych złudzeń. (Jeśli mogę poprosić o pierwszy slajd), tak, żeby do się 

zdarzyło, uczestniczyło w tym, tak jak powiedziałem, organizatorem wespół z Ministerstwem 

Funduszy i Polityki Regionalnej jest, ale nie działając na jego zlecenie. To wszystko jest robione 

w ramach tego, co potrafią zrobić organizacje pozarządowe, w ramach podkomitetu do spraw 

rozwoju partnerstwa, dwie instytucje, w szczególności Ogólnopolska Federacja i Fundacja Stocznia, 

która, jak to się mówi, robi w partycypacji, podjęła się tego wysiłku.  

Realnie, żeby to się zdarzyło, to przez ostatnie dwa tygodnie to jest praca prawie dziesięciu osób. 

Dzisiaj, to jest zdjęcie z dzisiaj, to wszystko dzieje się w Marzycielach i Rzemieślnikach 

w Warszawie, na ulicy Brackiej 25, część państwa zna ten osób. 

 To jest załoga [niezrozumiałe, 05:18:45], która, no, pracuje, żeby to tak gładko przechodziło. 

(Poproszę o kolejny slajd. Nie, to jeszcze następny). Tak, tu są osoby, w tym wypadku tu jest 

Monika i Kasia, które właśnie jakby kierują tym ruchem, zapraszają państwa, sprawdzają, 

odpowiadają na państwa maile i tak dalej. Czyli łącznie tutaj na miejscu pracuje nad tym sześć 

osób i kilka osób jeszcze pracuje moderując na przykład czaty, nie będąc z nami. No i jest jeszcze 

jeden slajd, żeby już nie było wątpliwości, że na pewno nie robił tego rząd, tylko my. Korzystałem 

też z pomocy ludzi ze Stoczni, Janka Herbsta specyficznie, w robieniu tych wszystkich losowań, 

więc ja jestem, chociaż mam okulary, to jestem tym asystentem, więc tak to zostało wylosowane.  

Trochę upuszczam powietrza na koniec, bo rozmawialiśmy o super poważnych sprawach i one 

takie są, natomiast to wszystko da się zrobić i to jakiś jest dowód na to, że takie rzeczy można 

wykonywać i bardzo wszystkim, którzy tutaj są i którzy pomogli przy tym, bardzo chciałem w ten 

sposób podziękować, także tradycyjnie tłumaczom języka migowego i wszystkim państwu. Życzyć 

będę dobrego popołudnia, powiem że, no nie wiem, będziecie pewnie tęsknić, ale w następne dwa 

dni, czwartek i piątek, nie ma wysłuchania. Następne wysłuchanie będzie w poniedziałek 

o dziesiątej. Już teraz ono dotyczy transformacji energetycznej, już teraz jest zapisanych 300 osób 

i 100 mówców, więc myślę, że ono będzie pewnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Możecie się 

państwo zapisywać na to wysłuchanie do soboty do godziny dziesiątej.  

Raz jeszcze wszystkim dziękuję, żegnam się z państwem i do zobaczenia w poniedziałek. 
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Program wysłuchania (wraz z linkami >> do 

prezentacji) 
Prowadzenie: 

 Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego, członkini Podkomitetu ds. Rozwoju 

Partnerstwa 

 Karolina Dreszer-Smalec, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

10.00-10.35 Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów i autorów Krajowego Planu 

Odbudowy i Komisji Europejskiej 

10.00-10.05 Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego, członkini Podkomitetu 

ds. Rozwoju Partnerstwa 

10.05-10.10 Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

10.10-10.17 Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

10.17-10.24 Michał Kurtyka, minister Klimatu i Środowiska 

10.24-10.31 Marek Prawda, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 

10.25-12.10 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących 

poszczególne sektory i środowiska 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 4 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była 

losowana] 

10.35-11.00 Przedstawiciele/ki samorządu 

(zrzeszenia JST wymienione w Ustawie o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu) 

1. Jakub Mielczarek, Związek Województw RP 

2. Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich 

3. Aleksandra Dulkiewicz, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Prezydent miasta 

Gdańska 

4. Tomasz Andrukiewicz, Związek Miast Polskich, Prezydent miasta Ełk 

5. Grzegorz Cichy, Unia Miasteczek Polskich, Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice 

6. Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP 

11.00-11.30 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych 

(podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy) 

1. Włodzimierz Ehrenhalt, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
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2. Mirosław Kowalik, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Dorota Zawadzka-Stępniak, Konfederacja Lewiatan 

4. Krzysztof Heller, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (prezentacja >>) 

5. Beata Wiszniewska, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej 

6. Andrzej Dulka, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

11.30-12.15 Przedstawiciele/ki podmiotów społeczeństwa obywatelskiego 

1. Maciej Kunysz, Stowarzyszenie „EKOSKOP", Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznych, 

Rada Działalności Pożytku Publicznego 

2. Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska (prezentacja >>) 

3. Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

4. Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć i CEE Bankwatch Network 

5. Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy, Krakowski Alert Smogowy 

6. Zbigniew M. Karaczun, Polski Klub Ekologiczny, Koalicja Klimatyczna (prezentacja >>) 

7. Paweł Głuszyński, Towarzystwo na rzecz Ziemi 

8. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (prezentacja >>) 

9. Piotr Sadłocha, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 

10. Piotr Antoniewicz, Akcja Demokracja 

12.15-12.30  Przerwa 

12.30-15.15 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób 

indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie 

Przedstawiciele/ki instytucji 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana] 

1. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Konwersatorium Inteligentna 

Energetyka 

2. Joanna Pandera-Maćkowiak, Forum Energii 

3. Mateusz Wojcieszak, Fundacja Pole Dialogu 

4. Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm RP 

5. Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 

6. Dariusz Szwed, Zielony Instytut 

7. Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

8. Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/10%20Krzysztof%20Heller.pdf?id=3396939
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/14%20Miroslaw%20Proppe.pdf?id=3396941
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/18%20Zbigniew%20Karaczun.pdf?id=3396942
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/20%20Jan%20Twardowski%20-%20nowa.pdf?id=3396943
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9. Sylwia Grzebień, Federacja Inicjatyw Oświatowych 

10. Hanna Zdanowska, Urząd Miasta Łodzi; Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny 

11. Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

12. Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta 

13. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju (prezentacja >>) 

14. Renata Włazik, Zachem bomba ekologiczna Bydgoszczy (prezentacja >>) 

15. Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa 

16. Karol Kaczmarski, Fundacja Europa ma przyszłość 

17. Dariusz Szczepański, Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 

18. Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym 

Szlaku” (prezentacja >>) 

19. Piotr Szymczak, Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

20. Adam Nowak, Związek Młodzieży Wiejskiej (prezentacja >>) 

21. Tomasz Szeszko, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

22. Janusz Starościk, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń 

Grzewczych (prezentacja >>) 

23. Paweł Wiącek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 

24. Paweł Pogorzelski, Federacja Inicjatyw Oświatowych 

25. Wojciech Jankowiak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

26. Justyna Glusman, Miasto stołeczne Warszawa 

27. Zuzanna Sasiak, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i ruch Więcej Niż 

Energia (prezentacja >>) 

28. Jacek Wiśniowski, Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

29. Łukasz Kasprzak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

30. Marcin Pluta, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

31. Józef Sołtys, PTH Intermark 

32. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

33. Anna Ogniewska, Fundacja Greenpeace Polska 

34. Michał Piaszczyk, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 

35. Barbara Olszewska, Urząd Miasta Jelenia Góra 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/36%20Piotr%20Tyszko-Chmielowiec.pdf?id=3396944
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/37%20Renata%20W%C5%82azik.pptx?id=3396945
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/43%20Krzysztof%20Kwatera.pptx?id=3396946
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/45%20Adam%20Nowak.pdf?id=3396947
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/47%20Janusz%20Staroscik.pdf?id=3396948
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/54%20Zuzanna%20Sasiak.pdf?id=3396949
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36. Janina Molenda, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, Polskie Konsorcjum 

Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn (prezentacja >>) 

37. Kamil Szydłowski, EIT InnoEnergy 

38. Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki 

39. Agnieszka Stawiarska, Fala Renowacji (prezentacja >>) 

40. Patryk Białas, Park Na ukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM 

41. Paweł Lachman, Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej 

42. Adam Fularz, Polish Media Owners Association 

43. Weronika Michalak, Health and Environment Alliance (HEAL Polska) 

44. Piotr Jurkiewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich Odział Warszawski 

45. Julia Keane, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

46. Stefan Dzienniak, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 

47. Henryk Kwapisz, Stowarzyszenie MIWO 

48. Wojciech Kukuła, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi 

49. Mateusz Nycek, Miasto Ostrów Wielkopolski, Rada Miejska (z powodów technicznych 

wystąpienie w rzeczywistości odbyło się w kolejnej części) 

50. Krzysztof Śmierciak, INVESTGIS 

51. Adam Błażowski, Fundacja FOTA4CLIMATE 

52. Mariusz Węglorz, Miasto Radlin 

53. Bogdan Ślęk, ZPSO „Pol-lighting” (prezentacja >>) 

54. Zu Żabińska, Green REV Institute 

Osoby indywidualne 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana] 

1. Elżbieta Cieśla 

2. Monika Dąbrowska 

3. Kamil Szmit 

4. Katarzyna Barańska 

5. Radosław Górzeński 

6. Damian Hajduk 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/64%20Janina%20Molenda.pdf?id=3396950
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/68%20Agnieszka%20Stawiarska.pdf?id=3396951
https://uploads.strikinglycdn.com/files/feb28861-4eff-418c-801b-0a87fb04b088/87%20Bogdan%20%C5%9Al%C4%99k%20-%20finalny.pdf?id=3396952
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15.15-15.30 Część IV. Podsumowanie 

15.10-15.15 Adam Janiak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska - pierwsze refleksje 

po wysłuchaniu osób uczestniczących w spotkaniu 

15.15-15.20 Czas na wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 

15.20-15.30 Podziękowanie i zakończenie wysłuchania. 
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Rozpoczęcie wysłuchania 

Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego, członkini Podkomitetu ds. 

Rozwoju Partnerstwa: 

Dzień dobry, witam Państwa na czwartym z serii pięciu wysłuchań publicznych poświęconych 

rozmowie o przygotowywanym przez rząd Krajowym Planie Odbudowy i zwiększania odporności.  

W ramach tego planu Polska otrzymać ma 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek na 

odbudowę i rozwój naszej gospodarki, poprawę opieki zdrowotnej, zwiększenia spójności 

społecznej i odporności gospodarczej na przyszłe sytuacje kryzysowe.  

Przygotowany przez rząd dokument dotyczący Krajowego Planu Odbudowy przedstawiony został 

publicznie 26 lutego i był prezentowany na trzech konferencjach w pierwszej dekadzie marca. 

Publiczne konsultacje tej propozycji mają zakończyć się 2 kwietnia, a przekazanie Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności do Komisji Europejskiej planowane jest na koniec kwietnia.  

Krajowy Plan Odbudowy stanowi olbrzymią szansę dla Polski. Jego celem jest nie tylko 

zniwelowanie i zrekompensowanie strat społecznych i gospodarczych, jakie ponieśliśmy i wciąż 

ponosimy w wyniku pandemii COVID-19, ale przede wszystkim szukanie nowych możliwości i szans 

rozwoju poprzez wprowadzanie niezbędnych reform o trwałym i systemowym charakterze, które 

utorują drogę do przekształcenia Polski jako części wspólnoty europejskiej w nowoczesne, 

zasobną, oszczędną i konkurencyjną gospodarkę. 

Żeby plan ten miał szansę powodzenia, musi po za wolą polityczną na jego realizację zyskać 

społeczne zrozumienie, poparcie i zaangażowanie. Do jego realizacji konieczne są też, jak słusznie 

wskazano w zaleceniach Rady Unii Europejskiej dla Polski w sprawie Krajowego Programu 

Konwergencji z 20 maja ubiegłego roku, cytuję: „Stabilne i przewidywalne otoczenie działalności 

gospodarczej, przyjazny klimat inwestycyjny, a przede wszystkim niezależność, wydajność i jakość 

systemu wymiaru sprawiedliwości. Pewność prawa oraz zaufanie do jakości i przewidywalności 

polityki i instytucji regulacyjnych. Potrzebne jest też zapewnienie skutecznych konsultacji 

publicznych i zaangażowanie partnerów społecznych w proces kształtowania polityki”. 

Obecne wysłuchania publiczne, których pomysłodawcą i inicjatorem jest Podkomitet ds. Rozwoju 

i Partnerstwa działający w ramach Komitetu Umowy Partnerskiej, wychodzą naprzeciw tym 

zaleceniom. Są też praktyczną realizacją zasady partnerstwa i partycypacji obywatelskiej, której 

promowanie i monitorowanie należy obok przygotowywania rekomendacji dotyczących 

usprawniania mechanizmów stosowania zasady partnerstwa oraz prowadzenia konsultacji 

społecznych do zadań tegoż pod komitetu.  

W serii obecnych wysłuchań od strony organizacyjno-technicznej przygotowują Ogólnopolska 

Federacja Organizacji Pozarządowych zrzeszająca ponad 150 regionalnych i branżowych federacji, 

organizacji społecznych, w których działa niemal milion osób, oraz Fundacja Stocznia, 



 

- 254 - 

 

specjalizująca się w organizowaniu i upowszechnianiu różnych mechanizmów partycypacji 

obywatelskiej, w tym właśnie wysłuchań obywatelskich.  

Obie organizacje wspierane są przez członków i członkinie podkomitetu do spraw rozwoju 

partnerstwa, a także grupy organizacji społecznych zainteresowanych wniesieniem społecznego 

wkładu w tworzenie planu odbudowy, który odpowiadałby na wielkie wyzwania społeczne 

i gospodarcze stojące dziś przed Polską.  

Wysłuchania prowadzone są we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, 

które odpowiada w rządzie za koordynację Krajowego Planu Odbudowy i umowy partnerskiej, 

i które jest gospodarzem procesu konsultacji dokumentów strategicznych.  

Wysłuchania są elementem procesu konsultacji Krajowego Programu Planu Odbudowy, ale go nie 

zastępują. Na stronie ministerstwa wciąż zgłosić można uwagi na formularzu zgłoszeniowym. 

Można też, dla wszystkich Państwa, którzy dzisiaj nie będą mogli wziąć udziału w naszym 

spotkaniu, zgłaszać je przez naszą stronę do końca konsultacji.  

Dzisiejsze wysłuchanie poświęcone jest obszarowi nazwanemu w dokumencie rządowym, „Zielona 

energia i zmniejszenie energochłonności”.  

Tak jak przy poprzednim, odbywa się w formie webinaru na platformie Zoom, a jego przebieg jest 

transmitowany na stronie poświęconej wysłuchaniom oraz na kanałach YouTube Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej oraz kanałach YouTube i kanałach Facebook-owych OFP-u 

i Fundacja Stocznia.  

Całość spotkania jest tłumaczona na polski język migowy. Po zakończeniu wysłuchań sporządzona 

zostanie ich pełna transkrypcja. W tej chwili chciałabym oddać głos organizatorowi zgodnie 

z regulaminem, Kuba Wygnański z Fundacji Stocznia przedstawi Państwu zasady i reguły, a także 

savoir vivre wysłuchań publicznych. Tak po nim głos oddam gospodarzom konsultacji, autorom 

Krajowego Planu Odbudowy.  

Kuba, Twój głos. 

Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia  

Dziękuje bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj jest szczególny dzień, to jest czwarty z serii pierwszych 

pięciu wysłuchań. Cieszył się największym zainteresowaniem dotychczas. Zgłosiło się chętnych do 

zabrania głosu ponad, jeśli dobrze pamiętam 116 osób.  

No i z tego punktu widzenia to cieszy, ale z drugiej strony właśnie kwestia reguł jest tutaj 

arcyważna, bo inaczej będziemy naprawdę siedzieć do 16:30, a i tak na skutek różnego rodzaju też 

próśb staraliśmy się ograniczyć liczbę mówców, bo też wiemy, że teraz słowo „saturacja” jest 

dosyć modna. I dotyczy oczywiście poziomu tlenu we krwi, ale proces saturacji, czyli nasycenia, 

maksymalnego nasycenia, jest znany z wielu innych zjawisk, między innymi przyswajania wiedzy. 

Zgodnie z tym powinniśmy pewnie kończyć po 45 minutach, bo ilość wiedzy, która tutaj płynie, 

że tak powiem wewnątrz tego strumienia, jest ogromna. Dlatego apeluję przede wszystkim, 
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nie broń Boże, żebyśmy skończyli w 45 minut tylko, żeby bardzo mówić, jeśli mogę tak rzec, 

„do punktu” i zachowywać tą higienę, i te reguły. To jest arcyważne.  

OFOP zlecił transkrypcję pierwszego naszego wysłuchania, które z tego punktu widzenia było 

skromne. Wypowiedzieliśmy wspólnie, to nie jest nic złego, ponad 30 tysięcy słów. Dokument liczy 

77 stron, takiego powiedziałabym litego tekstu. Dlatego o tym mówię, że warto w tych 

wypowiedziach, które powinny być bardzo „do punktu”. Ktoś kiedyś powiedział - sam do siebie nie 

umiem tego zastosować- że miarą talentu jest umiejętność skrótu.  

No więc ja do Państwa apeluję o to, żeby tego używać, żeby oszczędzić sobie miłych dla nas skąd 

inąd uwag i komplementów, że dobrze zorganizowane. Podarujmy to sobie. A także podziękowań 

za bycie zaproszonym, gdyż - jak mówiłem -nikt nie jest tutaj zaproszony, wszyscy się wprosili 

i bardzo dobrze. Dlatego, że wysłuchanie publiczne dokładnie na tym polega, że mówią ci, którzy 

czują taką potrzebę, jeśli tylko zezwala na to miejsce, więc proponuję, żeby państwo szli prosto do 

punktu. Nie chodzi o to, żeby w trzech minutach, czterech czy ile będziecie mieli mówić jak 

najszybciej. Raczej się bardzo, bardzo skoncentrować.  

Przypomnę też, że ten system, który obowiązuje przy wysłuchaniach polega na tym, że w pierwszej 

części - to ona teraz się dzieje - wypowiadają się poza nami także przedstawiciele tych, którzy ten 

dokument skonstruowali, zaproponowali, czyli ministerstwa.  

Później będziemy niewątpliwy zaszczyt, powie kilka słów pan ambasador Marek Prawda, 

ambasador Komisji Europejskiej w Polsce.  

Później zaczynamy naszą normalną rutynę. Składa się z trzech grup, jak państwo wiecie. Pierwsza 

grupa to przedstawiciele samorządu i sześciu korporacji, które się regularnie tutaj pojawiają 

i wyrażają swój pogląd. Później grupa partnerów społecznych i gospodarczych. Wreszcie 

społeczeństwa obywatelskiego. Ta górna grupa przed przerwą ma odrobinę więcej czasu niż 

pozostali dlatego, że zakładamy, że reprezentuje nie tylko pogląd osób czy pojedynczych instytucji, 

tylko całych środowisk, stąd rozsądne nam się to wydało.  

Ta grupa, wszyscy, którzy tam są musieli się zgłosić. Wszakże nie byli losowani. To jest przywilej 

organizatorów, że może konfekcjonować, tak bym powiedział, to znaczy ułożyć po prostu, to nie 

jest wielka władza, ale ułożyć na przykład kolejność i z tego skorzystaliśmy. Więc tu żadnych 

przypadków nie ma, że na początku mówią województwa, a na końcu mówią gminy wiejskie na 

przykład.  

Później jest po przerwie duże, największe wyzwanie, długi, długi marsz. Wielu mówców, których 

kolejność została wylosowana. Nie pamiętam, ilu ich jest, ale kilkudziesięciu i teraz od razu do 

Państwa też mówię z powodów technicznych, że kilka osób, za powinienem podziękować.  

Normalnie dziękujemy ludziom za to, że zgodzili się zabrać głos, tym razem - ale nie chce już robić 

całej celebry - podziękuję kilku osobom, ale nie po nazwisku, które na nasz apel powiedziały, że nie 

muszą. I w czasie tego wysłuchania państwo macie te same zegarki co my, i nie ma niczego 

nagannego w tym, że ktoś na przykład uzna, że rezygnuje z głosu. Albo dlatego, że to już to 
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wszystko zostało powiedziane, albo dlatego, że już tego wszystkiego, że tak powiem, tego wątku 

akurat jest za dużo, a inni czekają, żeby wypowiedzieć być może nowe zjawiska. W każdym razie to 

będzie traktowane jako miłe i rycerskie, że ktoś rezygnuje. Ale bez przesady, bo jednak chcemy 

porozmawiać, więc ten mój apel trzeba traktować rozważnie. Bardzo państwa do tego namawiam.  

Przypomnę też, co jest arcyważne i do tej pory - tak jak na tych budowach - nigdy nie zdarzył nam 

się wypadek od czasu, kiedy prowadzimy wysłuchania obywatelskie od kilku lat. Przypomnę, 

że wysłuchanie nie jest żadną formy debaty. Państwo mówicie z zasady tylko raz, więc 

powiedziałbym, nie jest rycerskie i niezgodne z regułami jest na przykład odniesienie się do innych 

mówców w czasie tego wystąpienia, dlatego, że oni nigdy nie będą mogli ripostować. Mówicie, 

jeśli mogę tak powiedzieć, do autorów dokumentu i „do punktu”. To jest podstawowa zasada.  

Po drugie, istotą tego jest wyrażanie opinii często krytycznych, ale nigdy nie przekraczamy… trochę 

jak ci którzy wskakują na tą skrzynkę przy Hyde Parku, nie wolno obrażać królowej. Nie chce 

mówić, kto tutaj jest królową, ale generalnie nie obrażamy się. Może mieć bardzo radykalne 

poglądy w sprawie tego jak ten dokument został skonstruowany czy konsultowany.  

Starajmy się być konstruktywni i nie dopuszczamy… Będziemy reagować natychmiast, jeśli, - 

a nigdy to się wcześniej nie zdarzyło - jeśli te argumenty przyjmą charakter ad personam.  

I na koniec: w związku z tym, że to jest najbardziej dociążone wysłuchanie z oczywistych chyba 

powodów, prosiliśmy - jeśli mogę tak powiedzieć - do prowadzenia tego naprawdę kawalerię:  

Ewę Kulik, która zgodziła się prowadzić pierwszą część po za tym, że jest dyrektorką Fundacji 

Batorego. To Wikipedia dostarczy państwu licznych innych szczegółów jej bardzo ważnego 

życiorysu i zaangażowania w sprawy publiczne od wielu, wielu lat  

i Andrzeja Porawskiego, który - tak myślę Andrzeju - nie wiem, czy w Polsce ktoś więcej prowadził 

zebrań. Zaczynając chyba od pierwszego zjazdu Solidarności w Oliwii, czterdzieści lat temu 

Więc jesteście państwo w dobrych rękach. My jako obsługa techniczna postaramy się, żeby to 

przebiegało jak najszybciej.  

Serdecznie dziękuje i nie wiem, czy jest z nami pan minister, tak, są przedstawiciele ministerstwa. 

Oni mówią pierwsi, a później ambasador Prawda.  

Dziękuje bardzo.  

Ewa Kulik-Bielińska: Żeby trzymać się czasu, tak jak mówił Kuba, nie będę już więcej interwencji 

własnych wkładała w dzisiejsze spotkanie. Jedynie przedstawiła kolejnych mówców.  

Zaczynamy od pana ministra Waldemara Budy, który jest już z nami cztery dni. Bardzo za to 

dziękujemy. Mam nadzieję, że to nie tylko odsłuchania wysłuchanie, czyli rzeczy, które będą 

mówione będą miały możliwość znalezienia się w ostatecznym, finalnym dokumencie. Proszę 

bardzo przedstawienie głównych tez, głównych punktów komponentu Krajowego Planu 

Odbudowy, Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.  
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Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  

Witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście dzisiaj widzimy się czwarty raz, ale to nie jest 

żaden kłopot, bo dla nas jest to wielka wartość, że słyszymy o uwagach, słyszymy o opiniach, które 

w niektórych przypadkach są po raz pierwszy konstruowane i wypowiadane, i po takiej szerszej 

analizie. Więc będziemy tutaj z państwem na pewno do samego końca, żeby wszystkie te uwagi 

wysłuchać. 

A komponent niezwykle ważny.  

Bo z jednej strony mamy Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy, czyli można by 

powiedzieć, że pewne elementy po pandemii, odbudowujące gospodarkę, bez względu na aspekty 

czy cyfrowe, czy ekologiczne. A okazuje się, że nawet w ramach środków, które są środkami 

„po pandemii”, które mają odbudować gospodarkę, te markery i te priorytety w zakresie 

dochodzenia do Zielonego Ładu są również postawione przy okazji tych środków i przy okazji tego 

programu. I w różnej częstotliwości, bo ja państwu przypomnę, że w polityce spójności mamy 37 

procent markera klimatycznego i dokładnie tak samo jest tutaj w środkach z Krajowego Planu 

Odbudowy. Więc 37 procent środków musi mieć ten element związany z zieloną energią i 

z ograniczeniem energochłonności. Ale to nie wszystko, bo zasada „do not significant harm” 

markuje i ogranicza każde inne inwestycje, które mogły być w Krajowym Planie Odbudowy, a które 

by przeczyły tym wysiłkom, które są wykonywane z tych 37 procent.  

Więc my dzisiaj wykonujemy taką analizę pod kątem zasady „nie szkodzić”, czyli które nie 

ograniczają nas w tym pochodzie do Zielonego Ładu. W podążaniu w tym kierunku. Więc to jest 

w mojej ocenie z punktu widzenia Komisji najważniejszy komponent. No i te priorytety, które nam 

się jakby sugeruje, dla nas są też niezwykle ważne. Stąd jak myślę, bo przyczyny tego 

zainteresowania dzisiejszej dyskusji można upatrywać albo w dobrej opinii o poprzednich 

[wysłuchaniach], które się już odbyły albo właśnie w temacie. W mojej ocenie chyba po trosze i 

w jednym, i w drugim przypadku jest racja, że ważność tematu plus, niewątpliwie sukces 

wcześniejszych dyskusji powoduje, że dzisiaj jest takie szerokie gron osób, które chcą tutaj zabrać 

głos i uczestniczyć w tej debacie.  

Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy jest sens - tutaj też kieruje to zarówno do państwa jak 

i do ministra Adama Guibourgé-Czetwertyński, który jest z nami - czy jest sens, żeby ten 

komponent jakoś szerzej opowiadać. Bo nauczony tą dyskusją z wcześniejszych dni wiem, 

że wszyscy z Państwa, którzy zabierają głos, mają przeanalizowany ten komponent „od prawa 

do lewa”, „od A do Z”. W związku z tym mówienie o tych takich ogólnych założeniach, które są 

w Planie Odbudowy w tym komponencie, wydaje mi się, że to jest po prostu stratą czasu, bo my 

jesteśmy na zupełnie innym poziomie.  

Widzę pana ministra Michała Kurtykę z nami. Witam serdecznie. Tym bardziej uważam, 

że powinniśmy przejść do szczegółowej dyskusji po wystąpieniu pana ministra, żeby słuchać tych 

szczegółowych uwag, bo te ogóły, które wszyscy znamy, wiemy, są znane publicznie, nie ma sensu 

tracić na nie czasu. Idźmy do przodu.  
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Więc ja dziękuję za dyskusję. Będę do samego końca. Może z lekką przerwą albo do samego końca 

z Państwem i z ewaluujemy oczywiście wszystkie uwagi, bo ten komponent jest absolutnie 

kluczowy. Dziękuję.  

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuje bardzo. Jednak, ponieważ jest pan minister klimatu i środowiska 

z nami a Zielona Polska jest tym celem, do którego dążymy, dałabym panu ministrowi głos, żeby 

może nie referując ten komponent, jednak powiedział o tym co jest ważne w Krajowym Planie 

Odbudowy z punktu widzenia zielonej i energooszczędnej Polski.  

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska 

Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie dziękuję za to wprowadzenie. Nie będę przeciągał 

merytorycznego wstępu.  

Wszyscy państwo znacie ten program, ale chciałem włączyć się w to nasze dzisiejsze wysłuchania, 

bo cieszę się, że mamy tak szerokie grono zainteresowanych organizacji, które chcą dzisiaj się 

wypowiedzieć. Cieszy mnie to dlatego, że jestem głęboko przekonany, że ten Krajowy Plan 

Odbudowy to jest dla nas ogromna szansa na przyśpieszenie naszej zielonej transformacji, 

przyśpieszenie przebudowy struktury Polskiej gospodarki w kierunku bardziej przyjaznej dla 

środowiska, bardziej przyjaznej dla klimatu. Jest również szansą na podniesienie naszej 

konkurencyjności i taki wspólny głos ze strony organizacji pozarządowych, ze strony środowisk, 

które dbają, walczą o to, żeby ten nasz kraj był bardziej zielony. Mi się wydaje, bardzo się przyczyni 

do tego, żeby uświadomić nam wszystkim, jak bardzo Krajowy Plan Odbudowy jest w tym 

momencie dla nas krytyczny.  

Chciałbym bardzo podziękować panu ministrowi Budzie za prowadzenie prac, za to wprowadzenie. 

Rzeczywiście dzisiaj z naszej strony będziemy się wymieniać z panem ministrem Adamem 

Guibourgé-Czetwertyńskim, ale, tak jak wspomniałem, dla mnie to jest szczególnie istotny 

moment. Tym bardziej, że już konsultowaliśmy się z państwem, z wieloma spośród organizacji 

jeszcze przed przygotowaniem całego tego programu i chcieliśmy uwzględnić wasz głos w tym 

dokumencie.  

To, na czym powinniśmy się skupić w KPO, to są działania właśnie na rzecz poprawy jakości 

powietrza, na rzecz poprawy efektywności energetycznej i na rzecz technologii wodorowych. 

Oczywiście ten wybór jest podyktowany faktem, że mamy inne instrumenty wsparcia, które mogą 

przejąć innego typu działania. Mamy już uruchomiony fundusz modernizacyjny. Za chwilę 

chcielibyśmy mieć fundusz transformacji energetyki. Za chwile będziemy mieć fundusz spójności 

i mamy jednocześnie takie rozwiązania dedykowane dla poszczególnych sektorów, które są oparte 

o ustawy. Na przykład przyjęta ustawa o morskiej energetyce wiatrowej gwarantuje producentom 

energii elektrycznej z tych morskich turbin, które powstaną do końca 2030 roku, 5900 megawatów 

na polskim wybrzeżu, system wsparcia. Natomiast to, co my dajemy w ramach KPO, to jest 

sfinansowanie infrastruktury portowej, żeby można było instalować, serwisować później te moce 

wytwórcze na Bałtyku. W związku z tym trzeba w te różne środki, różne obszary finansowania 

traktować łącznie.  
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Nie muszę Państwu mówić i myślę, że to też odzwierciedla zainteresowanie naszego dzisiejszego 

spotkania, że to właśnie programy, których gospodarzem jest Minister Klimatu i Środowiska, mają 

być i są największym beneficjentem tego europejskiego instrumentu odbudowy. 37 proc. tych 

środków ma iść na cele związane z polityką energetyczno-klimatyczną, ochroną środowiska, 

adaptacją do zmian klimatu. To jest nie mniej niż 8,5 miliarda euro. Z tego „czyste powietrze” czy 

te działania na rzecz podniesienia jakości powietrza to my przewidzieliśmy 3 miliardy 800 milionów 

euro. 860 tysięcy domów rodzinnych, 120 systemów ciepłowniczy, ponad 120 autobusów, 

250 szkół. To są takie przeliczniki, które możemy dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy 

zastosować.  

Do tego komponent 800 milionów euro na technologie wodorowe, czyli idziemy w kierunku 

zarówno podjęcia tych najbardziej pilących, cywilizacyjnych wyzwań, które mamy. Przygotowania 

przyszłości w postaci działania badawczo-rozwojowych, innowacyjnych. I jestem przekonany 

łączymy również dobrze ekologię z ekonomią, bo te działania na rzecz podnoszenia jakości 

powietrza to są działania, które już są uruchomione przez Ministra Klimatu i Środowiska. To jest 

program Czyste Powietrze. To są programy takie jak Ciepłownictwo Powiatowe, Zielony Transport 

Publiczny. To są programy, które się cieszą ogromnym zainteresowaniem, więc mamy pewność, 

że one po stronie beneficjentów, po stronie samorządów, że tak się kolokwialnie wyrażę 

„zaskoczą”. A to oznacza bardzo szybki, natychmiastowy impuls dla gospodarki. Bo to są dziesiątki 

tysięcy miejsc pracy w całej Polsce, w sposób rozproszony, które zasilą czy to termomodernizację 

budynków, inwestycje mniejsze, większe. Ale również po drugiej stronie te większe zakłady 

przemysłowe, jak choćby przy okazji przemysłu produkującego ekologiczne środki transportu. 

I nauka, przygotowanie przyszłości w postaci tych technologii wodorowych.  

Chcemy podnieść jakość powietrza, ograniczyć zużycie paliw kopalnych w naszym miksie. Poprawić 

jakość ciepłownictwa szeroko pojętego. Wesprzeć transport i przyczynić się do zwiększenia ilości 

miejsc pracy w Polsce.  

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuje Państwu za obecność, za głosy. Będziemy się w nie 

wsłuchiwać w Ministerstwie bardzo dokładnie. Z panem ministrem Adamem Guibourgé-

Czetwertyński, z Panem dyrektorem Marcinem Janiakiem, który jest takim gospodarzem 

Krajowego Planu Odbudowy po stronie Ministerstwa. Bardzo miło widzieć szereg znajomych 

twarzy pośród państwa, którzy zgłosili się do dzisiejszego wystąpienia.  

Szczególne podziękowania panu Kubie Wygnańskiemu za ten głos i za organizację całego procesu. 

W taki rycerski sposób, jak to pan Kuba bardzo pięknie powiedział. Trzymam kciuki za to nasze 

dzisiejsze dobre konsultacje i oczekuję z niecierpliwością na państwa głos. Dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuje uprzejmie panu ministrowi. Zapraszam do głosu pana ambasadora 

Marka Prawdę z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Marek Prawda, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 

Szanowni Państwo, nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych działań. Sposób, w jaki 

doszło do tych wysłuchań publicznych, jak i to, w jaki sposób one przebiegają, jest już rzeczą 
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niezwykłą. I zasługuje na pewno na wyrazy uznania. Ale oczywiście najważniejszy będzie dorobek 

tych spotkań.  

Przekazanie finansowania państwom członkowskim zasadza się na takich założeniach oczywistych, 

że prowadzony jest dialog, że mamy sytuacje przestrzegania zasad partnerstwa, że przyznaje się 

aktywną rolę władzom lokalnym. O tym wszystkim mówią rozporządzenia unijne. Ostatnie 

rozporządzenie w sprawie Krajowego Planu Odbudowy mówi o tym, że ma być on przede 

wszystkim dobrze uzasadniony i oczekuje się tam również streszczenia tych konsultacji, jakie na 

przykład teraz będą prowadzone. No i też informacje o tym, w jaki sposób poszczególne kraje te 

wnioski wykorzystały.  

Państwo dobrze wiedzą, że do końca kwietnia Komisja będzie miała czas wypowiedzieć się, ocenić, 

czy te wszystkie podane warunki zostały spełnione i czy te plany w tej nowej wersji, uzupełnionej 

będą odzwierciedlały również te wszystkie konsultacje, które miały się odbywać.  

Tutaj chodzi oczywiście o partnerów społecznych, o obecnych tutaj przedstawicieli samorządów 

zawodowych i terytorialnych, a także organizacje pozarządowe. Wiemy dobrze, że celem 

Europejskiego Planu Odbudowy jest - po pierwsze- wyjście z kryzysu gospodarczego, ale 

w ogromnym stopniu przygotowanie sytuacji do transformacji zielonej i cyfrowej.  

I właśnie pod tym kątem będą analizowane te plany. Można się wobec tego spodziewać ze strony 

ekspertów unijnych pewnego wyczulenia na te wszystkie aspekty o których rzeczywiście, jak 

wspomniał pan minister, w tych wysłuchania już było wiele mowy. Ze strony Komisji chciałbym 

tylko może króciutko przypomnieć, że bardzo ważne dla Komisji będzie to, czy to nie będzie 

czyszczenie szuflad, tylko przygotowanie inwestycji, które służą bardzo dobrze określonym reform 

i również, że będzie dokonane oszacowanie kosztów tych reform. No, a przede wszystkim 

spodziewanych efektów. Chodzi tutaj o przygotowanie zmiany na przyszłość. Nie tylko o podbijanie 

PKB przez rok czy dwa, tylko o pewne rozwojowe aspekty na przyszłość. I także, czy przewiduje się 

włączenie partnerów społecznych na etapie wdrażania Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście 

według reguł krajowych.  

Ze szczególną uwagą oczywiście będą tutaj śledzone rekomendacje, które wynikają z takiego 

instrumentu, który stosujemy corocznie. Europejski Semestr - chodzi o tu o zalecenia, na przykład 

w przypadku naszego kraju, włączanie partnerów społecznych do kształtowania polityk 

publicznych czy poprawy klimatu inwestycyjnego, szczególnie przez ochronę niezależności sądów.  

Szanowni Państwo, czasami mówimy, że Unię stworzyła katastrofa, ale rozwija ją kryzysy.  

Spotkało nas nieszczęście. Tylko, że mamy teraz trochę więcej pieniędzy i trochę więcej 

możliwości. I chodzi to, żeby to teraz mądrze wykorzystać. Budżet europejski, ten wieloletni 

budżet chyba nigdy nie był w takim stopniu budżetem inwestowania w zmianę. Jak mówimy, 

budżetem transformacyjnym. Składa się ten budżet de facto z dwóch.  
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Więc Europejski Zielony Ład, o którym dzisiaj będzie sporo mowy, stał się z czasem czymś więcej 

niż miał być początkowo. Jest kulturową, ekonomiczną, społeczną strategią rozwoju i wyraża taką 

ogólną aspirację przemodelowania gospodarki europejskiej, a także chciałby być siłą napędzającą. 

 Jeżeli mówimy o takiej głębokiej zmianie to oczywiście musimy inaczej pomyśleć 

o społeczeństwie. Czujemy, że nie wystarcza już dzisiaj obietnica postępu i logika wzrostu 

gospodarczego. Najgłośniej protestują dzisiaj niekoniecznie ci, którym wiedzie się najgorzej, lecz ci 

którzy na przykład ponieśli jakąś relatywnie największą stratę albo odczuwają deficyt sensu 

i uznania. Nie wystarczą więc tylko ekonomiczne miary tego, co nazywamy lepszym 

społeczeństwem. Potrzebne są dzisiaj kryteria nie tylko ekonomiczne, ale właśnie społeczne, 

kulturowe, ekologiczne.  

Stąd właśnie, co chciałbym wyraźnie podkreślić, wokół tego Planu Odbudowy, wokół tych planów 

odbudowy we wszystkich krajach unijnych, prowadzona jest bardzo intensywna debata 

o konieczności wzmacniania odporności społecznej. W cenie są pomysły na to jak to zrobić 

najlepiej i kto ma najlepsze papiery, żeby to zrobić.  

Mnożą się także apele o skierowanie programów na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, żeby te 

programy były także obywatelsko wdrażane i zarządzane.  

Eksperci zgodnie uważają, że trzeba jakoś wyzwolić się z tego, czego pozbawiła nas być może 

kultura nowoczesności. Niektórzy mówią o takiej awarii systemowej. O tym, że straciliśmy taką 

zdolność kształtowania relacji z innością. Wobec tego potrzebny nam jest tryb takich relacji 

ze światem w których podmiot i świat spotykają się i docierają do siebie nawzajem. Chciałbym to 

w tym gronie powiedzieć, bo myślę, że warto patrzeć na Europejski Zielony Ład jako coś znacznie 

szerszego niż tylko strategię niskoemisyjną.  

I na koniec, zupełnie dwa krótkie wnioski.  

Przemiany globalne zmuszają Unię do redefinicji swoich celów, a także pewnej koncepcji integracji. 

Kiedyś było to przede wszystkim zasypywanie rowów między bogatszymi i biednymi. To nam 

bardzo pasowało, ale dzisiaj oczywiście to zawsze będzie głównym celem integracji europejskiej, 

ale te akcenty się bardzo wyraźnie przesuwają i chciałbym tutaj wykorzystując okazję, że mogę 

z państwem chwile porozmawiać, właśnie zaapelować o dostrzeżenie wagi i powagi tej sytuacji, 

że potrzebna jest nam nasza opowieść, polska opowieść o Unii Europejskiej, która te zmiany 

dostrzega. Bo tylko wtedy będziemy mogli z integracji korzystać tak jak robiliśmy to do tej pory.  

I druga uwaga. W przypadku zielonej transformacji odbiorcy chyba mają większą szansę takiego 

bezpośredniego i szybkiego dostrzeżenia skutków tych zmian, które wprowadzamy, bo 

przypomnijmy sobie, kiedy mieliśmy kryzys finansowy. Wtedy było bardzo wiele ambitnych, 

wielkoskalowych projektów. Niewątpliwie skutecznych jakoś tam w końcu, ale one się w żaden 

sposób nie dały sprzedawać komunikacyjnie. Myślę, że warto, abyśmy spostrzegli, że tutaj właśnie 

jest, w tym programie i w tej jego bezpośredniości, w tej sytuacji, kiedy odbiorcy są rozproszeni, 

większa szansa na komunikacyjne wykorzystanie tego procesu. Z zieloną rewolucją, krótko 

mówiąc, powinno pójść łatwiej.  
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Może jeszcze jedna, uzupełnię ostatnia uwaga, skoro na początku Kuba Wygnański wspomniał 

o tym, co się działo czterdzieści lat temu w Olivi. To ja pozwolę sobie przypomnieć, że w sierpniu 

ubiegłego roku pani prezydent Dulkiewicz w Gdańsku zapraszała na obchody Solidarności, które 

były taką okazją przypomnienia, że stoczniowcy, że ludzie potrafią zmieniać, tworzyć historię, 

że potrafią ją zmieniać. I tego właśnie chciałbym życzyć wszystkim obecnym dzisiaj. Nie tylko, żeby 

byli takimi współczesnymi, żebyśmy wszyscy byli takimi współczesnymi stoczniowcami. Tutaj 

mówię nie tylko do stoczniowców Kuby Wygnańskiego, ale wszystkich bez wyjątku uczestników 

tego zuchwałego przedsięwzięcia i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Co będzie w interesie nas 

wszystkich.  

Bardzo dziękuje.  

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję panu uprzejmie. No, przekroczyliśmy czas, który był ulokowany na tę 

część wypowiedzi, o dwie minuty. Teraz już będę bardzo stanowczo przestrzegała czasu, który jest 

dla każdego występującego w obecnym bloku wypowiedzi.  

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek samorządów 
Ewa Kulik-Bielińska: Zapraszamy przedstawicieli samorządu, reprezentujących zrzeszenie 

jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w ustawie o komisji wspólnej rządu 

i samorządu. Jako pierwszy głos zabierze pan Jakub Mielczarek ze Związku Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jakub Mielczarek, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  

Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie.  

Szanując państwa czas nie będę wracał do poprzednich uwag fundamentalnych, które zgłosiłem 

przy pierwszym wysłuchaniu, które dotyczyło szeroko rozumianej gospodarki. Czekamy cierpliwie 

na odpowiedź jako polskie regiony, jako województwa, jako marszałkowie województw. 

Szczególnie przypomnę, że zależy nam na ustosunkowaniu się do projektów, których było prawie 

1500, które żeśmy przygotowali i przedstawili państwu. One utworzyły wiązki projektowe. I nie 

mamy informacji, co dalej. Proszę pamiętać, że polskie regiony są odpowiedzialne za wdrożenie 

pieniędzy w Funduszu Spójności i chcielibyśmy znać wyraźnie zarysowaną linię demarkacyjną 

między poszczególnymi instrumentami finansowania, o których mówił chociażby pan minister 

Kurtyka.  

Ale wracając do dzisiejszego tematu, czyli mówimy o gospodarce energetycznej, czyli mamy 

projekt Krajowego Planu Odbudowy, mamy politykę energetyczną, mamy strategię wodorową. I te 

strategiczne dokumenty dotyczą w znacznym stopniu całej polskiej gospodarki i zaważą na obrazie 

gospodarki nie tylko w obszarze szeroko rozumianej energetyki.  

Szczególnie zwracam uwagę na Polską Strategię Wodorową, która zakłada rozwój krajowej 

gospodarki wodorowej głównie w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych. Ta strategia będzie 
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częściowo wspierana przez Krajowy Plan Odbudowy. Pamiętajmy jednak, że te technologie 

wodorowe to jeszcze odległa przyszłość, czyli według nas, polskich regionów, należy się zająć 

badaniami i spróbować się zaimplementować do polskiej specjalizacji. Natomiast mamy 

wątpliwości, czy ten instrument KPO, z tak krótkim okresem kwalifikowalności, to jest najlepszy 

instrument do zaimplementowania tych środków.  

Priorytetem inwestycji będą lądowe oraz morskie farmy wiatrowe, wraz z wielkoskalową 

energetyką solarną. To bardzo ważne. Są to najtańsze, najbardziej efektywne źródła zielonej 

energii. Są to również sprawdzone źródła od strony technologii, ekonomii, produkcji energii. 

Pamiętajmy, że istnieje poważne zagrożenie, że Polska nie otrzyma połowy środków przyznanych 

w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji - tam szczególnie sześć regionów jest 

zainteresowanych tymi środkami - i będzie to skutek braku poparcia unijnego celu neutralności 

klimatycznej do 2050 roku. Tym bardziej musimy precyzyjnie inwestować w technologie 

i skutecznie wydatkować pieniądze z KPO.  

Polskie regiony zdają sobie sprawę, że polska energetyka i polskie ciepłownictwo musi zostać 

oparte na pewien czas na źródłach gazowych, ale trzeba traktować te źródła jako paliwo 

przejściowe. Inwestycje biogazowe nie zapewniają całkowitego zbilansowania energetyki 

odnawialnej oraz dostaw energii w okresie braku wiatru i słońca. Powinny być one wspierane 

w ramach Programu Rozwoju Energetyki Rozproszonej, ponieważ mogą pełnić bardzo ważną rolę 

wspomagającą w zakresie rozwoju rolnictwa, inicjatyw gospodarczych na terenach wiejskich. Bo 

pamiętajmy, że polskie regiony to nie tylko duże miasta i metropolie, to także tereny wiejskie 

i Polska szeroko rozumiana jako Polska powiatowa.  

Czyli jeśli chodzi o pewnego rodzaju priorytety, to są dwa priorytety z punktu widzenia Polskich 

Regionów.  

 przyspieszenie prac legislacyjnych dotyczących energetyki, w szczególności energetyki 

odnawialnej,  

 oraz zwiększenie możliwości inwestycyjnych w lądowej energetyce wiatrowej, która ma 

istotne znaczenie w podaży zielonej energii do 2025 roku.  

Na koniec powiem, że Krajowy Plan Odbudowy jak i Politykę Energetyczną Polski należy uznać 

za dokumenty niezwykle istotne i potrzebne, natomiast muszą być one spójne i realne do 

wykonania. Wymagają zarówno KPO, jak i Polska Polityka Energetyczna uszczegółowienia 

i wyznaczenia konkretnych celów do wykonania w realnych terminach, jak również 

przedstawienia racjonalnej listy polskich specjalizacji. I ta uwaga ogólna, tak naprawdę tyczy się 

nie tylko do dzisiejszego wysłuchania publicznego, tylko również do wszystkich poprzednich, które 

dotychczas się odbyły. Bardzo dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Panie Jakubie, bardzo dziękujemy. Zmieścił się pan w czasie, gratuluję. 

Zapraszam pana Józefa Neterowicza ze Związku Powiatów Polskich. Cztery minuty na wypowiedź. 
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Józef Neterowicz, Związek Powiatów Polskich 

Witam serdecznie. Ja mam niestety kłopoty. Jestem za granicą i być może, że przerwie się mój 

kontakt.  

Muszę powiedzieć, że Związek Powiatów Polskich już od bardzo dawna, od 15 lat prowadzi ranking 

energii odnawialnej i ten ranking doprowadził do tego, że powstało ponad 4,5 tysiąca projektów 

energii odnawialnej. Oczywiście dla nas, jako dla samorządowców, najważniejszą sprawą jest to, 

żeby samorządy, czyli miasta lub regiony, stawały się prosumentami energii. Bo to tylko energia 

lokalna, produkowana w niedalekiej odległości od użytkownika może zastąpić istniejące dzisiaj 

instalacje oparte na węglu. Chcę tylko zaznaczyć, że gaz jest niestety również – ten importowany – 

jest paliwem kopalnym. Tak że należy przede wszystkim rozpocząć od tego, co jest polskimi 

paliwami odnawialnymi, czyli odpady, biogaz, znakomita idea akumulatorów energii.  

Wspaniałym rozwiązaniem jest wodór. Dosyć drogie inwestycje, ale niestety musi to się w tej 

chwili wiązać, ta rewolucja w zieloną energię, musi się wiązać niestety z wydatkami. 

Następną rzeczą, która jest bardzo istotna, to jest wykorzystanie sieci ciepłowniczej, ale 

szczególnie wykorzystanie potencjału ciepłej wody użytkowej, dlatego że często jest tak, że sieć 

ciepłownicza jest używana tylko w okresie zimowym, dla centralnego ogrzewania, natomiast 

w okresie letnim jest wyłączana. A to właśnie zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w lecie 

będzie dawało nam możliwości eksploatacji sieci ciepłowniczych przez cały rok. I to jest następną 

rzeczą, którą trzeba bardzo zrozumieć.  

I następna, chyba najważniejsza rzecz – w tej chwili mamy ogromne kłopoty z odpadami. Cena za 

zbieranie odpadów jest ogromnie wysoka, tylko dlatego, że po prostu istnieje jakieś przekonanie, 

że spalarnie odpadów będą truły środowisko. Nie ma w tej chwili innej możliwości 

zagospodarowania frakcji resztkowej niż spalenie i wykorzystanie tej energii do produkcji 

właśnie ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Bo cały czas się mówi, że co będziemy robić 

z energią cieplną z odpadów, jeżeli nie mamy ciepłej wody użytkowej. No właśnie ciepła woda 

użytkowa i zapotrzebowanie na nią daje to całoroczne zapotrzebowanie na energię. I to jest, 

proszę państwa, jedyne paliwo, które ma cenę ujemną. Czyli dostawca odpadów płaci nam za to, 

że dostarcza nam te odpady, czyli cena tego jest ujemna.  

Ja w tej chwili dzwonię ze Szwecji. Szwecja w tej chwili zamyka cztery elektrownie atomowe. 

Nie wiem, czy dobrym rozwiązaniem jest po prostu inwestycja w energię nuklearną czy 

atomową. Być może, że dobrze by było jednak, żeby rozpocząć od tych najtańszych, własnych 

paliw, szczególnie lokalnych.  

Lokalne paliwa również powodują to, że ryzyko blackoutu minimalizuje się, bo to często jest tak, 

że w lecie, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zbyt wysokie, może dojść 

do blackoutu. A właśnie własne, lokalne elektrownie czy elektrociepłownie w samorządach będą 

pomagały w tym, ażeby uniknąć tego zjawiska. Ja się bardzo cieszę, bo my w Związku Powiatów od 

piętnastu lat mamy ranking w energię odnawialną między samorządami, między powiatami. 
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Bardzo się cieszę, że w sposób poważny podchodzimy do energetyki odnawialnej i energii 

rozproszonej.  

Dziękuję bardzo. 

Ewa Kulik-Bielińska: Bardzo dziękuję, panie Józefie, udało się. Połączenie było do końca bardzo 

dobre. Zapraszam panią prezydent miasta Gdańsk Aleksandrę Dulkiewicz z Unii Metropolii Polskich 

imienia Pawła Adamowicza. 

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent miasta Gdańsk, Unia Metropolii Polskich imienia 

Pawła Adamowicza 

Dzień dobry, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie, pozdrawiam z Gdańska. Dziękuję za to 

przedstawienie pani Ewie, bo rzeczywiście, reprezentuję Unię Metropolii Polskich, ale także miasto 

Gdańsk.  

Na początek kilka ogólnych uwag, a później kilka szczegółowych. To, co dla nas jako Unii Metropolii 

Polskich, ale także pewnie Związek Miast Polskich będzie także o tym mówił, to jest rzeczywiście 

marginalizacja polskich dużych miast i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy.  

Nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego duże miasta, które zwłaszcza w kontekście tematu, o którym 

dzisiaj rozmawiamy na wysłuchaniu publicznym - czyli zielona transformacja, niskoemisyjny 

transport, niskoemisyjna mobilność - są wykluczone z środków Krajowego Planu Odbudowy. 

Przypomnę tylko, że różnica między Krajowym Planem Odbudowy a innymi dostępnymi środkami 

z Unii Europejskiej jest taka, że w Krajowym Planie Odbudowy nie ma wkładów własnych. 

Natomiast w innych, tych, do których jesteśmy kierowani jako duże miasta, do innych programów 

Unii Europejskiej, jest potrzebny wkład własny. I to jest zasadnicza różnica. To dzisiaj duże miasta, 

metropolie, obszary funkcjonalne są tymi miejscami, które produkują najwięcej gazów 

cieplarnianych i mieszkańcy tych obszarów, nie tylko dużych miast, ale także obszarów 

funkcjonalnych, najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych. I dlatego jako interwencja te 

środki także powinny być skierowane do tych ośrodków.  

Po drugie, nie rozumiemy, dlaczego w zielonej właśnie transformacji niskoemisyjnej mobilności 

jest wskazanie głównie na autobusy niskoemisyjne, a zostały z tego programu wycięty, 

wykluczony transport szynowy w postaci tramwajów czy chociażby metro, które dotyczy tak 

naprawdę dzisiaj w Polsce tylko jednego miasta, miasta stołecznego Warszawy, ale te dwa środki 

transportu zostały wykluczone. To, co dziwi, to brak analizy ukazującej wpływ zaplanowanych 

interwencji na wzmocnienie odporności gospodarczej, społecznej, instytucjonalnej. To się bardzo 

ściśle wiąże z zaplanowaną polityką dotyczącą ochrony klimatu.  

To, co też jest istotne, na co jako miasta, jako metropolie zwracamy uwagę, to bardzo 

scentralizowany podział środków, bardzo scentralizowany sposób dystrybucji środków 

z Krajowego Planu Odbudowy. Pamiętajmy, że w ramach tego projektu ma powstać siedem 

scentralizowanych instytucji, które mają te środki rozdzielać, natomiast nie wykorzystuje się 
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potencjału nabytego już przez kilkanaście ostatnich lat w Polsce, który mają zarówno samorządy 

regionalne, jak i samorządy na każdym szczeblu, ale także organizacje pozarządowe, zarówno te 

zajmujące się społeczeństwem obywatelskim, jak i organizacje chociażby pracodawców, które 

mają doświadczenie w rozdziale środków.  

I na koniec tylko kilka uwag bardziej szczegółowych, bo czas mi się kończy, a nie chciałabym go 

przekroczyć. Myślę, że to są rzeczy, które są istotne dla wielu miast.  

Mówił o tym przed chwilą pan minister Kurtyka, w tym komponencie B1, dotyczącym 

efektywności, bardzo prosimy, żeby zwrócić uwagę także na budynki komunalne, nie tylko na 

domy jednorodzinne, ale także na budynki komunalne. To jest wyzwaniem w wielu miastach.  

W komponencie B2, o tym szczegółowo przed chwilą mówili moi przedmówcy, ale także uważam, 

że należy zwrócić uwagę na energetykę wiatrową.  

I wreszcie, w komponencie B3, dotyczącym ekologii, tutaj bardzo ważny projekt dla Pomorza, te 

wrota sztormowe ujścia Wisły, Śmiałej i Martwej Wisły, ale także program badania wzdłuż Morza 

Bałtyckiego w kontekście znajdujących się tam różnych środków chemicznych, które są skutkami II 

Wojny Światowej.  

Dziękuję bardzo. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję, pani prezydent. No, to jest po prostu zakończone punktualnie 

po czterech minutach, brawo. Zapraszam pana Tomasza Andrukiewicza, prezydenta miasta Ełk, 

reprezentującego Związek Miast Polskich. 

Tomasz Andrukiewicz, Związek Miast Polskich 

Dzień dobry, witam, pozdrawiam z Ełku i Mazur. Szanowni państwo, zabiorę głos w imieniu 

Związku Miast Polskich. Kluczowe uwagi do Krajowego Programu Odbudowy związek przedłożył 

i my oczekujemy na ustosunkowanie się do nich, tym bardziej, że zarówno związek, jak i miasta za 

pośrednictwem regionów wnosiły swoje propozycje do KPO. Odniosę się jednak do tego 

komponentu, o którym dzisiaj dyskutujemy.  

Po pierwsze, dobrze że ten komponent funkcjonuje w KPO, ale wymaga w dialogu uwzględnienia 

postulatów między innymi polskich samorządów.  

Drugą kwestią, na którą chcę zwrócić uwagę, to to, że planowane w KPO działania, jeśli mają być 

zgodne z… Coś mi tu przerywa….. 

Ewa Kulik-Bielińska: Pana Neterowicza chyba trzeba wyciszyć, proszę państwa. 

Tomasz Andrukiewicz: Uważamy, że planowane w Krajowym Programie Odbudowy działania, jeśli 

mają być zgodne z pominiętym w projekcie filarem spójności społeczno-terytorialnej, powinny 

dotyczyć wszystkich miast, o czym wspominała pani prezydent Dulkiewicz, a nie tylko tych, które 

kilka lat temu, przed obecnym kryzysem zostały zaliczone do tracących funkcje społeczno-

gospodarcze.  
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Drugi element, na który chcę zwrócić uwagę, to w naszym przekonaniu zbyt małe środki, które 

zostały zaplanowane na ten komponent, ponieważ działań, które zapisane są w tym programie, 

jest bardzo wiele, a kwestie dotyczące klimatu są kluczowe, więc miasta uważają, że tych środków 

jest za mało.  

Po drugie, miasta zwracają też uwagę na fakt, że brakuje pewnych szczegółów, a jednocześnie 

odsuwani jesteśmy do programów sektorowych, których w tej chwili brakuje, więc trudno odnosić 

się też jest do treści, których nie można nigdzie odnaleźć.  

Kolejna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to to, że pozytywnie opiniujemy zaproponowane 

w komponencie działania dotyczące zielonej transformacji obszarów funkcjonalnych, ale jeszcze 

raz podkreślę, że zakres i zaplanowane działania oraz alokacje są niewystarczające i należy 

uwzględnić również inne miasta. Tym bardziej, że w wyniku kryzysu pozycja miast ulega dalszemu 

pogorszeniu.  

Chciałbym zwrócić uwagę między innymi też na kwestię czystego powietrza. Pani prezydent 

Dulkiewicz o tym wspominała. Nie można pomijać budynków jednorodzinnych i budynków 

komunalnych. Na leży uwzględnić te kwestie w dofinansowaniu.  

Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to kwestie dotyczące zagospodarowania wód 

deszczowych oraz dofinansowania instalacji, czyli mówię tutaj o sieciach deszczowych, których 

brakuje.  

Kolejne kwestie, na które chcę zwrócić uwagę, to między innymi zielona OZE i kwestie dotyczące 

dofinansowania instalacji do termicznego zagospodarowania odpadów. To jest kluczowa kwestia, 

które należy wziąć pod uwagę.  

No i oczywiście zbyt scentralizowany system dystrybucji tych środków.  

Dziękuję uprzejmie. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję panu prezydentowi. Skończył pan przed czasem mimo interwencji 

pana poprzednika, Tomasza Andrukiewicza, niezamierzonej. Tak że bardzo panu dziękuję za 

dyscyplinę. I proszę pana Grzegorza Cichego, burmistrza gminy miasta Proszowice, 

z Unii Miasteczek Polskich. 

Grzegorz Cichy, burmistrz miasta Proszowice, Unia Miasteczek Polskich 

Dzień dobry państwu.  

Jednym z najważniejszych obszarów zielonej transformacji dla samorządów małych miast i gmin 

miejsko-wiejskich jest działanie na rzecz, oczywiście, jakości powietrza, którym oddychamy. 

Jest coraz większa świadomość mieszkańców o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie. Teraz jeszcze 

przy koronawirusie to, czym oddychamy, jest bardzo dla mieszkańców ważne.  

Samorządy gminne, małe miasta są na pierwszej linii frontu. Naszym zadaniem jest zapobieganie 

zanieczyszczeniom środowiska oraz ich kontrola i takie są wymogi składane przez mieszkańców 

w postaci różnego rodzaju chociażby eko-interwencji. I teraz bardzo istotne jest, aby gminy 
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otrzymały wsparcie na każde działanie zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, 

szczególnie ograniczenia emisji CO2, czyli wsparcie do programów wymiany kotłów na 

ekologiczne, wsparcie na termomodernizację budynków, docieplenia, wymianę stolarki. Bardzo 

istotny rozwój gazyfikacji – jest to poza zakresem działań gminy, jest ona niezmiernie istotna.  

Tutaj zgłaszamy w imieniu Unii Miasteczek Polskich postulat, aby Polskie Górnictwo Nafty i Gazu 

mniej kierowało się wynikiem ekonomicznym, rachunkiem zysków i strat, przy nowych 

inwestycjach w rozwoju sieci, zwłaszcza w terenie, gdzie dominuje zabudowa rozproszona. 

Również oczekujemy regulacji proekologicznych cen, na przykład gazu, prądu. Wiadomo, że to też 

ma wpływ na postawy mieszkańców.  

Oczekujemy dedykowanych rozwiązań i finansowania programów, które pomogą zwiększyć, 

zwłaszcza w małych miastach, liczących poniżej 10 tysięcy mieszkańców, które kiedyś nie mogły 

korzystać z programu KAWKA, właśnie na rzecz poprawy jakości środowiska, głównie przede 

wszystkim powietrza.  

W obszarze zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego uważamy, że konieczne są 

działania, programy i finansowanie wszelkich działań zmniejszających zagrożenia wynikające ze 

zmian klimatu, czyli powstawanie klęsk żywiołowych, powódź, susza. Chcemy, żeby gminy mogły 

korzystać – ale również inwestorzy prywatni – z dofinansowań do programów zwiększających 

retencję wody, zagospodarowanie terenów zieleni, zwiększenie ich różnorodności. Konieczne jest 

uproszczenie możliwości budowy małych, lokalnych zbiorników retencyjnych oraz zbiorników 

wody pitnej. Dzisiaj barierą są trudne i długotrwałe procedury pozwoleń i uzgodnień wodno-

prawnych, pozwoleń na budowę, i tu oczekujemy też wsparcia w ramach tej zielonej transformacji.  

Na pewno istotne dla gmin miejsko-wiejskich jest finansowanie programów ochrony gleby, 

dofinansowanie do ekologicznych nieintensywnych, zrównoważonych upraw. Istotna, jeszcze raz 

powtórzę, jest ochrona wód, czyli retencja, zapobieganie zanieczyszczeniom, możliwość 

rozbudowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, modernizacje, budowy oczyszczalni ścieków, 

wykorzystanie wody w rolnictwie, wsparcie dla zatrzymywania wody w gospodarstwach 

domowych, wykorzystanie szarej wody, czyli tej nieprzemysłowej wody wytwarzanej w domowych 

procesach, takich jak mycie naczyń, czyli żeby domownicy przy indywidualnych gospodarstwach 

domowych mogli sfinansować sobie instalacje z takich programów.  

Na pewno konieczne jest wsparcie dla wszelkich programów ochrony przed odpadami, 

uruchomienie mechanizmów dofinansowania do skutecznych metod odzysku, recyklingu, do 

technologii małoodpadowych na szczeblu centralnym, ale tym lokalnym, miejskim, gminnym, 

wsparcie dla lokalnych spalarni odpadów, które jest bardzo trudno w tej chwili wybudować. 

Wiadomo, jest opór społeczny.  

Na pewno koniecznym jest rozwój systemu kaucyjnego, butelkomatów, które powinny być 

obowiązkowe przy każdym sklepie spożywczym o powierzchni powyżej 400 metrów 

kwadratowych. Rozwój oczywiście OZE, fotowoltaika, pompy ciepła. Budowanie postawy 

konsumenckiej i do proponowanych termomodernizacji wybranych ośrodków kultury, bibliotek, - 
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chodzi tu o te proponowane rozwiązania pasywne - apelujemy i postulujemy: wyłączenie 

budynków komunalnych, zwłaszcza tych, w których znajdują się mieszkania komunalne i lokale 

socjalne, które wymagają tego dużego nakładu finansowego i nie zawsze samorządy, zresztą to 

widać w programach, chociażby pani Jadorowicz, sobie z tym radzą.  

Dziękuję serdecznie. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję panie burmistrzu i jeszcze raz dziękuję za dyscyplinę czasową. 

I ostatni mówca w tej sekcji, pan Krzysztof Iwaniuk ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  

Dziękuję bardzo.  

Szanowni państwo, chciałbym się upomnieć o gminne obszary wiejskie, które są bardzo 

zróżnicowane, ale ponad połowa gmin daleko od szosy rzeczywiście uwierzyło, że Krajowy Plan 

Odbudowy to reformy plus inwestycje. Ja cały czas mam na myśli te środki dotacyjne, bo kredyty 

raczej są mało możliwe ze względu na znikome nadwyżki w tych samorządach, które dzisiaj 

koncentrują chyba wszystkie problemy, i demograficzne, i społeczne, i ekonomiczne. Brak usług 

publicznych, z wyjątkiem, powiedzmy, tego samorządu. No, może jeszcze karetki pogotowia, tak, 

i sklepy obwoźne.  

Jakie były oczekiwania naszych kolegów? Żeby wyjść naprzeciw tej transformacji, bo to my 

jesteśmy najbardziej, że tak powiem, zieloni w Polsce, blisko natury żyjemy, ale mamy wielkie 

problemy, bo na przykład w typowej gminie wiejskiej rolniczej 99% to kopciuchy. „Czyste 

Powietrze” niekoniecznie tu zadziałało, dlatego że programy scentralizowane niezupełnie pasują 

w różnych częściach Polski. Dlatego to jest niezwykle ważne, żeby przywrócić gminne fundusze 

ochrony środowiska, żebyśmy mogli stymulować te programy rządowe i wspierać je, 

dostosowywać do możliwości i oczekiwań mieszkańców.  

Myślę, że warto rozważyć parasolowe też projekty. One się cieszyły sporym powodzeniem. 

To zupełnie inaczej wygląda, bo wtedy urzędnicy pełną biurokrację robią, która jest zbyt trudna dla 

naszych mieszkańców.  

Prosument, ze wszech miar polecany: zamiast wiecznie dopłacać z opieki społecznej do tego 

ubóstwa energetycznego, należałoby wzorem naszych sąsiadów zreformować prosumenta, żeby 

odkupowana była w całości energia, to wtedy by wyzwoliło pieniądze naszych mieszkańców, 

tych, których na to stać. I ewentualnie, no, to, co jest najważniejsze, łączyć to, tak jak to robią na 

przykład nasi zachodni sąsiedzi, z magazynami energii w domu. To wtedy zupełnie podbija te sieci, 

które dzisiaj bardzo trudne są do, no, jeszcze wymagają dużych remontów.  

Gminne fundusze ochrony środowiska dałyby też szansę, żeby byli specjaliści gminni już na zawsze, 

bo to zadanie jest na wiele dziesiątków lat.  

Zapoczątkujmy reformy - to, co mówił kolega, Grzegorz Cichy - czyli jest sprawa melioracji, 

zaniedbań wieloletnich: odpady, rozszerzona odpowiedzialność producenta, konieczna i pilna. 
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Zresztą, dziwne te zadanie gminy. Pamiętajmy, że połowa gmin nie ma spółki komunalnej, więc 

liczy wyłącznie na sąsiadów. Tak że nie wiem, czy to nie powinna być poważniejsza reforma i czy 

to powinno być w ogóle zadanie własne gminy.  

Ja bym chciał jeszcze tylko zastanowić się, - bo bardzo dobrze wspominamy przedakcesyjny 

program SAPARD, - że gminy do 7 tysięcy mieszkańców i miasteczka oczywiście miały wydzieloną 

pulę pieniędzy. Gdyby była wydzielona pula pieniędzy w ramach KPO dla programu odbudowy, 

zupełnie inaczej byśmy mogli funkcjonować. Rozliczymy się co do grosza.  

Dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Bardzo dziękuję panu i za zakończenie wypowiedzi nawet przed czasem. To 

naprawdę pozwala nam trzymać rękę na zegarku i postępujemy, no, dokładnie z naszym 

harmonogramem.  

Teraz przystępujemy do sekcji wypowiedzi przedstawicieli partnerów społecznych i przedstawicieli 

partnerów gospodarczych w ustawie o radzie dialogu społecznego. Do głosu zapisało się sześć 

osób i podobnie jak w sekcji poprzedniej, wszyscy z państwa macie po cztery minuty wypowiedzi. 

Jako pierwszy do głosu zapisany jest pan Włodzimierz Ehrenhart ze Związku Przedsiębiorców 

i Pracodawców. Zapraszam. 

 

Wypowiedzi przedstawicieli/ek partnerów 

społecznych i gospodarczych 

 

Włodzimierz Ehrenhalt, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców: 

Bardzo dziękuję za umożliwienie zabrania głosu w imieniu Związku Przedsiębiorców 

i Pracodawców i Stowarzyszenie Energii Odnawialnej. Jestem jego wiceprezesem. 

Chciałbym przypomnieć o narastającym deficycie zielonej energii i bardzo niekorzystnych 

skutkach dla polskiej gospodarki, jakie to może spowodować. Naszym zdaniem jest to dzisiaj 

jeden z najważniejszych problemów do rozwiązania i to do szybkiego rozwiązania, bo w 2025 roku 

ze względu na konieczność wykazywania się przez producentów używaniem zielonej energii do 

produkcji, a zwłaszcza tych producentów, którzy eksportują do krajów Unii Europejskiej, może to 

być poważny problem. I to nie dotyczy naszych zobowiązań europejskich.  

Naszym zdaniem zwiększenie podaży zielonej energii w krótkim okresie czasu, czyli tak jak 

powiedziałem, do 2025 roku, to już dziś absolutnie powinna być oś programowa, taka 

krótkoterminowa, dla całego procesu polskiej transformacji energetycznej. Producenci takich 

artykułów jak meble, artykuły rolne, motoryzacyjne, chemiczne, będą się musieli wykazywać 

używaniem zielonej energii do swojej produkcji. Spodziewamy się, że taki deficyt zielonej energii, 
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który może około 2025 roku wystąpić też około 10 terawatogodzin rocznie, i to bez poboru mocy 

dla gospodarki wodorowej. A pamiętajmy, że gospodarka wodorowa będzie wymagała ogromnej 

ilości zielonej energii. A dzisiaj jest taka sytuacja, że nie mamy nawet możliwości importu, 

zaimportowania takiej ilości zielonej energii, a dostawy z morskich farm wiatrowych mogą się 

rozpocząć prawdopodobnie nie wcześniej niż gdzieś około 2027 lub 2028 roku. Nie będą to 

w pierwszej fazie wielkie ilości, wolumeny.  

W związku z tym, trzeba przeznaczyć środki przede wszystkim na te technologie, które są 

szybkie. I to jest lądowa energetyka wiatrowa i wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne. Proszę 

pamiętać, że inwestycja w lądowej energetyce o mocy 1 gigawata to jest około 3 terawatogodziny 

rocznie, czyli dużo, i jest to zdecydowanie najtańsze. Chcielibyśmy zaznaczyć, że to są technologie, 

które buduje się szybko, łatwo i przyjemnie.  

W interesie całej gospodarki jest jak najszybsze przywrócenie możliwości inwestycyjnych, czyli 

zahamowanie blokady rozwoju energetyki wiatrowej, umożliwienie legislacyjne rozwoju 

wielkoskalowych źródeł odnawialnych.  

I tutaj na przykład takie mamy sugestie, żeby inwestycje w źródła odnawialne na terenach 

zdegradowanych nie wymagały decyzji środowiskowej lub ograniczonej decyzji środowiskowej, 

żeby zostały skrócone terminy związane z uzgodnieniem planu zagospodarowania przestrzennego. 

Oczywiście, priorytet przyłączeniowy i jakiś narodowy program finansowania, taki w źródłach, 

w terenach poprzemysłowych. Ułatwienia inwestycyjne z całą pewnością przyczynią się do 

spektakularnych osiągnięć w tym zakresie i ograniczenia tego deficytu.  

Dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję bardzo i zapraszam pana Mirosława Kowalika z Pracodawców 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Mirosław Kowalik, Pracodawcy RP  

Dzień dobry państwu. Dziękuję za umożliwienie dzisiejszego wystąpienia w imieniu Pracodawców 

Polskiej RP.  

Chciałbym zwrócić na następujące elementy uwagę, odnośnie komponentu B Krajowego Planu 

Odbudowy. To jest największa część z blisko 24 miliardów euro dotacyjnego funduszu, który ma 

zasilić polską gospodarkę i dać szansę polskim przedsiębiorstwom na inwestycje i rozwój. 

A równocześnie ten komponent to kwestia również transformacji energetycznej Polski, gdzie tutaj 

jesteśmy zobligowani Europejskim Zielonym Ładem, jak również ostatnim dokumentem, który 

został zatwierdzony przez rząd, czyli Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku.  

W kategoriach generalnych jako Pracodawcy RP chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące 

kwestie:  

 Kwestia rekomendacji CSR. CSR to jest Country Specific Recommendation i to tutaj 

powinniśmy ten pakiet również brać pod uwagę, gdyż inwestycje w energetykę, inwestycje 

w OZE, inwestycje w nowe źródła, inwestycje w dystrybucję wymagają szeroko rozumianej 
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decyzji administracyjnej czy formalnych i dlatego przyspieszenie tych spraw również leży 

w naszym interesie, aby zaadoptować te fundusze.  

 Druga część to są konsultacje, które są prowadzone na bieżąco i które powinniśmy również 

brać pod uwagę podczas końcowego dokumentu, który przedstawimy Unii Europejskiej. 

Analiza skutków – analiza skutków powinna być bardziej konkretna. Ona powinna 

nawiązywać do miejsc pracy, do redukcji CO2, czyli każdy projekt powinien być przez to 

również definiowany i przez to oceniany.  

 Później kompatybilność finansowa z innymi źródłami finansowania – powinno to zostać 

z góry określone, bo pewne rzeczy będą się „crossowały”, to znaczy, finansowanie pewnych 

projektów w obszarze tego komponentu  B może zostać w ten sposób finansowane.  

 Przejrzystość to już kwestia jest naboru tych projektów do realizacji. Czas odgrywa bardzo 

istotną rolę. Tutaj jako Pracodawcy RP chcemy na to zwrócić uwagę. Chcielibyśmy, żeby jak 

najwięcej w pierwszym roku wykorzystać tych źródeł, bo tak jak wiemy, Krajowy Plan 

Odbudowy to jest perspektywa 2026 roku. Chcielibyśmy, aby w pierwszym roku około 20 

miliardów środków trafiło do Polski w tym aspekcie.  

To są, bym powiedział, kwestie generalne.  

Kwestie indywidualne to są kwestie związane z zapewnianiem konkurencyjności polskiej 

gospodarki, konkurencyjności polskich firm. Tak jak wiemy, przy transformacji to jest bardzo 

istotne ze względu na to, że te inwestycje będą wymagały również wysokich nakładów, 

a z wysokimi nakładami mogą wiązać się wyższe ceny energii. Dlatego w tych aspektach 

komponentu B będziemy chcieli, aby przedsiębiorstwa energochłonne również mogły korzystać 

z dofinansowania dla budowy własnych źródeł odnawialnych po to, aby mogły zapewnić sobie 

niższą cenę energii. I tak na przykład w komponencie B „zielona energia i zmniejszenie 

energochłonności” wśród wyzwań w punkcie „zmiana bilansu energetycznego w kierunku 

niskoemisyjnym przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego” proponujemy uwzględnić 

zapewnienie dostępu do zeroemisyjnych źródeł energii po konkurencyjnym koszcie przedmiotu. 

Głównie chodzi tu o firmy, które mają wysokie koszty udziału energii elektrycznej i mogą przez tak 

zwany carbon leakage, mogą wyjść z polskiego obszaru gospodarczego. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Dorotę Zawadzką-Stępniak z Konfederacji 

Lewiatan. 

Dorota Zawadzka-Stępniak, Konfederacji Lewiatan  

Panowie ministrowie, szanowni państwo, jestem przedstawicielką reprezentatywnej organizacji 

pracodawców, zrzeszającej ponad cztery tysiące firm w Polsce. I właśnie w imieniu tych firm 

zabieram dzisiaj głos w ramach przedmiotowego wysłuchania.  

Krajowy Plan Odbudowy ma odbudować gospodarkę po pandemii koronawirusa i przestawić ją na 

zielone tory zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego dla nas tak kluczowe jest 

zapewnienie konkretnych i ambitnych reform powiązanych z obszarami inwestycyjnymi, opartymi 
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o wsparcie zarówno dla źródeł odnawialnych, jak i poprawę efektywności energetycznej w różnych 

sektorach.  

Naszym zdaniem przedstawiony do konsultacji dokument wydaje się pewnym przypadkowym 

zbiorem działań, a niekoniecznie reform, nie będący w żadnej mierze planem finansowania 

zielonej i cyfrowej transformacji.  

Naszym zdaniem ten dokument w obecnej formie nie jest wystarczająco ambitny, gdyż 

w niedostatecznym stopniu uwzględnia konkretne cele w perspektywie roku 2026, którym 

towarzyszyć powinny zidentyfikowanie jasnych i mierzalnych kamieni milowych.  

Naszym zdaniem ten Plan nie uwzględnia również celów wynikających z unijnej polityki 

klimatycznej.  

Naszym zdaniem, po analizie szczegółowej tego dokumentu widać, że wsparcie w ramach procesu 

odbudowy gospodarki po koronawirusie nie jest skierowane do podmiotów, których bezpośrednio 

dotknęła pandemia i które oczekują niezbędnych środków mających pomóc w odbudowie ich 

działania. Widzimy, iż wśród potencjalnych beneficjentów planu wyraźna jest preferencja 

zarówno dla sektora publicznego, jak i dla spółek skarbu państwa. Oczekujemy, że nastąpi 

zmiana tego trendu w dokumencie końcowym.  

Apelujemy ponadto o zapewnienie transparentnego i konkurencyjnego procesu wyboru 

konkretnych projektów w trybie otwartego i transparentnego konkursu lub naboru.  

Niedopuszczalny jest dla nas, tak jak wskazane jest w Krajowym Planie Odbudowy, tryb projektów 

indywidualnych dla rozwoju technologii wodorowych i paliw alternatywnych lub też, co gorsza, 

realizacja projektów przez predefiniowanego beneficjenta bez przeprowadzenia żadnego 

konkursu, tak jak zostało to wskazane w odniesieniu do projektów offshore.  

Dokument wskazuje również kamienie milowe, cele, wskaźniki jakościowe i ilościowe, ale nie 

wskazuje wskaźników rezultatu. Apelujemy, aby te wskaźniki znalazły się w dokumencie 

w kontekście konkretnych informacji, konkretnych mierzalnych wskaźników, takich jak na przykład 

oszczędność energii finalnej czy też redukcja emisji gazów cieplarnianych.  

Proszę państwa, postulujemy również analizę w kontekście zakresu wsparcia wskazanego 

w Krajowym Planie Odbudowy.  

Apelujemy o rozszerzenie wsparcia, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii o inne rodzaje i inne 

źródła OZE, nie tylko morska energetyka wiatrowa, dlatego że wszystkie te źródła będą miały 

i będą pełniły niezwykle ważną rolę w nowej rzeczywistości energetycznej.  

Apelujemy o wsparcie również dla sieci dystrybucyjnych, nie tylko sieci przemysłowych, ale 

również zwiększenie zakresu wsparcia w kontekście efektywności energetycznej dla różnego 

rodzaju budynków, dla szerokiego grona budynków, również budynków przemysłowych. 

Postulujemy ponadto stworzenie kadr dla nowoczesnej gospodarki tak, aby te kadry rozwijać 

i budować również w obszarze odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.  



 

- 274 - 

 

Mam nadzieję, że dokument, który zostanie przekazany do komisji europejskiej, będzie 

uwzględniał szereg postulatów, również tych, które dzisiaj omawiamy, ale również będzie 

zapewniał maksymalną realizację długoterminowych i ambitnych reform w Polsce.  

Bardzo dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję pani Doroto i zapraszam pana Krzysztofa Hellera z Krajowej Izby 

Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. 

Krzysztof Heller, Krajowa Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

Dzień dobry państwu, panowie ministrowie, państwo przewodniczący. Dziękuję za możliwość 

zabrania głosu.  

Tematyka KPO w tym obszarze jest niezwykle szeroka, dlatego pozwolę sobie skupić się na kilku 

obszarach. Zresztą, w poprzednich wypowiedziach i myślę, że w następnych, wiele z tych rzeczy 

również zostanie omówionych.  

Jeżeli mówimy o poprawie efektywności energetycznej gospodarki, a w szczególności o poprawie 

efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, to oczywiście zainwestowanie w poprawę 

samego budynku, konstrukcji czy izolacji jest bardzo ważne. Ale wydaje nam się, że warto również 

zadbać o zwiększenie zaangażowania końcowego odbiorcy, czy to w formie wspólnot 

energetycznych ( mamy wprawdzie klasy energetyczne, ale no, myślę, że wiele jeszcze można 

zrobić, zwłaszcza w dziedzinie regulacji, żeby te wspólnoty energetyczne mogły zacząć lepiej 

funkcjonować na większą skalę), jak również poprzez upowszechnienie dobrych praktyk i także 

udostępnienie narzędzi i wyrobienie praktyk zarządzania, monitorowania zużycia energii. 

To są nakłady, które w tym momencie są stosunkowo niewielkie w porównaniu z inwestycjami 

w substancję budynkową, natomiast efekty są w stosunku do tych nakładów bardzo, bardzo 

korzystne, tam jest olbrzymi czynnik mnożnikowy.  

Warto również, jeżeli mówimy o tych obszarach regulacyjnych, umożliwić rozszerzenie wspólnot 

lub spółdzielni energetycznych na tereny miejskie. Do tej pory były one tam niemożliwe. Wydaje 

się, że to pozwoli, jest duże zainteresowanie tym tematem i to tez pozwoli na lepsze, bardziej 

efektywne wykorzystywanie energii.  

Drugi punkt, czyli efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach, tutaj mamy olbrzymi 

potencjał, o którym zresztą już tutaj wcześniej wspominano, zwiększenia stopnia użycia zielonej 

energii. Mamy szereg też rzeczy regulacyjnych, które ograniczają możliwości korzystania 

przedsiębiorców z zielonej energii. To są tak zwane kontrakty „corporate power purchase 

agreement”, gdyby były wprowadzone i umożliwienie budowy linii bezpośrednich bez 

obowiązkowego korzystania z systemu dystrybucji, to by nie tylko obniżyło koszty, ale też 

i uprościło i zwiększyło możliwości wykorzystania zielonej energii. (Następny slajd poproszę).  

Kolejny obszar, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, niewątpliwie rozwój 

technologii wodorowych i paliw alternatywnych jest bardzo przyszłościowy. Warto podkreślić, 

że chodzi tutaj o zielony wodór przede wszystkim. Ale tutaj rzeczywiście w krótkim czasie, nie ma 
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gotowych technologii, czy może mało jest gotowych technologii do inwestowania. Bardzo istotne 

są prace badawczo-rozwojowe i opracowanie nowych technologii. Natomiast to, na co trzeba 

zwrócić uwagę, to jest bardzo silne powiązanie obszaru energii odnawialnej ze źródłami 

rozproszonymi, z inteligentnymi sieciami energetycznymi. Tutaj przede wszystkim właśnie ten 

aspekt cyfryzacji jest bardzo ważny, ale również rzeczy związane z regulacją, czyli sposób 

funkcjonowania rynku energii, organizacja procesu wytwarzania i dostawy energii, uwzględnienie 

taryf dynamicznych, przedefiniowanie rynków energii, umożliwienie wprowadzania nowych 

instrumentów. (I ostatni slajd poproszę).  

Bardzo ważna jest kwestia właśnie tworzenia czy umożliwienia tworzenia krajowych 

innowacyjnych produktów. Tutaj warto zdecydować się na dopuszczenie takich piaskownic 

regulacyjnych, czyli niekonwencjonalnych możliwości stosowania rozwiązań na ograniczonym 

obszarze. I ostatnia sprawa, na pewno warto też zwrócić uwagę na przede wszystkim właśnie te 

reformy o trwałym i systemowym charakterze, które dla rynku energii są w Polsce niezwykle 

istotne.  

Dziękuję bardzo. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie i zapraszam panią Beatę Wiśniewską z Polskiej Izby 

Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. 

Beata Wiszniewska, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej 

i Rozproszonej 

Dzień dobry. Dziękuję bardzo za umożliwienie mi udziału w tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, 

że takie wysłuchanie państwo zorganizowali, bo to zdecydowanie daje możliwość poprawy tych 

dokumentów, które są uchwalane.  

Jeżeli chodzi o Plan Odbudowy, to chciałabym po pierwsze powiedzieć, że to jest chyba pierwszy 

dokument tego rodzaju, gdzie jest tak dużo uwagi poświęconej odnawialnym źródłom energii. 

Myślę, że to dobrze, bo transformacja energetyczna jest konieczna i nie obędzie się to absolutnie 

bez odnawialnych źródeł energii.  

Tutaj dziwi troszeczkę, że bardzo mało jest powiedziane na temat elektrowni wiatrowych 

na lądzie, które są w tej chwili najtańszym źródłem energii odnawialnej, w ogóle najtańszym 

źródłem energii, i które można szybko realizować. I tutaj to nie tylko w kontekście energetyki 

wielkoskalowej, ale również w kontekście energetyki rozproszonej.  

Ponownie, po raz pierwszy w tym dokumencie jest tak dużo uwago poświęconej energetyce 

rozproszonej, która daje źródła OZE, ale może dać również taki impuls do rozwoju tych terenów 

wiejskich, dla terenów niezorganizowanych, bo tam energetyka rozproszona powstaje. I tutaj 

wiatraki też mogą mieć bardzo dużą pozytywną rolę do spełnienia, tak że otwarcie możliwości 

inwestycji w elektrownie wiatrowe na lądzie jest super ważne.  

Natomiast jeżeli chodzi o rozwój tej energetyki na poziomie lokalnym, to też trzeba sobie zdawać 

sprawę - i o tym nie ma wiele powiedziane w tym projekcie - że taką barierą mogą się okazać sieci. 
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I to zarówno dystrybucyjne sieci energetyczne, elektroenergetyczne, jak i brak czy niedostosowane 

sieci ciepłownicze, które mogłyby odbierać tę energię z jednostek odnawialnych źródeł energii 

i dostarczać ją do odbiorców. I te sieci wymagają zdecydowanie inwestycji i też takiego 

systemowego rozwoju, żeby mogły nie tylko tak jak to sieci dystrybucyjne są przyzwyczajone, 

przekazywać tę energię do odbiorców, ale również pobierać tę energię ze źródeł odnawialnych.  

Tak samo jest z gazem. Gaz jest paliwem przejściowym, natomiast już do 2030 roku mamy cel, 

że 10% tego gazu to ma być gaz odnawialny. Też te sieci gazowe nie są przystosowane. Jeżeli 

będziemy je rozwijać dla paliwa przejściowego, to trzeba też to robić w taki sposób, żeby one 

mogły coraz więcej przyjmować biometanu ze źródeł odnawialnych.  

I jeszcze jedno, też bardzo pozytywna uwaga, że biogaz, biometan też dostały swoje miejsce 

w planie odbudowy. Myślę, że to bardzo ważne ze względu zarówno na to, że to jest bardzo 

stabilne i sterowalne źródło energii, ale również na role biogazu i biometanu w gospodarce 

w obiegu zamkniętym. Tutaj też trzeba pamiętać, że te biogazownie dają - poza gazem - również 

poferment, który może być nawozem, produktem nawozowym, czyli doskonale wpisuje się 

w zasady gospodarki w obiegu zamkniętym.  

Dziękuję bardzo serdecznie. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie i zapraszam ostatniego mówcę w tej części, w sekcji, 

w której głos zabierają przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych, pana Andrzeja Dulkę 

z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. 

Andrzej Dulka, Polska Izby Informatyki i Telekomunikacji 

Dzień dobry państwu. Reprezentuję izbę, która zrzesza 330 organizacji działających w sektorze ICT, 

wielkich międzynarodowych, ale także wielkich polskich korporacji. Sektor ICT w Polsce nie jest 

w czołówce największych źródeł emisji, a rozwiązania technologiczne potrzebne do osiągnięcia 

neutralności klimatycznej są już dostępne. Branża ICT rozumie konieczność przeciwdziałania 

niekorzystnym zmianom klimatu, dlatego też rozpoczęła już konkretne działania w tym obszarze.  

Rząd powinien angażować sektor ICT planując politykę klimatyczną. Raport „Nowy cyfrowy zielony 

ład”, którego partnerem jest PIIT, pokazuje, że telekomunikacja i cyfryzacja mogą być 

akceleratorami dla ambitnej polityki klimatycznej. Ramy czasowe nie pozwalają szeroko mówić na 

temat tego projektu, dlatego też być może uda mi się wspomnieć tylko o dwóch aspektach.  

Pierwszy, jeśli chodzi o efektywność energetyczną i OZE w przedsiębiorstwach, inwestycji 

o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych, postulujemy, aby wesprzeć inicjatywy 

służące zwiększeniu efektywności energetycznej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych właśnie. 

Sektor telekomunikacyjny obserwuje corocznie znaczy wzrost ruchu w sieciach 

telekomunikacyjnych, którego obsługa, mimo wdrożenia coraz bardziej efektywnych technologii 

przesyłania danych, wiąże się ze zwiększeniem zużycia energii elektrycznej.  

Postępująca cyfryzacja wszelkich dziedzin życia, która wzmocniona została w okresie trwania 

epidemii, ale będzie postępowała dalej w związku z zafunkcjonowaniem inicjatyw określonych 
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w KPO, będzie pogłębiała wyzwania, przed jakimi z perspektywy efektywności energetycznej stoją 

przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Biorąc pod uwagę długofalowe cele związane z neutralnością 

klimatyczną Unii Europejskiej do 2025 roku, niezbędne jest wsparcie sektora 

telekomunikacyjnego w realizacji ambitnego programu prowadzącego do zeroemisyjności 

sektora. Inicjatywy w tym zakresie powinny skupić się między innymi na modernizacji systemu 

zasilania i klimatyzacji na obiektach telekomunikacyjnych i wykorzystaniu odnawialnych źródeł 

energii, między innymi przez montaż w obiektach telekomunikacyjnych.  

W obszarze „zielona transmisja miast i obszarów funkcjonalnych” postulujemy stosowanie 

rozwiązań ILT dla samorządów. Promowane powinny być zintegrowane rozwiązania ILT, które 

w sposób kompleksowy pozwolą zarządzać obiegiem gospodarczym w danym mieście, powiecie 

czy gminie. Realizacja działań wspierających wpłynie na wzmocnienie innowacyjności gospodarki 

oraz zwiększenie efektywności wydatków publicznych poprzez realizację projektów podnoszących 

wydajność infrastruktury miejskiej, na przykład transport publiczny, optymalizację kosztów, na 

przykład gospodarki odpadami czy ograniczających straty, na przykład gospodarka wodna.  

Celem wsparcia powinno być umożliwienie zrównoważonego rozwoju miast i gmin w kierunku 

smart city, smart village w takie inicjatywy jak systemy zbiorowego zaopatrzenia wody, 

zapewnienie ciągłości dostawy wody, podniesienie efektywności systemów selektywnego 

zbierania odpadów, systemy monitorowania i ostrzegania o jakości powietrza, modernizacja 

systemów oświetlenia zewnętrznego, wdrożenie inteligentnego miarowania i zużycia energii 

elektrycznej, w rozwoju systemów służących przewidywaniu i ograniczaniu skutków klęsk 

żywiołowych. Obszarów i dziedzin w temacie smart city i village jest bardzo dużo, ale poprzestanę 

w dniu dzisiejszym tylko na tych dwóch postulatach, które zgłaszam.  

Dziękuję państwu za uwagę. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie. I teraz przystępujemy do trzeciej sekcji, w której głos 

zabierać będą przedstawiciele podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. W tej pierwszej grupie, 

przed przerwą, mamy dziesięciu mówców i mówczyń. Zaczniemy od pana Macieja Kunysza, który 

reprezentuje stowarzyszenie „EKOSKOP”, a także jest członkiem Rady Działalności Pożytku 

Publicznego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 
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Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego 

Maciej Kunysz, Stowarzyszenie „EKOSKOP”, Rada Działalności Pożytku Publicznego 

i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, panowie ministrowie, miałem dzisiaj mówić do państwa 

o udziale organizacji pozarządowych w realizacji tego programu, ale rzeczywistość potrafi nas 

zaskakiwać, jest bardziej kreatywna.  

Aby ten impuls spowodowany programem, dostępnością środków unijnych, był w ogóle możliwy, 

prawodawstwo polskie musi być zgodne z prawodawstwem unijnym. Niestety, Senat 25 marca 

2021 roku przyjął uchwałę o poprawkach do uchwalonej przez Sejm 26 lutego ustawy o zmianie 

ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko, oraz niektórych innych ustaw.  

Sama ustawa, wymuszona przez postępowanie anty-naruszeniowe Komisji Europejskiej 

ma w zamyśle łatać dziury w polskim prawie, polegające na istnieniu całej serii specustaw 

ograniczających możliwość eliminacji z obrotu prawnego decyzji wydanych niezgodnie z decyzją 

środowiskową, a także polegające na możliwości przyznania decyzji środowiskowej rygoru 

natychmiastowej wykonalności przy braku możliwości wstrzymania jej wykonania. Senat RP chce, 

by organ administracji mógł karać uznaniowo organizację społeczną uczestniczącą 

w postępowaniu, uznając na przykład, że jej działanie narusza dobre obyczaje, oraz nakładać 

dowolny obowiązek zwrotu kosztów i strat strony postępowania, jeśli ta o to zawnioskuje. Przy tej 

treści te przepisy mogłyby być praktycznie zastosowane niezależnie od tego, w jaki sposób 

faktycznie działa organizacja społeczna, w tym organizacja ekologiczna. Wystarczy, że organ uzna, 

że jego zdaniem narusza to bliżej nieokreślone dobre obyczaje. Co prawda, podlegałoby to kontroli 

drugiej instancji, jednak nie zawsze występujące, jeżeli organem jest GDOŚ, KZGW lub minister 

oraz sądy administracyjne.  

W zamyśle Senatu przepisy dotyczyły nie tylko ekologów, ale jakiejkolwiek organizacji społecznej 

działającej w interesie społecznym, w jakiejkolwiek sprawie administracyjnej. Działania Senatu są 

niezgodne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny w całej linii wyroków orzekł, że Senat jest 

związany merytoryczną treścią ustawy uchwalonej przez sejm. Taki zapis jest niezgodny także 

z ustawodawstwem unijnym, w którym jedną z głównych zasad jest udział społeczeństwa 

w decyzjach wydawanych, tych dotyczących środowiska, oraz możliwości odwołania się od tych 

decyzji. Przy tak sformułowanych przepisach udział organizacji wyglądał będzie w następujący 

sposób.  

Dlatego chciałbym się zwrócić z apelem do rządu i polityków wszystkich opcji, aby Sejm odrzucił 

poprawkę numer siedem senatu RP i stosował przepisy unijne.  

Dziękuję. 
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Ewa Kulik-Bielińska: No, dziękuję bardzo, to faktycznie była rzecz dość bulwersująca, dzisiaj też 

dowiedzieliśmy się o tym z mediów, jednak łączy się to z Krajowym Planem Odbudowy, tak że 

dziękuję za tę interwencję. A o głos proszę Mirka Proppe. 

Mirosław Proppe, WWF Polska 

Dzień dobry. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. (Bardzo poproszę o prezentację). 

I rzeczywiście, ze względu na to, co się wydarzyło w ten weekend i co mówił mój przedmówca, 

może trochę nieskromnie, ale pokazuję właśnie ten slajd, bo to my, organizacje pozarządowe 

i organizacje pracodawców poprosiliśmy rząd o zorganizowanie tych wysłuchań i o taką otwartą 

dyskusję. Gdybyśmy nie mogli tego poprosić, na bazie chociażby tych zmian, które zostały przez 

senat zaproponowane, nie byłoby tych wysłuchań, nie byłoby możliwości dyskusji.  

Przechodząc do sedna sprawy i do KPO, ogólnie uważamy, że ten dokument jest bardzo 

potrzebny i jest bardzo dobry w zakresie diagnozy, natomiast jest mało ambitny. Nie odnosi się 

i nie ustawia ani naszego społeczeństwa, ani naszych przedsiębiorców, całego kraju, administracji 

na dostosowanie się, na wygranie tego wyścigu konkurencyjnego w momencie, kiedy Unia 

Europejska ogłosiła neutralność i redukcję minimum 55% emisji gazów cieplarnianych. Nie widzimy 

w tym dokumencie sposobu wdrożenia zasady „do not significant harm”, czyli „nie wyrządzaj 

nadmiernej szkody”, w jaki sposób ona ma być implementowana i przekazywana przez 

poszczególne projekty i programy. (Poproszę następny slajd).  

Niejasne są też i nietransparentne zasady przydzielania wsparcia, o czym mówili już moi 

przedmówcy.  

Odnosząc się do samych kwestii energetycznych, o których dzisiaj mówimy, jeśli chodzi 

o wytwarzanie, naszym postulatem jest to, żeby dla całej energetyki, dla całego sektora 

energetycznego, i spółek skarbu państwa, i prywatnych firm tam działających, postawić jasne 

wskaźniki poprawy jakości powietrza, bo to jest tak naprawdę ta reforma, do której dążymy. 

Cała reszta będzie po prostu wypadkową. Jeżeli postawimy w ten sposób te wskaźniki i cele, 

to osiągniemy tę redukcję. Można dodać do tego poszczególne lata, w których chcemy schodzić 

z zanieczyszczenia powietrza.  

Po drugie, umożliwienie właśnie budowania tej energetyki prosumenckiej oddolnej, która ma 

umożliwić szybsze odejście od kopalnych źródeł energii. (Poproszę następny slajd).  

To się wiąże z sieciami dystrybucji i tutaj znowu, po pierwsze, wskaźniki pokazujące na 

niezawodność tej sieci, która jest jedna z najgorszych w Europie w tej chwili, a po drugie – to jest 

umożliwienie spółkom dystrybucyjnym bycia aktywnym graczem, razem z samorządami, razem 

z organizacjami społecznymi, organizowanie lokalnych sieci dystrybucji tak, żeby zapewnić dostęp 

do tej taniej energii i zielonej energii nie tylko osobom lepiej uposażonym, ale właśnie aktywnie 

likwidować ubóstwo energetyczne. Bo to, co się dzisiaj dzieje, to inwestują w nowe rozwiązania 

mieszkańcy czy właściciele domów czy wspólnoty, te lepiej uposażone, natomiast ta druga, 

biedniejsza część społeczeństwa zostaje w tyle i będzie obarczona kosztami wyższej, droższej 
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czarnej energii. Dlatego włączanie samorządów poprzez włączanie tych osób do reform jest tak 

ważne. Kolejny slajd poproszę.  

O wodorze i gazie mówiliśmy już nie raz, że to jest tylko paliwo przejściowe. Na dzisiaj na wodór 

nie mamy potencjału, aby produkować tak dużo zielonego wodoru, żeby zastąpił nam źródło 

energii. On może być tylko dzisiaj magazynem energii. I ostatni slajd, hydroenergetyka nie jest 

rozwiązaniem. Rozwiązaniem są elektrownie szczytowo-pompowe, które mogą być magazynami 

energii, natomiast duże elektrownie wodne niestety nie.  

Dziękuję uprzejmie. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie i zapraszam Dominikę Lasotę z Młodzieżowego Strajku 

Klimatycznego, środowiska, które uwrażliwia nas na wyzwania klimatyczne i środowiskowe, 

i pokolenie, które będzie najpewniej bardziej niż my ponosić konsekwencje naszych działań lub 

zaniechań. Dominiko, masz głos. 

Dominika Lasota, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Dzień dobry państwu, mam na imię Dominika, jestem aktywistką Młodzieżowego Strajku 

Klimatycznego i dzisiaj wypowiadam się w imieniu tych, których polskie władze i Ministerstwo 

Klimatu w szczególności skutecznie ignorują, czyli młodych ludzi.  

Nasze społeczeństwo mierzy się obecnie nie tylko z kryzysem wywołanym przez pandemię, lecz 

ciągle trwającym i pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Według raportów pozostała nam 

tylko aktualna dekada, aby należycie zadziałać wobec kryzysu. Jeśli celem rządu jest 

wyprowadzenie naszego społeczeństwa z kryzysu w pełni, polityka klimatyczna zgodna z nauką 

oraz natychmiastowa redukcja emisji muszą być absolutnym priorytetem w czasie trwających 

obecnie prac nad Krajowym Planem Odbudowy.  

Niestety, polski rząd dotychczas robi tylko kroki w tył, nie w przód, wobec kryzysu klimatycznego. 

Ministerstwo Klimatu od konferencji klimatycznej COP w 2018 roku do dziś nie wywiązało się 

z najważniejszego powierzonego mu obowiązku, czyli stworzenia planu osiągnięcia założeń 

porozumienia paryskiego. Wykorzystano jednak te trzy lata na stwarzanie pozorów, że polski rząd 

należycie zajmuje się klimatem.  

Ministerstwo Aktywów Państwowych nadal twierdzi, że węgiel jest opłacalny i akceptowalny 

społecznie. Obiecuje przez to społecznościom górniczym nierealną datę odejścia od węgla do 2049 

roku, choć eksperci zwiastują koniec ery węglowej na 2035 rok.  

Wreszcie, od kilku lat polskie władze blokują politykę klimatyczną UE i choć w grudniu 2020 r. 

wreszcie ustąpiono i polski rząd poparł podwyższenie celu redukcji emisji na 2030, cóż z tego, gdy 

spojrzymy chociażby na PEP 2040, według których Polska w 2030 roku będzie miała tak wysokie 

emisje, że własnymi rękami uniemożliwiamy osiągnięcie tego celu 55% UE.  

Działania polskich władz wobec kryzysu klimatycznego to mieszanka ignorancji z brakiem 

racjonalności, które odbierają nam wszystkim gwarancję bezpiecznej przyszłości. I ten projekt 

Krajowego Planu Odbudowy pokazuje dokładnie to podejście.  
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W dokumencie, który ma być drogą wychodzenia naszego społeczeństwa z ciężkich czasów, 

stwierdzenie „kryzys klimatyczny” nawet nie pada. Co istotniejsze, w Krajowym Planie Odbudowy 

brakuje: celu neutralności klimatycznej, deklaracji rocznych redukcji emisji, zgodnego ze 

wskazówkami naukowców założenia odejścia od węgla do 2030 roku, czy kompleksowego planu na 

rewolucyjny rozwój czystych odnawialnych źródeł energii.  

Apelujemy wobec tego o dokonanie diametralnych zmian Krajowego Planu Odbudowy.  

Muszą zostać zawarte w nim najważniejsze kwestie, konkretne, roczne cele redukcji emisji spójne 

z porozumieniem paryskim i zakładające całkowite odejście od węgla do 2030 roku, rozwój źródeł 

odnawialnej energii na morzu i na lądzie.  

Ale przede wszystkim, KPO musi stać się częścią kompleksowego planu transformacji gospodarki 

w kierunku neutralności klimatycznej i termin graniczny tej neutralności powinien być rokiem 

2040. Era ignorowania kryzysu musi się skończyć. Odpowiedź na kryzys klimatyczny musi stać się 

priorytetem w planowanych reformach, i mówię to z perspektywy młodej osoby, która jest 

po prostu przerażona tym, że decydenci w naszym państwie mają za nic naszą przyszłość i tak 

lekceważąco podchodzą do kryzysu klimatycznego.  

W tym momencie Krajowy Plan Odbudowy staje się jedną z największych szans na to, żebyśmy 

zmienili tory, w jakich funkcjonuje nasze społeczeństwo, żebyśmy zmienili to, jak funkcjonuje nasza 

gospodarka, a tego nie robimy. Obecne podejście, które jest nam prezentowane, ignoruje 

wyzwania, z jakimi się mierzymy. Nie podejmuje się w żaden sposób tak naprawdę działań, które 

byłyby adekwatne do skali problemu, z którym się mierzymy.  

Ja w tym momencie nie mówię o jakimś abstrakcyjnym zagrożeniu, z którym mamy do czynienia. 

Mówimy o moim życiu, o życiu zdecydowanie, myślę, państwa dzieci, w tym dzieci osób, które 

również planują nad Krajowym Planem Odbudowy. Tu chodzi o realne zagrożenie. Teraz jest pora, 

aby politycy, w tym państwo, wybrani do zagwarantowania nam bezpieczeństwa stanęli na 

wysokości zadania. Kryzysy klimatyczny nie poczeka i ta aktualna szansa na działanie musi zostać 

wykorzystana. 

Ewa Kulik-Bielińska: Bardzo dziękuję za ten ważny głos i dramatyczny apel. Mam nadzieję, że tak 

jak pozostałe głosy, będzie wysłuchany i będziemy mieć szansę na to, że różne rzeczy, które tutaj 

padają, znajdą się w finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy. A do głosu zapraszam panią 

Izabelę Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci i CEE Bankwatch Network. 

Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć i CEE Bankwatch Network 

Dzień dobry państwu. Ja chciałabym zacząć od podziękowania dla osób, dzięki których pracy 

i wytrwałości możemy dzisiaj w takim gronie rozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy. 

I chciałabym również podziękować Maciejowi Kunyszowi za zwrócenie uwagi na problem tej 

senackiej poprawki, która tak naprawdę, jeżeli by stała się prawem, sprawi, że żadna inwestycja 

realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy nie będzie mogła być uznana za zgodną 
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z prawem Unii Europejskiej i zgodną z zasadą „do no significant harm”, która obowiązuje wszystkie 

projekty składające się na plan.  

Ja natomiast chciałabym opowiedzieć kilka słów o strategicznych ramach Krajowego Planu 

Odbudowy. Przeanalizowaliśmy go bardzo dokładnie i widać wyraźnie, że to nie jest plan, 

który doprowadzi Polskę na ścieżkę zmierzającą do neutralności klimatycznej przed 2050 rokiem. 

Nie jest to też plan, który wniesie jakiś duży wkład w realizację celu Unii Europejskiej na 2030 rok. 

Jest to bardziej plan wprowadzenia w życie krajowej polityki energetycznej PEP 2040 [Polityka 

Energetyczna Polski 2040], a to jest dokument, który przewiduje, że w 2030 roku Polska nadal 

ponad dwie trzecie energii będzie wytwarzała z paliw kopalnych, to znaczy głównie z węgla i 

z gazu.  

Na OZE będzie przypadać 32% produkcji energii, ale w myśl PEP 2040 jakiś istotny rozwój ma 

zaistnieć jedynie w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, natomiast OZE takie jak wiatr na 

lądzie czy fotowoltaika czeka zastój, w myśl zapisów tego dokumentu. I Krajowy Plan Odbudowy, 

ten projekt, o którym dyskutujemy, dosyć wiernie odzwierciedla te plany i te zamierzenia. Mamy 

tam otwarte furtki dla finansowania gazu ziemnego, mamy tam również istotne wsparcie w postaci 

reform i środków finansowych dla morskiej energetyki wiatrowej. Natomiast dla energetyki 

słonecznej i wiatrowej na lądzie mamy wsparcie stosunkowo niewielkie, ale przede wszystkim 

mamy tam brak istotnych reform, które są niezbędne, które muszą zostać wprowadzone, żeby te 

odnawialne źródła energii mogły zacząć się rozwijać, bo obecnie są po prostu w Polsce 

zablokowane rozmaitymi barierami regulacyjnymi.  

I teraz jeżeli Krajowy Plan Odbudowy miałby jakby przyczynić się do zrealizowania tej wizji, która 

wynika z Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, to nie spełni dwóch podstawowych założeń.  

 Po pierwsze, nie wniesie wkładu w zieloną transformację Unii Europejskiej, bo doprowadzi 

do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce o jedynie 30%, podczas gdy Unia 

planuje 55% redukcji na 2030 rok.  

 A po drugie, nie przyczyni się również do zwiększenia odporności gospodarczej. Dlatego że 

ten plan, zakładający tak wielką zależność od paliw kopalnych, naraża nas na rozmaite 

ryzyka. Będą rosły ceny uprawnień emisji do dwutlenku węgla i z tym wiąże się wzrost cen 

energii, pogłębienie problemu ubóstwa energetycznego w Polsce, utrata konkurencyjności 

polskich firm, zmniejszenie atrakcyjności Polski jako miejsca do inwestowania. I wreszcie 

poważne obciążenie budżetu subsydiami dla nierentownych aktywów węglowych, które 

bez tych subsydiów nie będą w stanie się utrzymać, a będą „zbyt duże, by upaść”, jak to się 

mówi.  

I w związku z tym, w obszarze KPO dotyczącym transformacji energetycznej jest niezbędna bardzo 

głęboka zmiana. Nie wystarczą zmiany kosmetyczne, tutaj naprawdę potrzebna jest zmiana 

takiego strategicznego myślenia o tym dokumencie. Jego punktem odniesienia nie powinna być 

strategia PEP 2040, tylko nowa strategia długoterminowa, energetyczna, do 2050 roku, 
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zakładająca osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej w tym czasie. Przyjęcie takiej 

strategii jest zresztą naszym obowiązkiem jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  

Oprócz tego, w KPO powinien znaleźć się bardzo mocny impuls dla - po pierwsze - efektywności 

energetycznej, a - po drugie - rozwoju OZE. I mówię tutaj przede wszystkim o impulsie w postaci 

reform, dlatego że środki finansowe, tak jak wspomniał minister Kurtyka, być może znajdą się 

w innych źródłach, ale reformy muszą znaleźć się w KPO. I jest to bardzo istotne.  

Dziękuję bardzo. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję pani Izabelo i zapraszam pana Andrzeja Gułę z Polskiego Alarmu 

Smogowego. 

Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy 

Dzień dobry państwu. Ja bardzo się cieszę, że w trakcie dzisiejszego wysłuchania o czystym 

powietrzu bardzo dużo było mowy. Cieszę się, że czyste powietrze znalazło się też w Krajowym 

Programie Odbudowy. A cieszę się dlatego, że uważam, że sfinansowanie tego wyzwania jest nie 

tylko szansą na rozwiązanie problemu smogu, problemu zanieczyszczonego powietrza w Polsce, 

ale również jest szansą na znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla, jest szansą na poprawę 

efektywności energetycznej polskich budynków i standardu energetycznego tych domów, 

w których obecnie mieszkają Polacy.  

Drodzy państwo, natomiast ja również jestem bardzo zaniepokojony. Jestem zaniepokojony tym, 

że na te cele nie zabezpieczono odpowiednich i adekwatnych środków w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy.  

Dzisiaj pan minister Kurtyka wspominał o tym, że na czyste powietrze przeznaczono w ramach KPO 

3,8 miliarda euro. Otóż, drodzy państwo, to jest strasznie mało. Szacunki Banku Światowego 

pokazują, że na realizację jednego celu, a mianowicie modernizację tylko i wyłącznie budynków 

jednorodzinnych, w ramach funduszy unijnych potrzebujemy blisko 8 miliardów euro.  

A gdzie pozostały zasób mieszkaniowy?  

Gdzie budynki wielorodzinne?  

Czy rząd zapomniał o tym, że połowa Polaków mieszka w budownictwie wielorodzinnym, które 

również ma swoje znaczące potrzeby?  

Gdzie budynki komunalne, o których dzisiaj była mowa?  

Gdzie budownictwo społeczne?  

I drodzy państwo, patrząc się na to finansowanie, które pojawiło się dla czystego powietrza, te 3,8 

miliarda euro, to w naszym głębokim przekonaniu jest duża niewykorzystana szansa.  

Dlatego my też jako Polski Alarm Smogowy będziemy postulować i postulujemy o znaczące 

zwiększenie alokacji na poprawę efektywności energetycznej polskich budynków, o zwiększenie 

budżetu w ramach KPO na modernizację polskiego zasobu budowlanego do 10 miliardów euro. 
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To jest nasz postulat. Wnosimy o finansowe wsparcie wynoszące 10 miliardów euro właśnie na 

modernizację polskich budynków.  

I jeszcze na koniec, drodzy państwo, przed chwilą pani Izabela Zygmunt mówiła o kwestii reform. 

Nie da się takiego programu transformacji energetycznej budynków wprowadzić bez reform, a 

tych reform w Krajowym Planie Odbudowy zabrakło.  

Ja tylko wymienię kilka przykładów. Nie zobaczyliśmy, jakie są konieczne reformy, żeby zapobiegać 

wykluczeniu najuboższych gospodarstw domowych, a te gospodarstwa w dalszym ciągu są 

wykluczone z finansowania w ramach czystego powietrza, o czym od wielu, wielu miesięcy bardzo 

intensywnie mówimy.  

Nie pokazano koniecznych reform w zakresie wprowadzenia norm jakości paliwa, które jest 

wykorzystywane w polskich domach do ogrzewania. (Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o węgiel, bo 

ten marnej jakości węgiel wciąż jest sprzedawany do gospodarstw domowych w Polsce i spalany 

w polskich piecach, ale chodzi również o paliwa takie jak chociażby pelet wszedł).  

A na koniec, proszę państwa, nie doczekaliśmy się żadnego wskazania, jak rząd planuje wzmocnić 

wdrażanie uchwał antysmogowych, a przecież to uchwały antysmogowe właśnie wymuszają ten 

proces transformacji, wymuszają wymianę starych palenisk węglowych, palenisk na drewno, tak 

zwanych kopciuchów. One zaczną obowiązywać w polskich województwach już wkrótce i tego nie 

znajdziecie, drodzy państwo, w Krajowym Planie Odbudowy, a powinniście to tam znaleźć, 

powinniśmy wszyscy to znaleźć.  

Na sam koniec, ostatnia kwestia, a mianowicie kwestia dotycząca finansowania węgla. W tym 

momencie kontynuowanie finansowania węgla w ramach programu „Czyste powietrze” to jest 

najzwyczajniej wyrzucanie publicznych pieniędzy w błoto. Drodzy państwo, w Polityce 

Energetycznej Państwa czytamy, że rząd wskazuje odejście od węgla w ogrzewnictwie do 2030 

roku w miastach. Kotły węglowe, które dzisiaj wspiera rząd w ramach programu „Czyste 

powietrze” będą działały przez 15-20 lat. Myślę, że przyszły minister środowiska będzie naprawdę 

miał nie lada orzech do zgryzienia, żeby zastanowić się, jak wycofać w 2030 roku te kotły, które 

dzisiaj finansujemy z publicznych pieniędzy. Ja chciałbym, żeby na to również znalazła się 

odpowiedź w Krajowym Planie Odbudowy i postulujemy jak najszybsze zaprzestanie finansowania 

kotłów węglowych, urządzeń węglowych w ramach „Czystego powietrza” i Krajowego Planu 

Odbudowy.  

Dziękuję bardzo. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie i zapraszam Zbigniewa Karaczuna z Koalicji Klimatycznej 

i Polskiego Klubu Ekologicznego. 

Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna i Polski Klub Ekologiczny 

Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za głos. Przede wszystkim chciałbym się przyłączyć do 

podziękowań dla organizatorów tych wysłuchań. To bardzo wielkie i ważne wydarzenie. Także 

bardzo chciałbym podziękować panu Maciejowi Kunyszowi za jego głos dotyczący poprawki 
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przyjętej przez senat. To skandal i uważamy, że gdyby ona rzeczywiście przetrwała, to może 

oznaczać w dużym stopniu koniec społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. (Czy mogę prosić 

prezentację?)  

W naszej ocenie KPO tworzy pewną niepowtarzalną szansę na to, żeby Polskę zbudować taką, jaką 

chcielibyśmy od zawsze, żeby ona była. Możliwość wykorzystania tych środków, których zawsze 

brakowało, na te niezbędne reformy, a o których wszyscy wiemy, że one są konieczne. Natomiast 

żeby tak się stało, to ten dokument musi zostać gruntownie zmieniony i zmodernizowany. 

Przyłączam się do tego, co moi przedmówcy mówili o tych brakach, które widzimy. To są dokładnie 

te same braki, które wymienił między innymi Mirek Proppe czy Iza wcześniej, natomiast chciałem 

też dodać jedną rzecz: KPO kompletnie nie dostrzega moim zdaniem czy naszym zdaniem sektora 

rolnego, który z jednej strony jest najbardziej wrażliwy na skutki zmiany klimatu, a z drugiej strony 

jest istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych i stąd powinien być objęty działaniami zarówno 

adaptacji do zmian klimatu, jak i przede wszystkim likwidacji. (Mogę prosić następny slajd?)  

To, co naszym zdaniem jest niezbędne, aby znalazło się w KPO, to przede wszystkim projekt 

reform, które spowodują, że Polska znacznie przed 2050 rokiem osiągnie neutralność klimatyczną. 

Dlatego uważamy, że tak naprawdę rząd musi przygotować w ramach KPO strategię dojścia do 

tej neutralności klimatycznej, a tak jak zostało to powiedziane przez Dominikę wcześniej, cele 

redukcji emisji gazów cieplarnianych w średniej i krótkiej perspektywie powinny być ważnymi 

wskaźnikami realizacji tego projektu.  

Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie jasno określonych kryteriów wyboru projektów, 

i tutaj te kryteria „do not significant harm” i ochrony różnorodności biologicznej powinny być 

kluczowe dla wspierania projektów realizowanych w ramach KPO.  

Postulujemy wprowadzenie działań w rolnictwie, w tym między innymi wykupowania gleb 

organicznych i wycofywania ich z produkcji, bo to jest ważne dla retencji wody, ale także dla 

magazynowania węgla w systemie przyrodniczym.  

Uważamy za niezwykle istotne stworzenie ciała, które będzie reprezentowało cztery sektory, 

które jednomyślnie będą wybierały decyzje o projektach, które będą wspierane w ramach KPO. 

Ciała to z jednej strony przedsiębiorcy, finansiści, drugie to społeczeństwo obywatelskie i NGO-sy, 

nauka to trzecie, a władza to czwarte, czyli samorządy i rząd. I te ciała powinny jednomyślnie 

podejmować decyzje i weto któregokolwiek z tych ciał powinno oznaczać, że ten projekt nie 

powinien być finansowany w ramach KPO. (Poproszę następny slajd).  

Uważamy także, że należy wzmocnić w KPO rolę obywateli społeczeństwa obywatelskiego 

w zarządzaniu energią, a szerzej tak naprawdę w zarządzaniu sprawami ogólnospołecznymi. 

Uważamy, że tak naprawdę bezpieczeństwo energetyczne powinniśmy budować od dołu, na 

przykład poprzez wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania popytem u odbiorców 

końcowych. Tego kompletnie brakuje w KPO. Brakuje wirtualnych elektrowni OZE-owych, brakuje 

lokalnych sieci na OZE. To są już działania, które powinny… 

Ewa Kulik-Bielińska: Jakaś niespodzianka. 
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Zbigniew Karaczun: Ktoś mi wszedł.  

Uznajemy, że tak naprawdę kluczowe dla sektora energetycznego, też było to mówione, to jest 

kwestia efektywności energetycznej zamiast budowy nowych mocy, nawet w OZE. I tutaj celem 

powinno być co najmniej 40% poprawy efektywności energetycznej w 2030 roku w stosunku do 

tego, co jest.  

Uważamy także, że nie powinny być finansowane inwestycje wymiany pieców węglowych na piece 

na paliwa stałe, nie powinny być finansowane inwestycje w gaz i nie powinny być finansowane 

inwestycje w rozwój infrastruktury wodoru oparte na węglu i gazie ziemnym. I chcę powiedzieć 

jedno, że w naszym przekonaniu jeżeli te postulaty nie zostaną w pełni spełnione, to istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że KPO zostanie odrzucone zarówno przez Komisję Europejską, jak 

i pozostałe kraje członkowskie.  

Dziękuję państwu za uwagę. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję, też za dyscyplinę czasową i zapraszam pana Pawła Głuszyńskiego 

z Towarzystwa na rzecz Ziemi. 

Paweł Głuszyński, Towarzystwo na rzecz Ziemi 

Dzień dobry, dziękuję za możliwość wysłuchania. W imieniu Towarzystwa na rzecz Ziemi oraz wielu 

innych pozarządowych organizacji ekologicznych i społeczności lokalnych, odniosę się do 

propozycji zawartych w projekcie KPO dotyczących dwóch obszarów – energetyki i gospodarki 

odpadami.  

W KPO ujęto pod hasłem zielonej energii w komponencie B1, planując wydatkowanie kwoty 

388 milionów euro, między innymi na - jak to zapisano na stronie 103 - instalacje termicznego 

przekształcania odpadów z odzyskiem energii wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystania RDF, 

odpadów komunalnych i tym podobnych.  

Stanowczo nie zgadzamy się z przeznaczeniem środków finansowych na ten cel z kilku powodów.  

Po pierwsze, zwiększenie ilości spalanych odpadów jest niezgodne z rozporządzeniem w sprawie 

funduszu odbudowy, który bezpośrednio odwołuje się do taksonomii, która jednoznacznie 

negatywnie stanowi o tego typu inwestycjach.  

Po drugie, Polska jest zagrożona niespełnieniem unijnego celu recyklingu, stojącego wyżej 

w hierarchii postępowania z odpadami, gdzie spalanie odpadów jest na końcu w hierarchii. Obecny 

poziom recyklingu odpadów komunalnych nie przekracza 24%, gdy w roku 2025 musimy osiągnąć 

55%, a docelowo 65% recyklingu. Dotychczas roczny wzrost poziomu recyklingu w większości 

miejscowości nie przekraczał 3,5%, w związku z tym osiągnięcie tych 55% będzie bardzo, bardzo 

trudne. Konieczne jest zatem przeznaczenie większych środków na cele związane z selektywną 

zbiórką i recyklingiem. Tymczasem w KPO proponuje się kwotę ponad dwukrotnie mniejszą na ten 

cel, bo jest to około 162 milionów euro, niż na inwestycje dotyczące spalania odpadów.  
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Po trzecie, od strony ekonomicznej środowiskowej, a więc dla zrównoważonej gospodarki 

korzystniejsze jest powtórne wykorzystanie odpadów materiałowych niż tylko wytwarzanie energii 

z ich spalania. Dotyczy do redukcji u źródła i recyklingu odpadów, które pozwalają na ponad 26-

krotne zmniejszenie emisji CO2 i lepsze wykorzystanie, mniejsze, energii. Koszty budowy nowych 

spalarni czy przekształcenia istniejących ciepłowni w spalarnie odpadów są do dziesięciu razy 

wyższe niż inwestycje w inne formy odzysku powtórnego wykorzystania odpadów, a tym samym 

inne formy są bardziej efektywniejsze. Na leży także wziąć pod uwagę, że czas spłaty tego typu 

inwestycji, przy zapewnieniu dopływu stałej ilości odpadów wymaganej wydajnością instalacji 

planowanych, wynosi ponad dwadzieścia lat i co najmniej przez ten okres będą one blokować 

rozwój innych metod zagospodarowania odpadów i wytwarzania energii.  

Po czwarte wreszcie, spalanie odpadów nie wytworzy zielonej energii. Raz, że Dyrektywa RED II 

stanowi, że zaliczenie części energii ze spalania odpadów do OZE może nastąpić tylko wtedy, 

gdy kraj osiąga wymagany poziom recyklingu, a ten mamy zagrożony. Dwa, że wszystkie obecnie 

planowane instalacje mają spalać RDF, czyli paliwo z odpadów, których ponad 74% stanowią 

tworzywa sztuczne, które nie sposób sklasyfikować jako pochodzące ze źródeł odnawialnych. 

Dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie. I teraz pan Jan Twardowski z Fundacji na rzecz 

Efektywnego Wykorzystywania Energii. 

Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystywania Energii 

Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie w imieniu fundacji, która jest inwestorem na 

efektywności energetycznej w Polsce. Działamy od lat 90. Pozwolę sobie zabrać głos i usunę się 

jednocześnie w cień. Poproszę slajd. Szanowni państwo, cieszę się, że większość z państwa 

doskonale zna zasady poprawy efektywności energetycznej, ale pozwólcie, że przypomnę jej 

podstawy.  

Najtańszą energią jest ta, którą oszczędzamy – generuje ją zawsze racjonalne wykorzystani energii. 

Nazywamy to poprawą efektywności energetycznej. Możemy powiedzieć że efektywność 

energetyczna w jakiejś skali skumulowana może być traktowana jako jedno ze źródeł energii. 

Natomiast jeżeli efektywność energetyczna jest mierzalna, weryfikowalna, ale zawsze 

w mikroskali, to dotyczy działań rozproszonych. Jest to ważne, gdyż w przyszłości będziemy mówili 

o gospodarzu procesu, natomiast działania muszą podejmować w rozproszeniu poszczególne 

podmioty. Skumulowany wynik poprawy efektywności energetycznej pokazuje nam 

energochłonność. (Poproszę następny slajd). 

Drodzy państwo, jeżeli od 30 lat widzimy, że wiele mówimy o efektywności energetycznej, 

natomiast koncentrujemy się tylko na jednym z tych punktów działań cyklicznych, na inwestycjach, 

natomiast żeby poprawa efektywności była trwała i przynosiła efekt, musi być poddana analizie 

cyklicznej, muszą być dane zbierane, muszą być zmiany ustalone. Po działaniu musi być analiza, 

poprawa działalności i tak dalej. Inaczej te działania są tylko pozorne, nie przynoszą trwałych 

oszczędności. (Poproszę następny slajd).  



 

- 288 - 

 

Bariery dla systemowej wsparcia poprawy efektywności energetycznej w Polsce są podobno 

od wielu lat. Nie ma od 2006 roku, od pierwszej dyrektywy w sprawie końcowego efektywnego 

wykorzystania energii i usług energetycznych, woli stworzenia rynku usług energetycznych. 

To znaczy wspierania tych, którzy chcą efekt energetyczny, poprawę efektywności dostarczyć. 

Od kilkunastu lat nie mamy woli kształcenia kadr i stworzenia systemów wsparcia kadr 

dla nowoczesnej gospodarki, w tym znaczeniu, że efektywność energetyczna odwołuje się 

do najnowszych technologii, najczęściej próbuje je wdrożyć pokazując ich kosztową efektywność. 

Jeżeli nie ma kadr, nie ma narzędzi tworzących dla nich w formie norm i protokołów pomiarów, 

to wówczas i wszystkie systemy wsparcia, które projektujemy, są wadliwie zaprojektowane 

i zarządzane.  

Widać to w tym, iż żaden z nich w zasadzie nie naciska na uzyskanie mierzalnego efektu ex post 

i utrzymanie efektu przez kilka, kilkanaście lat. A zalety poprawy efektywności energetycznej, jak 

wspomniałem, są ogromne. W każdym budżecie pojawiają się rezerwy, czy jest to budżet gminy, 

czy budżet Kowalskiego, w którym pojawia się nadwyżka pomagająca zwolnić jego ubóstwo. 

W przemyśle pojawiają się przewagi konkurencyjne, gospodarka jest zasobo-oszczędna. (Poproszę 

następny slajd).  

Odnosząc się do KPO, chciałem zwrócić państwa uwagę, że zmiany w ciepłownictwie znowu 

traktowane są jako inwestycja w dotychczasowe działania. Nie dążymy do przeformułowania 

ciepłownictwa na rynek usług energetycznych, nie szukamy odpowiedzi, jak zapewnić klientowi 

ciepłowników najlepszy komfort termiczny. Chcemy modernizować to, co jest, inwestować 

w majątek, który jest już jest przesłany. W KPO cały czas odnosimy się szczególnie w największej 

części do wsparcia Kowalskich, wymiany źródeł, natomiast nie dajemy tutaj szansy na 

modernizację technologiczną KPO.  

To, co chciałbym powiedzieć już na samym końcu, że szanowni państwo, bez kadr dla transformacji 

nie zmienimy nic w tym systemie i uregulowania[? ] na poziomie centrum prawdziwego 

gospodarza, który będzie kreował działania, nadzorował wyniki i będzie działał w rytmie 

cyklicznym i dążył do poprawy, nie osiągniemy istotnej poprawy efektywności energetycznej. 

Poprawa jest narzędziem, ale musi mieć gospodarza, który poważnie to potraktuje.  

Bardzo państwu dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję bardzo i zapraszam pana Piotra Sadłochę z Polskiej Sieci Lokalnych 

Grup Działania i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Nie słychać pana. 

Piotr Sadłocha, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania i Forum Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich  

Już. Zapomniałem.  

Szanowni państwo, chciałem wzmocnić głos pana Iwaniuka ze Związku Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej i zwrócić uwagę, że 40% społeczeństwa polskiego mieszka obszarach wiejskich. A 

jak zapoznałem się z KPO, z innymi programami krajowymi, z regionalnymi programami 
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operacyjnymi czy z wypowiedzią tutaj pana ministra na samym początku, to mam wrażenie, 

że przede wszystkim myślimy o dużych inwestycjach. I tak naprawdę ich głównymi odbiorcami 

będą mieszkańcy miast, aglomeracji. Zapominamy całkowicie o obszarach wiejskich, zapominamy 

o tym, że tu powietrze w obszarach wiejskich też jest fatalne, fatalne w czasie zimowym.  

Dlatego bym chciał zwrócić uwagę, aby programy wszelkie krajowe uwzględniały potrzeby też 

mieszkańców wsi, uwzględniały potrzeby zakładania OZE na domach, uwzględniały potrzeby 

wymieniania kopciuchów w domach, nie tylko tak jak są teraz programy rządowe, które tak 

naprawdę ułatwiają to osobom majętnym. W dużej mierze kopciuchy na obszarach wiejskich to 

kopciuchy w starych domach, tam, gdzie mieszkają osoby trochę słabiej usytuowane, mniej 

zarabiające i one z tych dotychczasowych programów nie skorzystają. Nie skorzystają też z tego 

względu, że muszą też składać wnioski gdzieś w dużych miastach.  

Dlatego ja bym chciał zwrócić uwagę na programy tak, żeby one były bardziej dostępne na 

obszarach wiejskich i wykorzystały struktury, które są już na obszarach wiejskich. Stąd tutaj 

wzmacniam głos lokalnych grup działania, które aż rwą się do tego, żeby móc wspierać wymianę 

kopciuchów, móc wspierać instalacje fotowoltaiczne na domach. Tylko za każdym razem odsyła 

nas się z kwitkiem mówiąc, że to wszystko jest w programach rządowych. Jest może w programach 

rządowych, ale jest to tak pokazane, tak skonstruowane, że bardzo mało z tego dociera na obszary 

wiejskie.  

Chciałbym w tym momencie podziękować państwu za możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii 

i zwrócić uwagę, żeby wykorzystać struktury chociażby lokalnych grup działania, aby móc 

przekazywać środki i realizować plany, które pozwolą stworzyć czystsze powietrze, czystą energię 

na obszarach wiejskich.  

Dziękuję. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie za zwięzłość wypowiedzi, co pozwoliło nam zaoszczędzić 

jedną minutę, którą przeznaczam dla pana Piotra Antoniewicza z Akcji Demokracja. To jest ostatni 

mówca w tej sekcji. Potem będzie przerwa, o czym za chwilę. Panie Piotrze. 

Piotr Antoniewicz, Akcja Demokracja  

Tak, jestem. Witam wszystkich, dzień dobry.  

Na początku chciałbym zaznaczyć, że nie wypowiadam się tylko w swoim imieniu, wypowiadam się 

w imieniu tysięcy osób, aktywistek i aktywistów Akcji Demokracji, którzy pomogli nam 

sformułować jako ruchowi postulaty, które przedstawiamy w ramach konsultacji i wysłuchań 

publicznych, ale również tych kilku tysięcy osób, które już sformułowane postulaty po prostu 

poparło swoim podpisem, podpisując się przed apelem, który my jako Akcja Demokracja 

przygotowaliśmy i filmujemy. Ja sobie pozwolę te postulaty przytoczyć. 

Naszym głównym hasłem jest takie, że KPO w tym momencie nie odpowiada na wyzwania 

przyszłości, jest programem do naprawy, nie odpowiada przede wszystkim na wyzwania związane 
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z kryzysem klimatycznym i grożącą nam katastrofą klimatyczną i jako taki priorytet powinien być 

nadany w ramach KPO klimatowi. 

Oznacza to - jak nasi aktywiści i aktywistki powtarzają - takie postulaty i wszystkie rozwiązania, 

które będą prowadzić do tego, żeby KPO, jego ostateczna wersja przesłana do komisji, była zgodna 

z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. One może nie są idealne, ale są celami, które dają nam 

nadzieję na lepszą Polskę, jako jeden z celów naszego ruchu, i na lepszą przyszłość, czyli na 

redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 czy możliwość osiągnięcia neutralności 

klimatycznej najlepiej do 2040, nie później niż do 2050.  

Nasze aktywistki i aktywiści popierają również postulat szerszego rozwoju odnawialnych źródeł 

energii niż zapisane w tym momencie w KPO. Ten rozwój powinien dotyczyć wszystkich form OZE, 

z wyjątkiem spalania biomas, i powinien być skupiony nie na spółkach skarbu państwa, ale dawać 

priorytety na rozwój prosumenckiej energetyki oraz wspólnot energetycznych, czyli raczej 

oddolnych form, a nie wspierać duże molochy państwowe.  

I kolejny priorytet na poziomie KPO jako programu, który ma być programem reform, który ma 

stworzyć lepszą przyszłość, bardziej odporne społeczeństwo i gospodarkę. Nie powinno być 

wsparcia dla paliw kopalnych. I tu wiele z tych postulatów też się pojawiło, czy to w ustach 

wypowiadane przez przedstawicielki, przedstawicieli samorządów, organizacji, pracodawców czy 

koleżanek i kolegów z organizacji społecznych, my wspieramy.  

Zastanawiałem się, co powiedzieć, wykorzystując sytuację, że będę mógł na żywo się odezwać 

i powiedzieć parę słów do przedstawicieli polskiego rządu, a nie tylko przedstawić te propozycje 

w formie spisanej i przesłanej w konsultacjach społecznych. I wpadłem na to, że chciałbym 

powiedzieć:  

Drodzy panowie, (głównie panowie tam dzisiaj przed nami zasiadają), przed panami jest ogromna 

odpowiedzialność, której dotychczas panowie nie sprostali. Nie sprostali panowie nie tylko na 

poziomie przygotowania tego KPO, nie zapraszając tam przedstawicieli organizacji społecznych, 

i powstał projekt, który jest kolejnym znakiem, sygnałem tego, że państwo dotychczas tej 

odpowiedzialności nie sprostali. Forma konsultacji, którą państwo wybrali, to, że wysłuchania 

publiczne, jak rozumiem, odbywają się z pomysłu również organizacji społecznych, jest kolejnym 

przyczynkiem, kamyczkiem do tego, żeby móc jasno powiedzieć: nie, panowie, w tym momencie 

panowie nie sprostają odpowiedzialności, która przed panami stoi. Mają panowie miesiąc lekko 

licząc na to, żeby przedstawić projekt Krajowego Planu Odbudowy, który jednak pozwoli 

powiedzieć gdzieś tam na końcu, że tak, ta odpowiedzialność została przez panów wzięta. Bardzo 

do tego państwa namawiam i wzywam.  

Korzystając z tej jeszcze sekundy chciałbym powiedzieć, że ta odpowiedzialność również będzie 

dotyczyć pana ambasadora i całej Komisji Europejskiej, ponieważ to komisja jako ostateczna 

będzie akceptować lub zgłaszać uwagi do przesłanego przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy. 

Odpowiedzialność wymaga KPO, gdzie priorytetem jest klimat. I to jest głos tysięcy ludzi, który my 

gromadzimy i tutaj pozwoliłem sobie przekazać.  
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Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. 

Ewa Kulik-Bielińska: Dziękuję uprzejmie. Tym głosem kończymy pierwszą część naszego 

wysłuchania, w której zabierali głos przedstawiciele samorządów, partnerów społeczno-

gospodarczych oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.  

W drugiej części, która rozpocznie się punktualnie o dwunastej trzydzieści i którą poprowadzi pan 

Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich, kontynuować będziemy wypowiedzi przedstawicieli 

różnych instytucji, a także osób indywidualnych, obywatelek i obywateli.  

Do tego wysłuchania zgłosiła się rekordowa liczba 382 osób, z tego ponad 60 będzie zabierało głos 

w tej drugiej części, tak że ja nie zazdroszczę panu Andrzejowi Porawskiemu, ale znając jego 

doświadczenie myślę, że sobie poradzi. Z tego też powodu, ponieważ chcemy jednak wszystkim, 

którzy zgłosili się do głosu, dać możliwość wypowiedzi, wysłuchanie dzisiejsze będzie dłuższe niż 

wysłuchania w poprzednich dniach i będzie trwało do mniej więcej szesnastej trzydzieści razem 

z podsumowaniem.  

Tak że zapraszam państwa i tych, którzy nie mogli zabrać głosu i pewnie nie będziemy mogli dać 

głosu z tego powodu właśnie publiczności, do korzystania z tej sekcji „pytania i odpowiedzi”, Q&A 

na platformie Zoom. Wszystkie opinie i stanowiska, które tam zostaną przez państwa zapisane, a 

także które prześlecie na naszą stronę w ramach wysłuchań, będą przez nas przesyłane do 

ministerstwa. Staną się też elementem zasobu, który będziemy upubliczniać na naszej stronie, 

mniej więcej cztery dni po zakończeniu serii wysłuchań one powinny być opracowane i przesłane 

ministerstwu. Tak że zapraszam teraz państwa na przerwę i bardzo dziękuję za wspólną obecność. 

O dwunastej trzydzieści zaczynamy drugą część wysłuchania. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek pozostałych 

organizacji, instytucji i podmiotów 
Ewa - Kulik Bielińska: Świetnie. Dzień dobry państwu. Witam państwa w drugiej części naszego 

spotkania i nie nazywam się Andrzej Borawski tylko Ewa Kulik- Bielińska, ale zaszła mała zmiana. 

Pan Andrzej nam chwilowo zniknął. Zapraszam pana. 

Radosław Gawlik, Eko-Unia, Konwersatorium Inteligentna Energetyka 

Konwersatorium. Dziękuję bardzo. Proszę państwa trzy minuty niewiele czasu zaczynamy.  

Oceniamy, że brak właściwie wspólnej koncepcji reformy na rzecz zielonej energii. Mówimy dzisiaj 

o tym dziale. Koncentracja na wodorze, na offshorze dość przypadkowa. Brak, co było podkreślane 

wcześniej wiatru na lądzie, biogazowni, szalenie istotnych technologii bilansujących energię, czyli 

na wypadek jak nie wieje, nie świeci słońce właśnie biogazownie między innymi plus magazyny 

energii, to jest to uzupełnienie istotne które powinno być budowane.  
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Czy będzie ten wodór? Być może tak ale to zdecydowanie za bardzo tutaj skoncentrowaliśmy się 

na tym, na tej jeszcze właściwie budowanej dopiero technologii.  

My mówimy o rewolucji zaopatrzenia w energię, proszę państwa tutaj. Czyli z systemu 

scentralizowanego z wielkimi elektrowniami przechodzimy na de-centralny system oddolny, 

konsumencki czy elektrokonsumencki, jak my mówimy. Ten spójny koncept jest rozwijany od lat: 

zastąpienia wszystkich rynków tej energetyki korporacyjnej, paliw kopalnych rękami, czterema 

rękami odnawialnych źródeł energii, do centralnymi. Czyli rynkiem towarów i rynkiem usług oraz 

rynkiem offshoru rzeczywiście z energetyki jądrowej z morza.  

Całość energii, energia cieplna, elektryczna i transportowa może pochodzić z energii elektrycznej. 

Czyli jest możliwe 100%, wbrew tym różnego rodzaju głosom, jest możliwe 100% energii 

elektrycznej, która będzie zaopatrywała całość gospodarki w energetykę. Profesor Popczyk ze 

swoim zespołem, z konserwatorem „inteligentna energetyka” nazwał to elektroposumeryzmem. 

I nam w tym programie bardzo brakuje reform.  

Bardzo brakuje reform i ja wymienię takie elementy reform które się powinny tu znaleźć:  

 Z punktu widzenia tej lokalnej energetyki możliwości konkurowania budowania tych 

rynków lokalnej energetyki OZE-owej. Czyli ustawa o współużytkowaniu zasobów sieci.  

 Wprowadzenie taryf dynamicznych.  

 Wydzielanie operatorów sieci dystrybucyjnych. Oni powinni być niezależni, oni nie mogą 

być przywiązani do wielkich korporacji energetycznych, do wielkich koncernów.  

 Wreszcie sand booksy czyli takie poligony, piaskownice, gdzie można byłoby ćwiczyć 

różnego rodzaju rozwiązania lokalnego samozaopatrzenia i autonomizacji zużycia energii 

łącznie z wirtualnymi systemami elektrycznymi.  

Proszę państwa, trzeba unikać błędów. Gaz jest, był, paliwem przejściowym, jest coraz mniej 

paliwem przejściowym, inwestowany jakoś w infrastrukturę gazową to błąd. Atom, czego nie było 

o tym mowy, to też jest błąd prawda. Sprawność atomu, elektrowni atomowych liczona w całym 

ciągu cyklu życia to jest 1,7%. Na jeden mega juli energii elektrycznej potrzeba wydać koszt termo 

ekologiczny to jest 58 mega juli energii. To dedykuję Ministerstwo Klimatu. Takie są koszty prawda 

energetyczne ale też klimatyczne, bo ta energia najczęściej jest nieodnawialna. D 

Dziękuję bardzo  

Andrzej Porawski: Dziękuję panu Radosławowi Gawlikowi. Kolejna osoba zapisana dzisiaj do głosu 

to jest pani Joanna Pendera z Forum Energii. Bardzo proszę pani Joanno. 

Joanna Pendera, Forum Energii 

Dzień dobry. Nie wiem czy mnie widać, bo ja chyba... O dzień dobry. Witam państwa serdecznie 

i bardzo dziękuję za zaproszenie.  
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Dwa zdania wprowadzenia. To znaczy Krajowy Plan Odbudowy jest na kredyt, czyli przyjdzie nam 

spłacić też te wydatki. Na pewno jest to wyjątkowa okazja do tego, żeby porozmawiać o Polsce 

naszych marzeń. Mamy szansę na to, żeby właściwie przebudowując system energetyczny uniknąć 

błędów lat 90., błędów transformacji. I chciałam się skupić właśnie na tym, jak poprawić krajowy 

plan odbudowy mając świadomość, że to nie jest dyskusja o całej energetyce, strategii 

energetycznej tylko o KPO 

Wyzwania z którymi przyjdzie nam się mierzyć to jest wypełnienie luki po węglu w najbliższych 

dziesięciu latach, czyste powietrze i nisko emisyjna mobilność. To są takie trzy wyzwania. Też na 

pewno kwestia bezpieczeństwa energetycznego i tego żebyśmy my mieli kontrolę nad 

transformacją, a nie transformacja zaczęła zarządzać Polską. I w tym kontekście mam kilka uwag co 

do tego, jak można poprawić KPO żeby on był lepszy.  

Pierwsza rzecz, że priorytety dotyczące energetyki klimatu są moim zdaniem poprawne, dobrze 

zdefiniowane i to plus. Moim zdaniem brakuje odniesienia do naszych celów i realnych problemów 

z którymi przyjdzie nam się zmierzyć za 3, 5, 10 lat i to należy poprawić. Brakuje jasnej struktury 

wdrażania środków.  

Trzeba mieć świadomość, że KPO to jest nowe narzędzie finansowe które trochę tak jakby wyrasta 

na strukturze finansowania, która powstała w latach 90. Moim zdaniem Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska nie będzie w stanie przepracować tak dużych środków w sensowny sposób.  

Konieczne jest zupełnie inne podejście do finansowania, może nie zupełnie inne ale modyfikacje 

w zakresie zaangażowania samorządu, wyznaczenia konkretnych standardów, które chcemy 

osiągnąć, i kamieni milowych do których będziemy dążyć. Mając świadomość, że to nie jest proste 

bo jesteśmy pod presją czasu jeżeli chodzi o KPO, to powinniśmy utworzyć formę dla pokoleń.  

To byłoby takie ciało monitorujące cały ten proces, które składało by się z różnych organizacji, 

ekspertów, naukowców, organizacji branżowych które by mogły w sposób na bieżąco zapewnić 

aby te środki były wykorzystywane transparentne, aby cele które sobie zakładamy były 

systematycznie realizowane.  

Bardzo ważne jest, są kwestie reform i tutaj jest wiele... - mam 20 sekund więc nie mogę 

powiedzieć o tym, co należałoby zrobić, - …ale w zakresie elektroenergetyki i czystego powietrza 

my nie zrealizujemy tych celów mając na uwadze jak te reformy w tej chwili zostały zdefiniowane. 

Więc też polecamy czy bardzo rekomendujemy stworzenie grup eksperckich przy Ministerstwie 

Klimatu, które pomogą zrealizować te reformy i tyle z mojej strony.  

Powodzenia życzę. Dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie za tę wypowiedź. Ja chwilowo zastąpię pana Andrzeja. 

Ale jak tylko uzyskamy połączenie to pan Andrzej wróci do nas jako prowadzący. A ja chciałabym 

zapowiedzieć kolejnego mówcę pana Mateusza Wojcieszaka z Fundacji Pole Dialogu. Zapraszam.  
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Mateusz Wojcieszak, Fundacja Pole Dialogu  

Dzień dobry. Ja reprezentuję organizację która zajmuje się partycypacją, a pracą z ludźmi, miejsc 

z technologiami, energią czy klimatem chociaż często te tematy są tłem do dialogu i do rozmowy 

i właśnie głos mieszkańców i mieszkanek przy transformacji energetycznej chciałbym się 

upomnieć. Nie tylko na etapie konsultacji tak jak teraz głos mieszkańców, stowarzyszeń jest 

dopuszczone ale też na etapie wdrażania.  

Wiele celów i wyzwań, które są postawione w Krajowym Planie Odbudowy nie zostanie podjętych 

i ukończonych bez zaangażowania mieszkańców i mieszkanek. Zmniejszenie zużycia energii, 

ograniczenie degradacji środowiska, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Wiemy z badań, z Climate Action Research, z Eurobarometru, czy z badań klimatu, że obywatelom 

i obywatelkom brakuje poczucia sprawności i wiary w skuteczność działań klimatycznych i że 

dominuje takie poczucie, że działać powinien ktoś inny: powinny firmy, powinny władze, powinny 

gminy, inni ludzie.  

Wiemy też z innych badań między innymi z tych realizowanych w naszej fundacji dla fundacji 

Friedricha Boella że mimo wielkich nadziei pandemia nie wpłynęła znacząco na postawę pro 

klimatycznej i gotowość do działania, a nawet więcej.  

Wiemy już teraz, że te postawy klimatyczne powinno się promować bardziej jako element zmiany 

stylu życia i modelu dobrego życia niż nakazy z góry i samoograniczenia.  

Jeśli nie samoograniczenia i nakazy z góry to pójdźmy w stronę rozmowy o tych wyzwaniach 

klimatycznych i szukania społecznej legitymacji dla wielkich inwestycji.  

No i jak to robić patrząc na Krajowy Plan Odbudowy mi przychodzą do głowy dwa obszary.  

Czyli mądre dopuszczenie głosów mieszkańców, nie tylko już tych poinformowanych w bańce 

informacyjnej, bo nie tylko ich dotyczą zmiany klimaty i nie tylko oni będą płacić koszty tych zmian 

i szczególnie przy zaplanowanych inwestycjach związanych z zieloną transformacją, miast 

i obszarów funkcjonalnych śmiało można wykorzystywać narzędzie partycypacji, które już istnieją, 

i które stawiają na losowość, reprezentatywność grup mieszkańców, które włączają już teraz do 

dyskusji na temat polityk środowiskowych, mówię tu o panelach obywatelskich, naradach, sądach 

obywatelskich. One się już sprawdziły w temacie odważnych decyzji klimatycznych i szukania 

właśnie społecznej legitymacji.  

Warto też pomyśleć jak realizowane działania mogą stać się początkiem lokalnych, znaczy często 

mikro zmian. Na przykład jak na przykład myśląc o termomodernizacji szkół, jak zadbać o to żeby 

ten moment termomodernizacji szkół systemowy wielu placówek był też początkiem żeby w szkole 

zacząć mądrą edukację klimatyczną, żeby zachęcić uczniów do działań na rzecz klimatu. I to jest 

tylko przykład.  

Podobnie można zastanowić się nad lokalnymi zmianami przy okazji zwiększenia efektywności 

energetycznej bibliotek i domów kultury. To tyle ode mnie.  

Dziękuję serdecznie.  
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu i zapraszam do głosu kolejną osobę, pani Gabriela 

Lenartowicz, posłanka na sejm. 

Gabriela Lenartowicz, posłanka na Sejm  

Dzień dobry. Dziękuję za możliwość zadania pytań, zabrania głosu. Ale będę się spieszyła, bo za 

chwileczkę rozpoczyna się Komisja Ochrony Środowiska, gdzie musimy odrzucić tę fatalną 

poprawkę wprowadzoną chyba zupełnie przez przypadek. Senator Kopeć chyba przejdzie do 

historii najbardziej aspołecznego rozwiązania w historii parlamentu. Ale jednocześnie zajmujemy 

się tym samym tematem, bo mamy pierwsze czytanie ustawy, zmieniającej ustawy o handlu 

emisjami i stworzeniu w Polsce funduszu modernizacyjnego, który jest blisko tym postulatom.  

Ale ja chcę powiedzieć, zgadzając się z wszystkimi prawie moimi przedmówcami o tym, co niepokoi 

w tym Programie Odbudowy. Nie będę mówiła o tym, że tej wewnętrznej logiki on nie ma, bo nie 

ma połączeń między celami reformami, a rzeczywistymi projektami, ale chcę powiedzieć o tym, co 

niepokoi, co jest podnoszone, że będzie to także instrument, jest ryzyko, że może to być 

instrument polityczny dla rządzących. Bo tak patrząc przy każdym z tych filarów, przy każdej tej 

zakładce jest zaszyte rozwiązanie, które już oczyma wyobraźni widzę, to Fundusz Inwestycji 

Lokalnych i paradowanie z tabliczkami plastikowymi z obietnicą środków.  

Ja podam przykłady, żeby nie było, żeby to nie było oderwane od rzeczywistości.  

W pierwszym celu B1 mamy efekt termomodernizację szkół. Oczywiście ze wszech miar słuszny 

model, ale we wskaźnikach mamy 250 szkół i na to jest alokowane 194 miliony euro czyli jakieś 

700, prawie 800 tysięcy euro na szkołę. Żadnych kryteriów doboru. Skala oddziaływań na poprawę 

jakości powietrza: dlaczego akurat nie za duże szkoły? Raczej chodzi tu o możliwość, że tak 

powiem, redystrybucji środków w sposób już nam - przykro - ale znany.  

Następnie mamy taką zakładkę społeczności energetyczne prawda. Z jednej strony mamy duże 

projekty, które są kierowane do dużych spółek skarbu państwa albo instytucji publicznej, 

a z drugiej strony takie właśnie, które mogą być użyte jako narzędzie polityczne. Bo mamy 

20 społeczności lokalnych o zechcemy dofinansować po 6 milionów, za 97 milionów euro 

w całości.  

Jeszcze zaopatrzenie w wodę. Dlaczego akurat nie walczymy z suszą, ze zmianami rzeczywiście 

klimatycznymi tylko mamy taki jednostkowy… Poza aglomeracjami mamy osiągnąć wskaźnik 

34 tysiące osób, które będą miały dostarczoną wodę. To jest przecież kropla w morzu, ale kwota 

już jest duża. Poza tym.. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję.  

Gabriela Lenartowicz: …50 miast do rozdania nie wiadomo, wedle jakiś kryteriów, mamy tylko 

wrażenie, że mają być małe i średnie. To jest nieprzejrzyste, bez partycypacji i nielogiczne z punktu 

widzenia osiągnięcia celów wskazanych w tym programie.  

Dziękuję bardzo. 
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pani pięknie. Przekazuję głos panu Andrzejowi Kassenbergowi 

z Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju. Zapraszam.  

Andrzej Kassenberg, Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju 

Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.  

Chciałbym powiedzieć, że KPO to ma być reforma. Reforma energetyki która Polsce jest niezbędna. 

To nie jest worek wrzuconych do niego inwestycji, tak jak zostały nadesłane do rządu 

w Warszawie. To, co jest zapisane, to jest myślenie kategorią połowy XX wieku, a my musimy 

myśleć kategorią połowy XXI wieku.  

W związku z tym reformy powinny iść w kierunku takim, żeby w 2050 roku funkcjonował w Polsce 

rozproszony rynek energii, z energetyką odnawialną, magazynami energii. Budując bezpieczeństwo 

kraju jako składową lokalnych bezpieczeństw i napędzanie lokalnych gospodarek. Ten nowy model 

musi być bardzo silnie połączony z wysokim poziomem efektywności energetycznej wsparty 

nowoczesnymi rozwiązaniami IT stanowiących siłę napędową gospodarki budującej jej 

konkurencyjność.  

Po pierwsze - efektywność energetyczna po pierwsze zamiast nowo moce. To jest kuriozalne, 

że koncentrujemy się na mocach, a nie na efektywności. Trzeba doprowadzić do tego, żeby popyt 

na energię w obszarach generacji przenosił się w kierunku energetyki rozproszonej, 

prosumenckiej, obywatelskiej. Budowanie w oparciu o rozproszony kapitał małych i średnich 

inwestorów.  

Trzeba sobie powiedzieć, że ze względu na koszty krótki czas uzyskania neutralności klimatycznej 

i realizowania celów 2030 nie ma miejsca na nowe bloki węglowe, nie ma miejsca na nowe 

odkrywki kopalni, nie ma dużych bloków na gaz ziemny, nie ma bloków rarowo parowych. 

Energetyka jądrowa nie może służyć przedłużaniu funkcjonowania energetyki węglowej, gazowej, 

bo wpadamy w lukę po węglu, a ponieważ tej luki nie możemy zostawić, to tam zostaje energetyka 

węglowa i ona będzie funkcjonować dłużej, bo nie dość, że będziemy budować latami energetykę 

jądrową, to ona jest minimalna w skali tego, co potrzeba do zmiany.  

Musi otworzyć inne myślenie o sieci elektroenergetycznej. Na czterech zasadniczych składnikach: 

ogólnopolska, stabilizująca, niskich średnich napięć czy zbioru samowystarczalnych, lokalnych 

chmur energetycznych. Centrum zarządzania poszczególnymi obszarów magazynowania. Poboru 

i dystrybucji i interaktywnego systemu komunikowania i zarządzania.  

Kończąc, bo to co przedstawiłem to jest materiał który był wypracowany w ramach „Zeroemisyjnej 

Polski 2050” WWF-u, chcę podkreślić, że kluczowe są kroki milowe. Odejście od węgla do 2030, 

odejście od pozostałych paliw kopalni nie później niż 2050. Pełne otwarcie na energetykę 

obywatelską rozproszoną nie później w roku 2021, powszechny program głębokiej poprawy 

efektywności energetycznej 2023 i bardzo ważne, zbudowanie powszechnego systemu 

finansowania transformacji energetyczno-klimatycznej do 2023.  

Dziękuję za uwagę.  
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za ten ważny głos. Wszystkie głosy są tutaj ważne. Myślę, że ten 

materiał który zbieramy tutaj, który jest nagrywany i mają państwo okazję oglądać go albo na żywo 

na kanałach YouTube i na Facebooku, OFOP-u, Stoczni czy Ministerstwa, ale również będą mogli 

państwo odsłuchać go później i zapraszamy w kolejnym głosie pana Dariusza Szweda z Zielonego 

Instytutu. Zapraszam, trzy minuty. 

Dariusz Szwed, Zielony Instytut  

Dzień dobry państwu. Dziękuję pani. Ja oczywiście wspieram wszystkie głosy zarówno 

przedstawicielek i przedstawicieli organizacji społecznych miast ale także biznesu.  

Bo wszyscy się tutaj zgadzamy, że sposób przygotowania KPO jest w moim przekonaniu 

skandaliczny. On jest zbudowany, to jest taki patchwork składany, pan ambasador Prawda mówił 

o tym, projektów wyciąganych z szuflady, a nie dialogów ze społeczeństwem, całym 

społeczeństwem w Polsce.  

Pan ambasador prawda wspomniał o budowie lepszego społeczeństwa w ramach wdrażania KPO 

i Zielonego Nowego Ładu. W moim przekonaniu nie może być mowy o lepszym społeczeństwie 

między innymi bez likwidacji ubóstwa i w tym kontekście dzisiejszego, naszego wysłuchania 

ubóstwa energetycznego. Zarówno w obszarze ciepła jak też energii elektrycznej.  

Andrzej Guła już wspominał o znacząco zbyt niskich środkach na ograniczanie ubóstwa 

energetycznego w obszarze ciepła. Natomiast w zasadzie w ogóle w KPO nie ma mowy o ubóstwie 

w obszarze energii elektrycznej, które też jest bardzo istotne i będzie ze względu na elektryfikację 

wszystkich usług mogło rosnąć, jeżeli właściwie nie zadziałamy.  

Ruch Żółtych Kamizelek we Francji pokazał powagę sytuacji wykluczenie energetycznego czy 

transportowego oraz spowodował kaskadę działań rządu w tamtym kraju. Między innymi 

doprowadził do niedawno zakończonego klimatycznego panelu obywatelskiego. Ten klimatyczny 

krajowy panel obywatelski, także ze względu na ogromną wagę i zainteresowanie kwestiami 

klimatycznymi i energetycznymi, powinien zostać zorganizowany jak najpilniej w Polsce. Tego 

domagają się między innymi także organizacje młodzieżowe, organizacje klimatyczne.  

Wracając do KPO. W KPO brakuje celu w obszarze ubóstwa energetycznego, mianowicie celu 

całkowitej likwidacji tego szkodliwego społecznie i ekologicznie zjawiska i niebezpiecznego także 

politycznie, co widzieliśmy między innymi we Francji. Likwidacji tego ubóstwa, tego zjawiska 

jeszcze w tej dekadzie, do 2030 roku, i to realizacji tego celu z wszystkimi obywatelkami, 

obywatelami. O tym także mówiły osoby przede mną, że wdrażanie KPO musi mieć charakter 

wzmacniający społeczeństwo obywatelskie, demokrację i rządy prawa w Polsce.  

Przypomnę, że mamy wspólny cel efektywności energetycznej do 2030 w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu, czyli podniesienie jej o 32,5%. Tego celu brakuje także w KPO.  

EE czyli efektywność energetyczna jest źródłem energii o największym potencjale likwidacji 

ubóstwa energetycznego, które jak wiemy, w Polsce stanowi jedno z najwyższych w Unii 

Europejskiej. O tym także będziemy rozmawiać jutro podczas wysłuchania, ale efektywność 
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energetyczna to nie tylko energetyka, to także promocja na przykład ruchu pieszego, transportu 

rowerowego w tym ciężarowego cargo czy transportu zbiorowego, czy też zmiany w rolnictwie… 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu, czas już minął. Proszę … 

Dariusz Szwed: Przepraszam bardzo, dosłownie jedno zdanie. Chciałem zaproponować, zapytać, 

kiedy rząd przyjmie Program Efektywności Energetycznej Polski zgodny z celami Zielonego Nowego 

Ładu 2030, gdyż nie może być mowy o odbudowie kraju bez głębokiej reformy państwa, którego 

celem musi być likwidacja ubóstwa, w tym energetycznego, do 2030 oraz osiągnięcie celu 

wyższego niż unijne 32,5%, mianowicie 35%, a nawet 40% podniesienia efektywności 

energetycznej w 2030.  

Dziękuję uprzejmie. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję bardzo. Oczywiście mamy świadomość, że 3 minuty to bardzo 

krótko, żeby powiedzieć o wszystkim co jest ważne, ale musimy też traktować równo wszystkich 

panelistów. Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag i pytań które bezpośrednio zostaną przekazane 

Ministerstwu. Dla państwa, którzy są na platformie Zoom, w punkcie Question and Answers, ale 

również poprzez stronę wysłuchanie- plan odbudowy.  

Wszystkie te pytania, uwagi, propozycje zostaną zebrane i przesłane w całym pakiecie jako uwagi 

właśnie do krajowego planu odbudowy i przekazuję już głos kolejnej osobie. Zapraszam panią 

Joannę Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.  

Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

Bardzo dziękuje. Witam państwa.  

Krajowy Plan Odbudowy w zasadzie należałoby nazwać „zielonym planem odbudowy”. Bo całość 

interwencji, wszystkie projekty, wszystkie środki muszą być zaplanowane w sposób zgodny 

z Europejskim Zielonym Ładem i horyzontalnie uwzględniać cele środowiskowe i klimatyczne. 

Pamiętajmy: to są środki na powstrzymanie kryzysu klimatycznego. Była już o tym mowa dzisiaj.  

I w pierwszym rzędzie należy się skupić na obniżeniu emisji o 55% do roku 2030 i osiągnięcie 

neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050, a najlepiej do 2040. Niestety tych odniesień, 

jak wiemy, w Krajowym Planie Odbudowy brak.  

Proszę państwa, my dzisiaj potrzebujemy nie tylko odbudowy po pandemii, potrzebujemy nie tylko 

wielkiej, zielonej transformacji społeczno- gospodarczej. My potrzebujemy odbudowy 

zdewastowanych, zniszczonych ekosystemów, środowiska, klimatu, bo to jest przecież podstawa 

naszej egzystencji.  

I tutaj pojawia się pierwszy kardynalny błąd w Krajowym Planie Odbudowy: mianowicie brak 

działań zwiększających ochronę różnorodności biologicznej. Mimo wyraźnego obowiązku 

wskazanego w rozporządzeniu. Kluczowym narzędziem, takim systemowym, który ma zapewnić 

realizację tych celów środowiskowych i klimatycznych we wszystkich segmentach horyzontalnie, 

jest wspominana już dzisiaj zasada „do not significant harm”, czyli „nie czyń poważnej szkody dla 
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środowiska i klimatu”. Tymczasem w dokumencie KPO widzimy szereg działań, szereg interwencji, 

które wprost lub pośrednio mogą bardzo poważnie naruszać tę zasadę.  

I tak żeby wymienić kilka. To są wspominane już spalarnie odpadów, to jest infrastruktura gazowa, 

to są kotły węglowe w programie Czyste Powietrze, to są również kotły na telet drzewny 

w programie Czyste Powietrze dopóki nie mamy ustawy o lasach zgodnie z unijnym 

prawodawstwem. To są małe elektrownie wodne. To inwestycje w obwodnice, w koleje, 

w gazociągi. One również nie są zgodne z tą zasadą, dopóki odpowiednio specustawy nie zostaną 

doprowadzone do zgodności z prawem unijnym.  

Zgodnie z rozporządzeniem w KPO obowiązkowa jest ocena pod kątem nieczynienia szkód 

dla każdego działania z osobna, czy to inwestycji czy to reformy. Apelujemy zatem:  

 - po pierwsze - o doprowadzenie do zgodności z prawem poszczególnych ustaw z prawem 

unijnym,  

 a - po drugie - o uzupełnienie tych braków czyli rzetelną analizę poszczególnych działań, 

interwencji i projektów, a w konsekwencji wyeliminowanie tych które nie spełniają reguły 

o nie czynieniu szkód.  

Bardzo dziękuję. Reszta uwag w formie pisemnej. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie i zapraszam kolejną osobę panią Justynę Duriasz- Bułjak 

z Fundacji Wspomagania Wsi. 

Justyna Duriasz-Bułhak, Fundacja Wspomagania Wsi 

Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Zagadnień które należałoby poruszyć jest bardzo wiele. Ograniczę 

się do dwóch.  

Pierwsza to kwestia bardzo ogólna. Mam nadzieję, że jest jeszcze czas, by na „zieloność” spojrzeć 

bardziej kompleksowo niż na to miejsce w obecnym kształcie Planu Odbudowy. Przecież zielona 

transformacja to nie tylko czyste powietrze, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, ale 

to jest troska o klimat, o bioróżnorodność, o cenne zasoby przyrodnicze.  

Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej celem instrumentu odbudowy jest 

transformacja w kierunku utworzenia ekologicznego i cyfrowego społeczeństwa proszę państwa. 

Myślimy i mówimy tu o społeczeństwie. By taka transformacja się udała, musi nastąpić zmiana 

podejścia nas wszystkich. Czas zmienić sposób korzystania z zasobów. Czas na umiar. Z myślą 

o tych którzy się rodzą teraz i będą wkraczać w dorosłość w roku 2040.  

Oznacza to wielki wysiłek edukacyjny służący kształtowaniu postawy odpowiedzialności i na to 

muszą znaleźć się środki. O tym nic nie znalazłam w Planie.  

Świetnym partnerem państwa w tym wysiłku edukacyjnym mogą być tysiące organizacji 

społecznych działających dosłownie w każdym zakątku Polski. Organizacji lokalnych 

i ogólnopolskich. Ekologiczne społeczeństwo może powstać wyłącznie w uspołecznionym 

i oddolnym procesie. 
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A kwestia szczegółowa, w zasadzie dwie kwestie: zrównoważonego wykorzystania środowiska, 

o którym mówi komponent B3.1. Oznacza to również zieloną transformację rolnictwa. Rolnictwo 

jest głównym źródłem emisji metanu i podtlenku azotu, gazów cieplarnianych których potencjał 

ocieplania jest znacznie większy od dwutlenku węgla. Nie da się ograniczyć szkodliwego wpływu 

człowieka na środowisko bez zmiany modelu rolnictwa. Zaplanowanie reform i przeznaczenie 

środków w ramach KPO mogłoby ułatwić zapoczątkowanie głębokich zmian w polskim rolnictwie. 

W Planie, również w komponencie B3 jest mowa o budowaniu większej odporności na zmianę 

klimatu. Wspomniane są miasta i ich obszary funkcjonalne, a pominięta kompletnie wieś. Gdzie 

jest rolnictwo będące niewątpliwie jednym z sektorów gospodarki o strategicznym znaczeniu, 

a jednocześnie w olbrzymim stopniu narażonym na konsekwencje gwałtownych zjawisk 

pogodowych i zmian klimatu.  

Mowa jest w Planie wielokrotnie o zrównoważonym rozwoju miast, ale przecież chodzi 

o zrównoważony rozwój całego kraju. Środowisko przyrodnicze, bezpieczeństwo klimatyczne 

i żywnościowe nasze i przyszłych pokoleń to są sprawy kluczowe, gdy myślimy o odpornym 

społeczeństwie i odpornej gospodarce. Nie można w Polsce planować zielonego, inteligentnego, 

trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu bez poświęcenia wystarczającej uwagi wsi, 

temu co tam się dzieje pod względem społecznym i gospodarczym.  

Bardzo dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Zapraszam kolejną osobę pani Sylwia Grzebień z Federacji 

Inicjatyw Oświatowych. 

Sylwia Grzebień, Federacja Inicjatyw Oświatowych 

Dzień dobry. Ja jestem prezesem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rudnik. Stowarzyszenie 

zostało utworzone w celu prowadzenia małej, wiejskiej szkoły z ponad 150-letnią historią, a która 

została zlikwidowana w 2000 roku w ramach reformy oświatowej.  

W sołectwie Rudnik liczącym prawie 450 mieszkańców prowadzimy szkołę, na południu Polski, tuż 

pod granicą z Czechami. Edukujemy 37 uczniów, prowadzimy przedszkole i klasy 1-3. Szkoła jest 

jedynym środkiem edukacyjnym i kulturalnym wsi. Prowadzona przez nas placówka edukuje dzieci, 

natomiast stowarzyszenie poprzez szkołę edukuje społeczeństwo. Pozyskujemy granty na 

prowadzenie działań związanych głównie z ekologią.  

Wnosimy, by w KPO znalazły się środki umożliwiające szkołą prowadzonym przez organizacje 

pozarządowe doposażenie budynków w instalacje pozyskujące zieloną energię. Wiejskie szkoły 

prowadzone przez organizacje pozarządowe utrzymują się z dotacji przekształconych z subwencji. 

Ilość uczniów uczęszczających do danej szkoły przekłada się na przychody tej szkoły. Szkoła nie 

pobiera czesnego ponieważ mieszkańców nie stać na takie opłaty. Dotacje można wydatkować na 

wynagrodzenia oraz bieżące koszty utrzymania szkoły w tym energię elektryczną, natomiast nie 

można przeznaczać jej na inwestycje. Poprzez nasze dotychczasowe proekologiczne działania 

uważam, że posiadamy olbrzymi wpływ opiniotwórczy stowarzyszenia i szkoły na lokalne 
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środowiska. Organizacja pozarządowa, która mogłaby pozyskać środki finansowe na instalację 

urządzeń produkujących odnawialne źródła energii, nie tylko obniżyłaby koszty prowadzonej 

placówki, lecz byłaby nośnikiem pozytywnej zmiany wśród mieszkańców wsi.  

Również w wymiarze ekonomicznym tworzenie zielonych spółdzielni czy ferm zielonej energii 

przyczyniłoby się do rozwoju miejscowości, na przykład wspieranie funduszu sołeckiego 

i zwiększyłoby bezpieczeństwo energetyczne miejscowości oraz całego społeczeństwa.  

Idealnym rozwiązaniem byłaby możliwość zasilania zieloną energią z jednego urządzenia 

wszystkich obiektów społecznych wioski, jak OSP, klub sportowy, park sensoryczny czy Rudnickie 

Centrum Kulturalne.  

Moje stowarzyszenie jest członkiem federacji inicjatyw oświatowych. Jestem członkiem komisji 

rewizyjnej. Zależy nam, by w Krajowym Planie Odbudowy przewidziano na każdym etapie 

tworzenia przeznaczenie środków na edukację w danym obszarze. Ważne jest by organizacje 

pozarządowe mogły aplikować po te środki, po to by w ukierunkowany sposób edukować 

i przekonywać społeczeństwo do nowych rozwiązań ekologicznych.  

Dobrym przykładem jest gmina Winszyce, w której jest pięć szkół, a przyprowadzone przez 

stowarzyszenie takie jak moje. W tej gminie we wsi Chorodyszcze zaczyna się budowa szesnastu 

wiatraków tylko dlatego, że mieszkańcy zostali wyedukowani, a pan wójt w sposób partnerski 

rozmawia z mieszkańcami, nie narzuca nic siłą. W Polsce obserwuje się duże koncerny państwowe, 

które dążą do utworzenia wiatrowych ferm ekologicznych na przykład na Bałtyku. Takie 

wytwarzanie zielonej energii nadal nie zapewnia niezależności, bezpieczeństwa energetycznego. W 

wielu państwach, na przykład Danii, dąży się do decentralizacji wytwarzanej zielonej energii. Takie 

rozwiązanie zapewnia dużo większe bezpieczeństwo dla wielu obszarów w przypadku działań 

dywersyjnych innych państw czy wrogich organizacji.  

Przy tworzeniu nowego ładu prawnego w zakresie zielonej energii warto również przewidzieć 

możliwość stworzenia funduszu, na przykład funduszu inicjatyw edukacyjnych, wzorem Norwegię, 

które 1% pozyskany z wytworzenia zielonej energii przeznaczony jest na inwestycje związane 

z kulturą. W naszym postulacie... 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie. 

Sylwia Grzebień: …Jest wspieranie działań edukacyjnych.’ 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i przekazuję głos kolejnej osobie, pani Hannie Zdanowskiej 

prezydent miasta Łodzi, Stowarzyszenie Łódzkich obszarów Metropolitalnych. Zapraszam.  

Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi, Stowarzyszenie Łódzkich Obszarów 

Metropolitalnych 

Dziękuję bardzo. Witam wszystkich państwa.  

Szanowni państwo skutki pandemii odczuli wszyscy Polacy niezależnie od tego gdzie mieszkają. 

Dlatego mnie osobiście budzi zdziwienie, że polskie miasta, ich obszary metropolitalne zostały 
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potraktowane jako beneficjenci drugiej kategorii. Polskie metropolie generują najwięcej gazów 

cieplarnianych, a ich mieszkańcy najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych. Metropolie 

generują w Polsce prawie dwie trzecie PKB, dlatego chociażby powinny być potraktowane w tym 

planie po partnersku.  

Moją szczególną obawę budzą zapisy KPO dyskryminujące największe miasta w zakresie dostępów 

do środków przeznaczonych na zieloną transformację. Przede wszystkim dokumenty preferują 

udzielenie wsparcia miastom małym i średnim oraz obszarom zagrożonym trwałą marginalizacją. 

Autorzy projektu KPO twierdzą, że są to obszary najbardziej dotknięte skutkami pandemii. 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że tej tezy nie popiera żadna z danych liczbowych zawartych 

w tym dokumencie, ponieważ dane odnoszą się tylko i wyłącznie do kraju jako całości. Nie ma też 

mowy na temat tego jak pandemia wpłynęła na mieszkańców największych naszych miast.  

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidywana jest możliwość dotowana wymiany 

transportu autobusowego na nisko i zero emisyjny. Ale nie przewidziano możliwości dotowania 

sieci tramwajowych, kluczowych z punktu widzenia największych polskich miast. W związku z czym 

nie ma możliwości, żeby bez rozbudowy i odbudowy taboru była możliwość ograniczenia 

emisyjności w transporcie publicznym, który jest praktycznie bez tej wymiany - lekko 

powiedziawszy - dosyć stary.  

W projekcie Krajowego Planu Odbudowy możemy przeczytać również, że na dofinansowanie 

działań z zakresu zazieleniania przestrzeni miast i zmiany modelu życia w wysokości 460 milionów 

euro, mogą liczyć głównie małe i średnie miasta. Uniemożliwiając tym samym możliwość 

skorzystania z tych środków dla większych miast, czyli między innymi te środki mają służyć 

inwestycjom odnawialne źródła energii, inwestycjom opartym na przyrodzie, jak zieleń przyuliczna, 

zielone parkingi, przystanki, ściany, dachy, ogrody deszczowe, parki kieszonkowe unerty[?], 

kwietne łąki. Inwestycje w zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi, 

tworzenie wielofunkcyjnych, otwartych przestrzeni czy eliminacja wysp ciepła.  

Z tego będziemy niestety wykluczeni.  

Mój niepokój budzi również zaplanowany sposób dystrybucji tych środków, które mają być 

w całości powierzone instytucjom centralnym. Większość samorządów ma uzasadnione obawy, 

że te środki mogą być podobnie jak te środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych 

podzielony bez żadnych kryteriów, w procedurze selektywnej, owianej tajemnicą, bez żadnych 

protokołów czy prac komisji oceniającej.  

Na koniec, szanowni państwo, my nie oczekujemy od państwa preferencji dla dużych miast 

względem naszych mniejszych sąsiadów, z którymi zgodnie współpracujemy od wielu, wielu lat, ale 

chcemy równoprawnego i przejrzystego dostępu do tych środków dla samorządów wszystkich 

szczebli i tych małych i większych i największych miast niezależnie od tego kto w tych miastach 

rządzi. Pandemia dotknęła każdego z naszych mieszkańców.  

Dziękuję bardzo. 



 

- 303 - 

 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i zapraszam kolejnego mówcę, pan Krzysztof Smolnicki, Związek 

Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.  

Zapraszam. 

Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć  

Witam.  

Nie ma zielonej transformacji bez reformy. I to już kilka razy było o tym mówione. Nie ma tez 

reformy bez zmiany świadomości i szerszej zmiany paradygmatu. Stąd inwestycje oczywiście są 

potrzebne, możemy o nich tu długo dyskutować, ale bez działań informacyjno-edukacyjnych, 

doradczych wzmacnianych te inwestycje i realizacje celów po prostu nie osiągniemy efektywnej 

zmiany.  

Stąd niepokoi brak w zasadzie tych komponentów we wszystkich działaniach w komponencie B. Po 

prostu w jednym miejscu tylko jest coś mowa o edukacji, jest coś przy zmniejszeniu zużycia energii, 

bardzo wąsko rozumiane z resztą.  

Więc potrzebny jest rozwój nie tylko wiedzy, ale też akceptacji społecznych do tych zmian, bo bez 

tej akceptacji zmiany mogą się po prostu nie udać, ta reforma może nam się przewrócić. 

I potrzebne są kompetencje. Tutaj w szczególności kadry, rozwój kadr nie tylko dla gospodarki - tak 

jak jest to wspominane w innych częściach dokumentu - ale po prostu dla zielonej transformacji.  

Bardzo ważne, co pokazują dotychczasowe programy wsparcia, na przykład Program Czyste 

Powietrze, jest wzmocnieniem konsultacyjno-doradczej funkcji. Bez tego nawet jeśli będą 

dostępne środki ,to ludzie nie będą z tego korzystali. Więc ta konsultacyjno-doradcze działania 

powinny obejmować nie tylko kwestie emisyjności, nie tylko ubóstwa energetycznego, i tu też 

rozumienia efektywności energetycznej (to jest też bardzo ważne, popieram wcześniejsze głosy), 

ale też energetyki obywatelskiej. W pewnym momencie kanclerz Merkel powiedziała „kto ma 

energię, ten ma władzę”. I tu jest podobnie. Jeśli damy obywatelom możliwość tworzenia energii, 

budowania niezależności energetycznej, damy obywatelom część władczości w tym kraju. Na tym 

obywatelskość polega. Proponujemy tutaj szerzej (te wnioski oczywiście również pisemnie zostaną 

przekazane), żeby w każdym z tych działań dotyczących tych kwestii środowiskowych i 

energetycznych był po prostu komponent edukacyjno-informacyjno-promocyjnym, był 

komponentem obowiązkowym w każdym projekcie. Bo to jest kwestia zmiany. Tu nie chodzi 

o jakąś edukację ekologiczną rozumianą lekcje w szkole, oczywiście skądinąd potrzebne, albo 

sprowadzenie jej tylko i wyłącznie do kwestii chronienia ptaszków i motylków. Oczywiście ptaki 

i motyle są przepiękne i chcemy je chronić, bo są nam potrzebne jako przepustka ekosystemy są 

nam potrzebne, jako przepustka do przetrwania w tym kryzysie klimatycznym  

I na koniec potrzebujemy zmiany narracji. To coś co OlgaTokarczuk powiedziała, bez zmiany 

narracji nie dokonamy rzeczywistych zmian. To jest dźwignia, to jest dźwignia zmiany.  

Dziękuję.  
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuje i zapraszam kolejnego mówcę pan Kamil Sieratowski 

ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta. Zapraszam pana. 

Kamil Sieratowski, Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta 

Witam serdecznie. Reprezentuję organizację obywatelską. Od roku 2009 funkcjonuje nas tylko 

sektor społeczny, gospodarczego i samorządowego. Swoje trzy uwagi kieruję bezpośrednio do 

zespołów opracowujących poszczególne elementy KPO.  

Temat pierwszy to susza, powodzie, zamierające i płonące lasy, migracja mieszkańców Polski 

z części terenów wiejskich na skutek klęsk żywiołowych. Modele klimatyczne wykonane do roku 

2100 dla Polski wykazały, że ekstremalne zjawiska w przyrodzie będą się nasilać głównie w postaci 

gwałtownych opadów, powodzi z nim związanych i długotrwałych okresów suszy, które widzimy. 

W ciągu ostatnich trzech lat w Polsce występowała susza, silnie zagrożona jest nią 55% 

powierzchni kraju, zwłaszcza Wielkopolska, Kujawy i Polska Centralna, które stanowią również 

główny obszar produkcji rolniczej.  

Jednocześnie w sezonie wiosenno- letnim pojawiają się nawalne deszcze, które przynoszą 

podtopienia i powodzie. Na nie najbardziej narażone są południowe regiony Polski, Dolny Śląsk, 

Podkarpacie, Małopolska.  

Przykładowo w Łopanowie, Małopolska w czerwcu 2020 roku fala powodziowa w wysokości 

1,5 metra w kilkanaście minut zalała całe miasto. Jakkolwiek projekt dokumentów wspomina 

o suszy, nie mniej uważam, że problem ma wymiar tak uniwersalny i silnie wpływający na rozwój 

całego kraju, że powinien znaleźć swoje odbicie w sposób bardziej jednoznaczny.  

Proponuję uwzględnienie wybranych elementów gotowego już dokumentu projekt planu 

przeciwdziałaniu skutkom suszy dostępnego na stronie stopsuszy.pl. Uważam, że wszystkie 

obszary problemowe poruszone w dokumencie KPO są ważne, nie mniej, na cóż zdarza nam się 

inwestycje w zielone miasto i mądre wioski, jeśli mieszkańcy będą z nich uciekać z powodu braku 

wody. Sadzone za pieniądze unijne rośliny będą schnąć, firmy będą upadać. Na wielkich obszarach 

kraju lasy będą stopniowo zamierać i nie wykluczone, że płonąć na skalę Szwecji w roku 2018, lub 

też Australii na przełomie roku 19/20.  

Ponieważ dokument KPO ma charakter programowy o niskim poziomie szczegółowości, uważam, 

że zmiany można wprowadzić na stronie 123, wprowadzając za projektem planu przeciwdziałania 

skutkom suszy cel B4 o nawie przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi. Proponuję również 

wykorzystać trzy cele szczegółowe: B4.1 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia 

dyspozycyjnych zasobów wodnych na obszarze dorzeczy;. B4.2 zwiększanie retencji na obszarach 

dorzeczy; B4.3 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy.  

Podobne zmiany powinny być uwzględnione w innych dokumentach. Na przykład na stronie 125 

i 126, „wpływ na transformację ekologiczną i cyfrową”, powinny znaleźć się stosowne odniesienia 

ze 100% oddziaływaniem na cele środowiskowe i klimatyczne wyżej wymienionych celów. Z 

informacji, które posiada Rada Działalności Pożytku Publicznego otrzymanych z Państwowego 
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że określono już działania inwestycyjne 

wymagające podjęcia w ramach kompleksowej gospodarki wodnej z zachowaniem najwyższych 

standardów środowiskowych.  

Wspomnieć należy również funkcję elektrowni wodnych jako magazynów energii funkcjonujących 

w sposób zintegrowany na terenie całej Polski. Te urządzenia, które w tej chwili już są 

zdiagnozowane i opisane przez Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, są wyceniane ich wartość na 

około 5 miliardów złotych. Co ważne zmiana może mieć około 0,7% wpływu finansowego na cały 

program.  

Drugi temat który chciałbym poruszyć to porozumienia energetyczne. Proponuję by nie 

inwestować tylko... 

Karolina Dreszer-Smalec: Czas minął. Czas minął. Przepraszam, muszę panu przerwać żeby było 

równo czasu dla wszystkich.  

Kamil Sieratowski: Przekażę pisemnie dwa punkty. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dobrze. Dziękuję pięknie. Zachęcamy do tego. Za nami już blisko 

40 mówców, a przed nami kolejnych czterdziestu dlatego musimy oszczędzać czas. Przepraszam 

bardzo, że tak restrykcyjnie, ale zapraszam do głosu pana Piotra Tyszko-Chmielowca w Fundacji 

Eko Rozwoju. 

Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja Eko Rozwoju 

Dzień dobry państwu. Ja od kilkunastu lat zajmuję się ochroną drzew, zadrzewieniami najpierw 

w krajobrazie rolniczym, potem także w miastach. 

Otóż zielona transformacja miast i obszarów funkcjonalnych w punkcie B3.1.3 dotyczy tylko części 

kraju, a ta adaptacja do zmian klimatu jest potrzebna nie tylko miastom. Krajobraz wiejski bez 

drzew jest narażony na zwiększone niedobory opadów i wymywanie gleby i roślin, erozję wodną 

od ulewnych deszczy. (Proszę zmienić slajd).  

Jednym z niewielu rozwiązań tych problemów stanowią zadrzewienia, zwłaszcza aleje przydrożne 

i wzdłuż cieków. Bo one właśnie chronią glony przed wysuszaniem ich gleby przed wymywaniem, 

stymulują opady i łagodzą skutki ulew. Przez to zwiększają plony do 20%. No i gnieżdżą się w nich 

pożyteczne ptaki i zapylacze. (Proszę slajd).  

Proponuję, żeby w tym punkcie 3.1.3 bądź też może w osobnym punkcie - tutaj dziękuję mojemu 

poprzednikowi za dobre wprowadzenie i uzasadnienie - żeby umieścić Krajowy Program 

Zadrzewień, którego celem będzie tworzenie zielonej infrastruktury obszarów wiejskich małych 

miast, poprzez sadzenie drzew i krzewów, przede wszystkim drzew z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury, a więc pasów drogowych.  

Jednym z kierunków, który trzeba w KPO zaznaczyć, jest ochrona istniejących zadrzewień podczas 

inwestycji z tym zwłaszcza inwestycji prowadzonych w ramach KPO. Pasy drogowe stanowią 

gotowe i puste miejsce, w wielu miejscach puste dla ochrony rolnictwa nie zajmując terenów 



 

- 306 - 

 

rolnych. Sam miałem okazję organizować posadzenie kilkudziesięciu tysięcy drzew przydrożnych 

i wiem, że można w wielu miejscach zrobić to bezpiecznie i bez kolizji, z podstawową funkcją dróg.  

Dziękuję uprzejmie. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i zapraszam kolejną osobę, pani Renata Wozik z Zachem Bomba 

Ekologiczna w Bydgoszczy. Zapraszam do głosu. 

Renata Włazik, Zachem Bomba Ekologiczna w Bydgoszczy 

Dzień dobry Renata Wozik z Zachem Bomba Ekologiczna w Bydgoszczy. (Prosiłabym o slajdy). 

Zgłaszam uwagę do punktu B3.1.1 ograniczenie wpływu na środowisko wielkoobszarowych 

terenów zdegradowanych, strona 118, 119. Program pilotażowy należałoby przeprowadzić 

na obszarze zanieczyszczonych w skutek działalności dawnych Zakładów Chemicznych Zachem 

w Bydgoszczy. Jest to bezsprzecznie największa bomba ekologiczna w Polsce charakteryzująca się 

występowaniem szerokiej gamy zanieczyszczeń zarówno nieorganicznych jak i organicznych, oraz 

w największym stopniu skomunikowania warunków lokalnych i potencjalnych zagrożeń 

dla środowiska i okolicznych mieszkańców.  

Co dnia 10 tysiącom osób zagraża tu szeroka gama karcynogennych i mutagennych zanieczyszczeń 

z około 20 źródeł skażenia, zanieczyszczających ziemię, wszelakie wody jak i […] Zanieczyszczenie 

rozprzestrzeniają się głównie poprzez wody podziemne, stanowiące cennego przyrodniczo obszaru 

natura 2000 w tym siedliska ptasie. Zagrażają skażeniem rzek: Brdzie i Wiśle, a w następstwie także 

morza Bałtyckiego. Zagrożenia dotyczą też terenów rolniczych gdzie (prosiłabym o kolejny slajd), 

gdzie zagrożenia dotyczą też terenów rolniczych, gdzie na ponad tysiąca hektarów pól uprawnych 

zanieczyszczona woda wykorzystywana jest do nawodnień upraw zbóż i warzyw.  

Teren potencjalnie wymagający oczyszczającej remediacji, według urzędu miasta Bydgoszczy może 

wynosić ponad 45 kilometrów kwadratowych i jest to nie tylko ten [niezrozumiałe, 03:23:00] ale 

także przemysłowy.  

Uzasadniam swoją uwagę tym, że wskutek upadłości Zachemu i umywania rąk przez jego 

następców prawnych, odpowiedzialność za zanieczyszczenia spada [niezrozumiałe, 03:23:10] 

Oczyszczenie tych terenów wyceniono w 2019 roku przez RDOŚ w Bydgoszczy na ponad 2,5 

miliarda złotych. Problem zanieczyszczenia środowiska przez Zachem jest tak specyficzny 

i skomplikowany, że potrzebny jest opracowanie indywidualnych rozwiązań i innowacyjnych 

metod. Zastosowane tu nowe rozwiązania, metody i standardy będzie można wykorzystywać 

na terenach innych bomb ekologicznych w kraju i na świecie, co może przynieść zyski finansowe 

dla państwa. W wypadku, gdy środki z KPO, (prosiłabym o kolejny slajd), nie pokrywały całości 

kosztów naprawczych to pozyskane fundusze powinny nakierowane być głównie 

na zabezpieczenie terenów mieszkalnych, zwłaszcza wdrożenie projektów remediacyjnych dla 

zatrzymania napływu zanieczyszczeń na teren osiedla Łęgnowo-Wieś oraz oczyszczenie gleb 

i gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych na tym osiedlu. Te działania mogą podnieść 



 

- 307 - 

 

wartość tego terenu dla celów gospodarczych, przemysłowych jak i znacznie zmniejszyć zagrożenia 

zdrowotnych.  

Zgłaszam też uwagę ogólną. Uważam, że należałoby stworzyć Krajowy Program Badań 

Zdrowotnych dla Osób Żyjących Na Terenach Zanieczyszczonych, zwłaszcza po przemysłowo, 

badający wpływ zanieczyszczeń na ich stan zdrowia i odporność. Byłoby to w celu 

przeciwdziałania zwiększonej zachorowalności na choroby mogące wynikać z kontaktu ze 

substancjami mutagennymi i karcynogennymi u osób mających z nimi częsty kontakt jak i u ich 

potomstwa. Przeciwdziałać może to zmniejszeniu ich zachorowalności i podniesieniu znacznie ich 

odporności.  

Dziękuję za wysłuchanie. Liczę, że moje uwagi zostaną zrealizowane. Osoby zainteresowane 

tematem zapraszam do kontaktu. Najszybciej możliwy jest to poprzez profil na Facebooku, Renata 

Włazik Zachem Bomba Ekologiczna w Bydgoszczy.  

Karolina Dreszer-Smalec: I zapraszam kolejnego mówcę, pan Mateusz Piotrowski ze 

Stowarzyszenia Pacjent Europa. 

Mateusz Piotrowski, Stowarzyszenie Pacjent Europa 

Dzień dobry państwu. Chciałbym, żeby państwo z tych trzech minut zapamiętali trzy rzeczy.  

 Po pierwsze odbudowa, transformacja nie może produkować kolejnych Wałbrzychów. Nie 

może produkować pustyń społecznych i gospodarczych, a to nam niestety grozi.  

 Po drugie, aby tego uniknąć nie wystarczą odprawy, nie wystarczą zasiłki i nie wystarczą 

szkolenia.  

 I w końcu po trzecie, konieczne jest uzupełnienie tych narzędzi wspomnianych, narzędziem 

które będzie tworzyło produktywne społecznie i również ekologicznie istotne miejsca 

pracy.  

Więc wyjaśniając bardzo krótko te trzy punkty. Wszyscy praktycznie przedmówcy zwracali uwagę 

na to, jak ważne jest uzyskanie społecznej legitymizacji dla tych zmian, i mówili dosyć dużo 

o stronie odbiorców czy konsumentów energii. To jest oczywiście ważne. Ale również nie można 

w tym wszystkim zapomnieć o dotychczasowych producentach energii. O osobach zatrudnionych 

w sektorze węglowo-energetycznym.  

Jest to szczególnie ważne w takich regionach jak Wielkopolska wschodnia, jak Polesie Lubelskie, 

jak region Bełchatowa, które są monokulturami gospodarczymi w dużym stopniu i grozi po prostu 

powstanie takiej pustyni społecznej i gospodarczej w sytuacji, kiedy przestanie się wytwarzać 

energię z węgla, a pracownikom nie zapewni się odpowiednich możliwości pracy.  

To jest bardzo ważne również w tym drugim punkcie. Mówi się o odprawach, mówi się też, pisze 

się też różnych dokumentach, łącznie w tymi które dyskutujemy, o przeszkoleniach. To jest 

oczywiście słuszne, ale można szkolić ludzi w nieskończoność, jeśli nie ma miejsc pracy, gdzie oni 

mogą te nowe umiejętności wykorzystać. To nie jest to efektywne wykorzystanie pieniędzy, 
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a są całe takie regiony, gdzie nie możemy wymagać od sektora prywatnego, że dokona tej 

absorpcji szoku, wchłonie wszystkich pracowników, lub wszystkich po prostu zainteresowanych 

dalszą pracą dla regionu.  

I dlatego właśnie proponujemy, żeby KPO, również w koordynacji z innymi funduszami, włączyć 

coś co, narzędzie które eksperci nazywają „gwarancją zatrudnienia” i które z pomocą lokalnych, 

czasowych, co ważne, spółek celowych realizuje cele istotne dla społeczności - czy mówimy 

o likwidacji ubóstwa energetycznego, pracy przy likwidacji ubóstwa energetycznego, czy mówimy 

o rekultywacji terenów po kopalnianych czy o innych ważnych, społecznych i ekologicznych celach.  

Szczegóły, rzecz jasna, chętnie przedstawimy, nasi eksperci to przygotowali, więc bardzo 

zachęcamy ministerstwo klimatu do kontaktu w tej sprawie, również ministerstwo funduszy.  

Dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję, dziękuję za trzymanie się czasu i zapraszam kolejnego mówcę 

pan Karol Kaczmarski, Fundacja Europa ma Przyszłość.  

Karol Kaczmarski, Fundacja Europa ma Przyszłość 

Dzień dobry. Szanowni państwo witam serdecznie.  

Czytając KPO i jego założenia w zasadzie łatwo ulec przeświadczeniu, że powstała w odwróconej 

kolejności. O czym tutaj szeroko było mówione. W pierwszym etapie przeprowadzono mam 

wrażenie inwentaryzację możliwych inwestycji - odrębna sprawa, czy potrzebnych - a dopiero 

później przygotowano plan finansowy i inwestycyjny. Rzutuje to w sumie na spójność całego planu 

i uniemożliwia wskazanie wyraźnego celu do którego mają zmierzać wszystkie zaplanowane 

inwestycje.  

Nie chciałbym w tym miejscu uderzać w wysokie tony, ale jako kraj stoimy przed szansą nie tylko 

na odbudowę po kryzysie, ale stworzenia narzędzia ucieczki do przodu. Otrzymane środki 

pozabudżetowe w formie dotacji i pożyczki mogą służyć nam, ale od nas tylko zależy jak je 

wykorzystamy. Czy zasypując dziury cywilizacyjne, czy też koncentrując się na stworzeniu przewagi 

konkurencyjnej, a przede wszystkim technologicznej naszej narodowej gospodarki.  

Dlatego nie sposób nie odnieść mi się krytycznie przynajmniej do niektórych zapisów 

dotyczących komponentu energetycznego. Czas jednak nie pozwala na zaprezentowanie 

wszystkich uwag i sugestii, pozwolę więc sobie przytoczyć tylko nieliczne przykłady budzące moje 

wątpliwości w podziale na trzy zasadnicze obszary.  

Pierwszy obszar to spójność i w KPO zgodnie z jego zasadami powinny się znaleźć obszary 

interwencji mające strategiczne znaczenie dla krajowej gospodarki. Nie jest nim oczywiście 

wyzwanie zapewnienia czystego powietrza i likwidacji smogu. Potrzeba tu koordynacji działań na 

szczeblu ogólnokrajowym i przeznaczenia dużych nakładów inwestycyjnych. Dlatego trudno za 

zasadne uznać umieszczenie w projekcie termomodernizację obiektów szkolnych i kulturowych i to 

jeszcze z zapewnieniem dla nich budżetu ośmiokrotnie większego od tego przeznaczonego dla 

przedsiębiorców, na których barkach - przypomnę - utrzymujemy cały kryzys gospodarczy związany 
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z covidem. Planuje się objęcie programem 250 szkół, ale ten cel, niewątpliwie potrzebny, powinien 

być realizowany w ramach RPO jak było jak było zresztą dotychczas. Inwestycja w obydwa te 

obszary nie przyczyni się do realizacje celów wskazanych w KPO, dlatego wskazane by było 

wykreślenie ich z planu i przekazanie tych środków na wsparcie transformacji małych i średnich 

firm dla których jest przeznaczona około 30 milionów euro, jak wspomniałem wcześniej, 

ośmiokrotnie mniej niż na szkoły i placówki kulturalne.  

Drugi obszar to wdrożenie. Wielokrotnie wskazywane tutaj w wypowiedziach moich 

poprzedników, wątpliwości budzą także założenia systemu właśnie wdrożenia termomodernizacji 

budynków mieszkalnych. System ma opierać się, jak dotąd, na wykorzystaniu Wojewódzkich 

Funduszy Ochrony Środowiska. Dla przypomnienia wskażę, że w ciągu ostatnich trzech lat przyjęto 

tam 222 tysiące wniosków, a w KPO zakłada się, że 860 tysięcy inwestycji zrealizowanych będzie 

w okresie pięciu lat. Jeśli mechanizm będzie ten sam, jak to się zakłada, system okaże się po prostu 

niewydolny. Lepiej rozważyć przyjęcie rozwiązań parasolowych, które z powodzeniem były 

realizowane przy takich inwestycjach w ostatnich latach na terenie samorządów gminnych.  

I ostatni obszar to transparentność. Trudno zaakceptować zapisy dotyczące wyboru beneficjentów 

w programie, gdzie przewidziano kolejność zgłoszeń lub całkowity brak jakichkolwiek procedur 

przy wyborze beneficjenta, przedefiniowanego partnera w realizacji danego działania.  

Obok krytycznych uwag należy wskazać na pozytywy, którymi jest wykorzystanie wodoru jako 

źródła energii. Szkoda tylko, że w skali kraju planuje się jedynie 25 instalacji które pewnie 

zabezpieczyłyby region wielkości Świętokrzyskiego, ale na pewno nie będą wystarczające w skali 

ogólnopolskiej.  

Podsumowując, jeśli planujemy sfinansować ucieczkę do przodu dla naszego kraju, wykorzystajmy 

KPO na odważne i perspektywiczne projekty a nie jako funduszu do czyszczenia szuflad z zaległymi 

projektami. Wykorzystujmy tę szansę mądrze i z pożytkiem dla wszystkich obywateli.  

Bardzo dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu. Kolejnych dwóch mówców nie ma jeszcze z nami. Jak 

tylko połączą się i będą online przekażemy im głos na końcu listy. Trzeci z panów zrezygnował 

z głosu, a więc przechodzimy bezpośrednio do kolejnej osoby pan Krzysztof Kwatera ze 

Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Na Bursztynowym Szlaku. Zapraszam.  

Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Na Bursztynowym 

Szlaku 

Dzień dobry. (Nie wiem, czy jest moja prezentacja, bo ją późno przesłałem. Jeśli nie to, …a jest).  

Chodzi o to aby zapewnić 10% użytków rolnych z elementami krajobrazu o wysokiej 

różnorodności. Ten cel zawarty jest w strategii bioróżnorodności unijnej i jest jednym z celów, 

który jest także w zaleceniach dla planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej. (Jeśli mogę 

następny slajd). Natomiast tam jest niestety w tym planie tak to zapisane, że będo to działanie, 

będą właśnie realizowane w Planie Odbudowy, a jak braknie środków to w Polityce Spójności. 
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Wydaje mi się, że ani tu ani tu ta kwestia się nie pojawia, a my dzisiaj mamy gdzieś 2, 3% takich 

użytków. W związku z tym bardzo bym chciał żeby tego typu zagadnienie no znalazło się dość 

wyraźnie w tym planie.  

Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i zapraszam kolejnego mówcę pan Piotr Szymczak ze 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zapraszam, 3 minuty. 

Piotr Szymczak, Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Dzień dobry. Szanowni państwo reprezentuję stowarzyszenie Elektryków Polskich, największe 

w Polsce stowarzyszenie branżowe które już dziś deklaruje chęć włączenia się w opracowanie 

i realizację KPO. Członkowie SEP są aktywni w wielu środowiskach. W zakładach przemysłowych 

wszystkich branż, energetyce zawodowej ale także w sferze nauki i edukacji. Działamy już od 

ponad 100 lat i zrzeszamy 20 tysięcy członków. Prowadzimy działalność na terenie całego kraju 

w 50 oddziałach. Uczestniczymy w pracach komisji sejmowych z głosem doradczym. Organizujemy 

Kongresy Elektryki Polskiej, liczne konferencje i seminaria oraz szkolenia i egzaminy na 

uprawnienia kwalifikacyjne. Opracowujemy raporty oraz normy. Wydajemy czasopisma branżowe. 

Współpracujemy z organizacjami w kraju i za granicą. Mamy członków SEP również wśród posłów. 

Cześć omawianych dziś zagadnień została ujęta i jest zbieżna z raportem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich z drugiego kongresu Elektryki Polskiej pod tytułem energia elektryczna 

dla pokoleń.  

Zielona transformacja w Polsce i na świecie jest imperatywem dla wielu pokoleń i jak energia 

powinna mieć ona charakter ponadpartyjny. Należy włączyć w program reform całe 

społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież oraz koniecznie określić kryteria i wskaźniki zarówno 

przydziału środków finansowych jak i oceny realizacji tego programu.  

W Planie Odbudowy widzimy potrzebę doprecyzowania zagadnień dotyczących nowoczesnego 

kształcenia kadr świadomych zagrożeń emisji w zakresie realizacji programu, dofinansowania 

projektów służących poprawie efektywności energetycznej zwłaszcza w przemyśle i transporcie.  

 Włączenia stowarzyszeń naukowo technicznych w doradztwo w zakresie inwestycji 

w odnawialne źródła energii, magazyny energii, oraz energetykę rozproszoną 

i konsumencką.  

 Zwiększenia roli społeczności energetycznej w tym samorządów terytorialnych 

w zarządzenie lokalną energetyką.  

 Lepszego wykorzystania polskiego potencjału instytutów naukowych i branżowych.  

 Określenia czasu okresu realizacji poszczególnych zadań.  

 Zadbania o szeroko rozumianą suwerenność technologiczną.  

 Zwiększenie wykorzystania potencjału energetyki wodnej.  



 

- 311 - 

 

 Większego wykorzystania w pierwszym etapie biomasy i biogazów w procesie wytwarzania 

energii.  

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bezpośrednich kontaktów. Deklarujemy chęć 

długotrwałej współpracy przy budowie zielonego ładu w naszym kraju. Skierujemy pismo do 

ministerstwa w którym szczegółowo przedstawię naszą opinię.  

Dziękuję za uwagę.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu i zapraszam kolejnego mówcę pan Adam Nowak Związek 

Młodzieży Wiejskiej.  

Adam Nowak, Związek Młodzieży Wiejskiej 

Dzień dobry. Dziękuję za możliwość udziału i prezentacji w dzisiejszym wysłuchaniu głosu trzech 

grup, które - jak widzimy - są nieco niereprezentowane w ramach trwającego wysłuchania 

i procesu przygotowania Krajowego Planu Odbudowy, a mianowicie przedstawicieli środowisk 

wiejskich, osób młodych oraz rolników. Trzech grup które z uwagi na wizję i perspektywy 

podstawiane przed programem powinny być objęte szerokim wsparciem.  

Niestety przedstawiony projekt to nie do końca przedstawia. Jako Związek Młodzieży Wiejskiej 

zgłaszaliśmy już uwagi do Zielonego Ładu na polu Europejskiej Rady Młodych Rolników. Dziś 

natomiast chciałbym skoncentrować się na trzech istotnych elementach, które chciałbym, aby 

zapamiętać jako konkluzje z tego wystąpienia, mianowicie: informacja, substancja i energia.  

I tak w zakresie informacji, co widzimy na kolejnym slajdzie, postulujemy, aby objąć wsparciem, 

utworzyć lokalne centra kompetencji informacji ekologicznej, aby w ślad za głosami 

przedstawionymi przez przedmówców - chociażby przez pana profesora Karaczuna, pana 

Kassenberga czy panią prezes Duriasz-Bułhak, włączyć szeroko i środowiska obywatelskie, 

organizacje pozarządowe, ale również lokalnych przedsiębiorców i aktywistów w proces dotarcia 

z informacją o celach i potrzebach stawianych przed Krajowym Programem Odbudowy.  

Zaangażowanie organizacji pozarządowych wydaje się być kluczowym obszarem właśnie w oparciu 

i osiągnięciu tych celów tak samo jak dostępność i dopasowanie prezentowanych treści i dotarcie 

pod strzechy, tam gdzie najbardziej są potrzebne te mechanizmy wsparcia.  

W ramach substancji mówiąc wprost, należy odpowiednio wesprzeć ochronę powietrza, wód 

i gleby. Oczywiście tu mam na myśli innowacyjne technologie w przypadku przemysłu, ale 

chciałbym skupić się na wsparciu innowacyjnego rolnictwa i rozproszonego wsparcia małych, 

lokalnych przedsiębiorstw oraz obywateli.  

Wsparcie innowacyjnego rolnictwa mogłoby się opierać o wsparcie instalowania odnawialnych 

źródeł energii, na przykład paneli fotowoltaicznych, gospodarstwa które mają stosunkowo dużą 

emisję CO2, a mam tutaj na myśli chociażby gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą, 

produkcja trzody chlewnej, bydła czy też drobiu.  
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Mówiąc o założeniach Krajowego Planu Odbudowy postulujemy jednoczesne ułatwienie, 

zmniejszenie obciążeń prawnych w zakresie chociażby małych, rozproszonych źródeł energii 

elektrycznej na przykład zwiększenie mocy zainstalowanej, dopuszczalnej do montowania do 500 

kW. Co pozwalałoby rolnikowi na powierzchni jednego hektara zamontować taką właśnie 

instalację.  

I obszar kluczowy czysta energia. Wiemy, że na wsi zdecydowaną większość stanowią tak zwane 

kopciuchy, wysoko-emisyjne źródło energii. Tu powinno być szczegółowe wsparcie, a do tego 

potrzebna edukacja, wsparcie młodego pokolenia, o co z tego miejsca bezwzględnie wnioskujemy.  

Dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu pięknie. Kolejnego mówcy nie ma jeszcze z nami, więc 

przechodzimy do następnej osoby. Zapraszam pana Janusza Starościka ze Stowarzyszenia 

Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. 

Janusz Starościk, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych 

Dzień dobry państwu. Trzy minuty nie za dużo, dlatego od razu się będę streszczać, jak było 

powiedziane na początku, „do punktu”.  

Zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli, (dalszy slajd proszę), ograniczenie niskiej 

emisji, poprawa jakości powietrza, poprawa stanu środowiska naturalnego jak ekonomia, 

obniżenie kosztów związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną i ciepła, na zaopatrzenie 

w samowystarczalność energetycznej. To są tak naprawdę narodowe cele, które powinny 

przyświecać przy transformacji, która jest określona w KPO.  

Ja myślę, że każdy z tych punktów dokładnie się wpisuje w założenia Zielonego Ładu. Także, jak 

widzimy, nie ma konfliktu między narodowymi celami, a celami zawartymi w Zielonym Ładzie. 

Także to jest numer jeden.  

W dalszym ciągu można powiedzieć jedną rzecz jeszcze tutaj, że jeżeli w tym wszystkim nie 

uwzględnimy w jakiś sposób poważny kwestii ciepła, transformacji ciepła - mówię to jako 

przedstawiciel własnego środowiska, ponieważ ciepło ma akurat największy udział jeżeli chodzi 

o bilanse energetyczne przed energią elektryczną, przed jej transportem - no to raczej to się nie 

uda. Dlaczego? Dlatego, że wszelkie regulacje dotyczące właśnie ciepła z OZE są rozrzucone, jest 

totalny chaos i bałagan. I dlatego tak na prawdę przydałoby nam się coś takiego jak, roboczo 

nazwijmy, ustawa o cieple z OZE, ponieważ dotychczasowa ustawa o OZE traktuje wyłącznie 

energię elektryczną, co widzimy tam, jeżeli chodzi o modyfikacje ustawy, to dotyczy na przykład 

w tej chwili energetyki wiatrowej na morzu.  

Dalej Krajowy Plan Odbudowy powinien być powiązany z różnymi innymi aktami prawnymi, 

planami na przykład z długoterminową strategią renowacji, strategią nie do końca w każdym 

szczególe jest jakoś tak powiązane. Jeżeli chcemy uzyskać na do realizacji celów zawartych właśnie 

w KPO fundusze europejskie, to powinniśmy wziąć pod uwagę także te cele europejskie. I tutaj no 

można powiedzieć, jeżeli chodzi o cel w zakresie energii odnawialnej na 2030, plan który w Unii 
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Europejskiej jest na poziomie 32%, w czerwcu prawdopodobnie zostanie złożony wniosek do tego, 

żeby ten cel podwyższyć do 38, 40%. Warto też na to zwrócić uwagę.  

Dalej KPO powinien być zorientowany bardziej na osiągane cele niż definiowanie sposobu, 

ponieważ do celu można dochodzić w różne sposoby i tutaj preferowanie jakiegokolwiek 

rozwiązania raczej nie jest najlepsze.  

Jeżeli chodzi o OZE. OZE opiera się na lokalnych źródłach energii, dlatego też tutaj pewna 

dywersyfikacja jest bardzo ważna do zapewnienia tego. Tutaj należy uwzględnić wszystkie OZE 

i nie wymieniać z nazwy tego, co istnieje, natomiast po prostu wziąć to jako całość.  

No i bardzo ważne jest uwzględnienie wodoru tutaj w tym miejscu dlatego, że jest to doskonały 

moment do przejścia transformacji gazownictwa z gazu ziemnego do zielonych gazów 

i uwzględnienie generalnie całych zielonych gazów.  

Dziękuję bardzo.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie. Kilkoro kolejnych mówców nie ma jeszcze z nami. Jak 

tylko dołączą, to będą mieli okazję zabrać głos na końcu naszej listy. I kontynuujemy. Zapraszam do 

głosu panią Justynę Glusman z miasta stołecznego Warszawy. 

Justyna Glusman: Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję [niezrozumiałe, 03:43:47]  

Karolina Dreszer-Smalec: Pani Justyno bardzo słabo panią słyszymy. Czy ma pani jakiś mikrofon? 

Być może, że by to ułatwiło.  

Justyna Glusman: Teraz może lepiej? Chwileczkę, próbuję znaleźć słuchawki.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dobrze. To może w takim razie dam moment, zanim pani Justyna 

znajdzie jakiś zestaw słuchawkowy, zaproszę panią Zuzannę Stasiak ze Związku Stowarzyszeń 

Polska Zielona Sieć i Ruch Więcej niż Energia. Zapraszam. 

Zuzanna Stasiak, Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ruch Więcej niż 

Energia 

Dzień dobry. Ja reprezentuję właśnie Polską Zieloną Sieć i ruch Więcej niż Wnergia, który zrzesza 

organizacje pozarządowe, samorządy i przedsiębiorstwa które są zainteresowane wdrażaniem 

odnawialnych źródeł energii i energetyki obywatelskiej (i jeśli mogłabym poprosić o prezentację. 

Już momencik, bo ją akurat nie widzę). 

Karolina Dreszer-Smalec: Zapraszamy już jest to widoczna pani prezentacja. 

Zuzanna Stasiak: (Tak, ja jej niestety nie widzę tej prezentacji, ale już momencik). O dobrze, teraz 

już OK. Także jako WNE chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że rząd polski jest zobowiązany przez 

prawo unijne do wprowadzenia określonych reform na rynku energetycznym i jest to i krajowy 

plan odbudowy powinien uwzględniać postanowienia pakiety czysta energia dla wszystkich 

Europejczyków, w tym dwóch głównych dyrektyw wchodzących w skład tego pakietu, czyli 
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dyrektywy o jednolitym rynku energetycznym i dyrektywy w sprawie promowania odnawialnych 

źródeł energii.  

Druga z tych dyrektyw czyli dyrektywa rok dwa, instruuje państwa członkowskie w tym Polskę na 

temat w jaki sposób powinna ona dążyć do osiągnięcia przynajmniej zakładanego pułapu udziału 

energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w roku 2030. W związku z tym jest tam bardzo 

dużo wskazówek na temat tego, jak aktywnie państwa członkowskie powinny wspierać rozwój OZE 

na swoim terenie, a jednym z tych elementów rozwój rynku prosumenckiego na określonych 

zasadach.  

I chcielibyśmy tutaj podkreślić, że właśnie te dwa elementy, czyli aktywne wspieranie 

odnawialnych źródeł energii i o rozwój prosumeryzmu na rynku dla prosumentów jest tym co 

powinno znaleźć się w komponencie do Krajowego Planu Odbudowy. (Jeśli mogę poprosić drugi 

slajd).  

Jest zarysowane w dyrektywie RED II pewne podstawowe zasady i założenia co do tego jak 

powinien funkcjonować prosument na rynku energetycznym i podstawą jest to, że przede 

wszystkim prosument powinien występować na każdym państwie członkowskim w trzech 

możliwych formach: jako prosument indywidualny, działający zbiorowo, oraz jako wspólnota 

energetyczna, a także zaleca się przyjęcie pomocnicze takiej formuły jak prosument wirtualny. 

I także dyrektywa jasno wskazuje, że prosument na rynku energetycznym ma prawo do 

produkowania, zużywania, magazynowania i sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii i - 

jeśli tylko mogę jeszcze dodać na koniec to – my jako Więcej Niż Energia na użytek reform 

opublikujemy na naszej stronie wiele przydatnych materiałów i informacji. I tutaj zapraszamy 

przedstawicieli Ministerstwa do skorzystania. Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i przekazuję pani głos pani Justynie Glusman z miasta 

stołecznego Warszawy. Pani Justyno zapraszamy. 

Justyna Glusman: Dzień dobry. Nie wiem czy mnie słychać. 

Karolina Dreszer-Smalec: Idealnie. Bardzo dobrze. Zapraszamy. 

Justyna Glusman, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:  

Cudownie. Bardzo się cieszę, że udało mi się połączyć. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość 

wystąpienia w tej dyskusji.  

Ja bym chciała powiedzieć kilka słów w imieniu miasta stołecznego Warszawa, ale to co powiem 

dotyczy wszystkich właściwie dużych miast i jest spójne z wystąpieniami przedstawicieli korporacji 

samorządowych w pierwszej części spotkania.  

Tak więc przechodząc do meritum, no największym wyzwaniem globalnym jest dziś katastrofa 

klimatyczna na skutek ocieplania się klimatu. A miasta, co też zostało już podniesione w tej 

dyskusji, są głównym producentem gazów cieplarnianych. Bez działań miast i na terenie miast Unia 

Europejska nie osiągnie swoich ambitnych celów klimatycznych i dlatego to właśnie przed 

miastami stoją te największe wyzwania w kontekście zielonej transformacji. Zostało to już 
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podniesione przez między innymi prezydent Zdanowską, że wyzwania stojące przed dużymi 

miastami nie zostały w naszej ocenie odpowiednio docenione w projekcie KPO.  

Już kilka polskim miast, w tym Warszawa należąca do sieci miast C40, bardzo progresywne 

sprawach klimatycznych postawiły przed sobą konkretne i ambitne cele klimatyczne. To jest 

w przypadku Warszawy 40% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 20, 30 i neutralność 

klimatyczna no najpóźniej do 2050. No i dlaczego te cele są traktowane jako cele ambitne? No 

przede wszystkim ze względu na kontekst gospodarczy, w którym działamy i to jest wielkie 

wyzwanie, bo Warszawa nie jest samotną wyspą. Źródłem ponad 70% emisji gazów cieplarnianych 

w Warszawie jest energia elektryczna i cieplna. Ona jest produkowana, jak wszyscy, wiemy przede 

wszystkim z węgla. Dlatego największy potencjał w kontekście redukcji CO2 niesie ze sobą 

efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii. To też wielokrotnie zostało dziś 

podniesione.  

Tak więc głównymi działaniami, które muszą być podjęte, to jest termomodernizacja budynków, 

instalacja systemów zarządzania energią, budowa rozproszonych źródeł zasilania odnawialnymi 

źródłami energii - i to dotyczy budynków nie tylko jednorodzinnych, ale właśnie komunalnych, 

o czym wspominała prezydent Dulkiewicz, i wielorodzinnych w zasobie spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych.  

Dlatego konieczne staje się przede wszystkim usunięcie barier regulacyjnych, umożliwienie 

zakładania samobilansujących się sieci energetycznych, spółdzielni energetycznych, tak aby miasta 

mogły się stać prosumetami energii. 

I my w Warszawie policzyliśmy koszty takiej transformacji. W przypadku tylko miejskich 

budynków, których mamy ponad 5 tysięcy, jest około 4 miliardy euro. A jeśli weźmiemy pod uwagę 

inwestycje, które są konieczne w zasobie prywatnym i tym należącym do spółdzielni wspólnot 

mieszkaniowych, to jest to już ponad 20 miliardów euro i w obliczu tak ogromnych wyzwań te 

środki muszą być skoncentrowane na priorytetach, czyli tam gdzie one przyniosą największy efekt 

w postaci redukcji emisji.  

Tak więc wskazanym dofinansowania priorytetom w KPO musi towarzyszyć analiza, w jaki sposób 

przyczynią się do osiągnięcia celu głównego, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągania 

neutralności klimatycznej. To jest to, czego brakuje, bo już wielokrotnie to podnoszone 

w dzisiejszej dyskusji. 

Tak więc każdy projekt powinien być oceniany w kontekście efektu ekologicznego. 

Tak zdefiniowanego, jak powiedziałam przed chwilą. Czyli przewidywanej redukcji emisji CO2; 

I konieczne jest uzupełnienie tego projektu o wskaźniki skuteczności interwencji, bo na dzień 

dzisiejszy brakuje w nim... 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pani. Czas już minął. Zapraszamy do zgłaszania uwag również 

poprzez formularz Przepraszam..  

Justyna Glusman: Dziękuję 
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie. Żeby zachować taką samą szansę dla każdego 

z mówców jestem niestety zobowiązana do przerywania państwu. Przepraszam bardzo, ale te 

reguły są ważne aby wszyscy mieli równe szanse. Zapraszam pana Jacka Wiśniowskiego z gminy 

miejskiej Lidzbark Warmiński. Zapraszam, trzy minuty. 

Jacek Wiśniowski, miasto Lidzbark Warmiński  

Dzień dobry. Witam serdecznie. Jako przedstawiciel nielicznych miast małych, a także miast sieci 

Cittaslow chciałbym przedstawić kilka takich uwag, rekomendacj.  

W ramach tego komponentu o którym rozmawiamy „zielona energia i zmniejszenie 

energochłonności” mówimy o jakości powietrza. Planowane jest zwiększenie środków na realizację 

programu czyste powietrze, działania na rzecz termomodernizacji budynków mieszkalnych i szkół, 

a także inwestycje poprawiające efektywność energetyczną, a także rozwój ciepłownictwa. 

I drugim elementem którym chciałbym, o którym chciałbym zwrócić uwagę, to zrównoważonego 

wykorzystania środowiska naturalnego .I tutaj są przykładowe działania, a także rozbudowane jest 

właśnie ten element o średnie i małe miasteczka.  

Transformacja energetyczna oraz jakość powietrza jest jednym z kluczowych czynników wzrostu 

potencjału gospodarczego naszego państwa. Wzrost świadomości wpływu jakości powietrza 

na zdrowie społeczeństwa jest dobrym dowodem do dynamizowania działań w sektorze zmian 

systemów grzewczych w mieszkaniach jedno i wielorodzinnych na ekologiczne i oszczędniejsze, 

energooszczędnościowe. Do tego potrzebne jest wzmocnienie Programu Czyste Powietrze - myślę, 

że trzecia osłona jest przed nami - o rozwiązanie dotacji do budynków spółdzielni i wspólnot. O 

tym poprzednicy też już mówili. Szczególnie należy zwrócić uwagę na możliwość aplikowania 

o środki z dotacji przez samorządy, czyli komunalne - mówimy tu o mieszkaniach wielorodzinnych, 

komunalnych. Myślę, że samorządy mogą je bardziej je wykorzystać efektywnie i samodzielnie, czy 

też w partnerstwie z wspólnotami, spółdzielniami.  

I tutaj proponuję zmianę wpisów wytycznych do Czystego Powietrza o rozszerzenie na mieszkania 

i budynki wielorodzinne, oraz umożliwienie jednostkom samorządowym do aplikowania o środki.  

Konieczne będzie także wspieranie rozwoju umiejętności i dostosowania kadr do zmieniającego się 

rynku pracy i wyzwań transformacji energetycznej, o tym też w programach jest mowa. 

I technologie te zmieniające naszą sytuację na rynku energii będą wymuszały szeroko zakrojone 

inwestycje w obszarach nauki, wytwarzania, a także dostosowania nowych kadr do potrzeb 

wyzwań, wyznaniowych na nowym rynku. A myślę, że ten rynek będzie bardzo chłonny, jeżeli 

chodzi o transformację energetyczną.  

Co do zrównoważonego wykorzystania środowiska naturalnego. I tutaj... 

Karolina Dreszer-Smalec: Proszę kończyć.  

Jacek Wiśniowski: To tylko powiem krótko. To proponuję zwiększenie środków wydzielonych dla 

miast małych, średnich na poprawę efektywności wykorzystania zdegradowanych terenów 

podmokłych, z uwzględnieniem partnerstwa z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 
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Polskie na pewnych poziomach oraz wprowadzenie małych ziitów w obszarach powiatowych. Żeby 

powiat jeden to mały ziit był i wydzielone środki na inwestycje.  

Dziękuję ślicznie. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Dziękuję panu pięknie. Zapraszam kolejną osobę. Pan Łukasz 

Kasprzak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  

Łukasz Kasprzak, Urząd Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  

Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejsze spotkanie, 

możliwość zabrania głosu i podzielenia się z państwem pewnymi refleksjami z punktu widzenia 

województwa.  

Dzisiaj rozmawiamy o komponencie B, komponencie dotyczącym „zielonej energii i zmniejszenia 

energochłonności”. Wydaje się, że to komponent, który będzie bardzo ważny, o ile nie istotny, 

z punktu widzenia wdrażania polityki Zielonego Ładu. Czyli tej pewnie najważniejszej polityki 

europejskiej, przed którą stoimy i która zdominuje najbliższe lata i najbliższe perspektywy 

finansowe Unii Europejskiej. Stąd niezwykle ważne jest odpowiednie zaprogramowanie 

i wdrażanie środków, które będziemy przeznaczać na te dziedziny.  

Ponieważ jak mówiłem stoimy na najważniejszych polityk Unii Europejskiej, mamy różne źródła 

które będą finansować te działania. Mamy - tak jak dzisiaj rozmawiamy - Krajowy Plan Odbudowy, 

mamy środki polityki spójności, a jeszcze w niektórych województwach będziemy mieli środki 

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. I z tego punktu widzenia chciałbym uczulić na demarkację 

pomiędzy tymi różnymi źródłami finansowania, z których możemy korzystać.  

W dokumencie w opisanych działaniach i inwestycjach w komponencie B, kwestia demarkacji, 

opisu demarkacji tych działań wydaje się bardzo słabo i marginalnie przedstawiona. W ramach KPO 

zaproponowane są działania dotyczące efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 

rekultywacji terenów poprzemysłowych, czyli tych działań które również są możliwe z polityki 

spójności. Jednak opis demarkacji, które konkretne działania z danej polityki, z danych źródeł 

finansowania będą realizowane, jest to dosyć niedobrze i nie w pełni przedstawione.  

Również jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to on również przecież umożliwia 

realizację działań dotyczącej efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, 

rekultywacji terenów poprzemysłowych. Więc mamy różne rodzaje źródeł, natomiast nie widać 

tutaj pełnej komplementarności. O ile w dokumencie KPO jeszcze jest przy demarkacji 

wspomniana polityka spójności, tak dany dokument w ogóle nie widzi i nie wspomina się w tym 

kontekście Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wydaje się, że tą część należy poprawić w tej 

kwestii.  

W komponencie B wskazano także jeszcze kwestię inwestycji dla obszarów funkcjonalnych miast, 

niskich obszarów funkcjonalnych. I w tym kontekście również należy się zastanowić nad 

demarkacją i zaprogramowaniem wsparcia, ponieważ, jak wiemy polityka, spójności będzie 
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realizowana w tych miastach poprzez instrumenty terytorialne. Tu była o tym mowa o ziitach, i to 

też wymaga doprecyzowania i ujednolicenia.  

Kwestia demarkacji jest niezwykle ważna z punktu widzenia odpowiedniego zaprogramowania, 

później wdrażania wszystkich funduszy, które będziemy mieli do dyspozycji, aby to wsparcie było 

względem siebie komplementarne, wzajemnie się uzupełniało i aby przynosiło oczekiwane efekty.  

Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i zapraszam kolejnego mówcę pan Marcin Pluta, Europejski 

Komitet Ekonomiczno- Społeczny. Trzy minuty. 

Marcin Pluta, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny  

Dzień dobry państwu. Tak jak pani Karolina zapowiedziała, reprezentuję EKES, której członkiem 

sama była jeszcze niedawno, w poprzedniej kadencji. Ale też Koalicję na rzecz Wodoru 

Komunalnego I Użytkowego, która się właśnie tworzy.  

Szanowni państwo wracając do tej pierwszej aktywności chciałbym podkreślić, że polski rząd też 

działa na bieżąco w oparciu o dokumenty które w tej chwili spływają, ponieważ strategia pod 

nazwą Zielony Ład, jej filozofia de facto jest oparta też o dokumenty strategiczne, wykonawcze 

które w tej chwili się tworzą. Między innymi Strategia Wodorowa, OWSIR jeszcze nie został 

przyjęty, jest nadal konsultowany, ReFuelEU czyli alternatywne paliwa dla lotnictwa i innych 

działów przemysłu, i tak dalej. Dlatego też wypadałoby podziękować za ciężką pracę stronie 

rządowej, ale też społecznej, która wspiera właśnie te procesy, między innymi przez to 

wysłuchanie, przez tą konferencję.  

Wracając do rzeczy, to chciałbym podkreślić, że wykorzystanie wodoru nie jest tak nieodległe 

i abstrakcyjne, jak to by się wydawało. Mianowicie stawiając na rozwiązania, które już 

technologicznie funkcjonują, warto uwzględnić reforming parowy biometanu, czyli w ten oto 

sposób przekształcamy odpad komunalny z oczyszczalni ścieków na gaz, który później może dać 

nam wodór bez tak zwanego czarnego śladu węglowego. To jest bardzo istotne. Można to 

wykorzystywać w instalacjach własnych, czyli na przykład w kotłowniach komunalnych, można 

zasilać pojazdy, ale można też przerabiać to na energię elektryczną, która będzie służyła realizacji 

komunalnych.  

Magazyny energii wodorowej jak najbardziej tak, ale tylko i wyłącznie na samym początku, przy 

dużych elektrowniach zawodowych OZE. Będzie to polegało na tym, że tam gdzie jest niestabilność 

sieci, nie ma produkcji, wodór może być najlepszą formą kumulacji energii, później przekazywania 

jej w ramach racjonalizacji i równoważenia sieci elektroenergetycznych.  

Bardzo istotną kwestią jest też, żeby zmienić ustawy - i tu jest apel do rządzących - 

o samorządzie powiatowym i o samorządzie wojewódzkim. Ponieważ bardzo duży potencjał jest 

w tych jednostkach samorządu terytorialnego ze względu na własności gruntów, nieruchomości, 

które mogą posłużyć produkcji. Na dzisiaj te jednostki samorządów są niewykorzystane, ponieważ 

nie można w żaden sposób produkować, gromadzić, przesyłać i żaglować.  
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Apeluję też o to żeby tworzyły się zakresy energetyki obywatelskiej, w oparciu o zrównoważonych 

prosumentów, którzy jednocześnie są we współpracy z samorządem terytorialnym, wirtualnymi 

producentami, gdzie będzie można sobie później to rozliczać.  

Widzę czas się skończył. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się. 

Karolina Dreszer-Smalec: Zapraszam kolejnego mówcę, pan Józef Sołtys z PPH inter Mark. 

Zapraszam. 

Józef Sołtys: Dzień dobry. Czy mnie słychać? Halo? 

Karolina Dreszer-Smalec: Słychać pana. Słychać pana dobrze. 

Józef Sołtys, PPH inter Mark 

Witam państwa serdecznie. Proszę państwa, moja firma Inter Mark od kilkunastu lat razem ze 

specjalistami z zakresu energetyki, zakładami energetycznymi, jednostkami naukowo- badawczymi 

w kraju, za granicą, zajmuje się zastosowaniem biomasy, zwłaszcza biomasy agro, w energetyce 

i ciepłownictwie szeroko pojętym. Mamy za sobą wiele prób na kotłach od mocy od kilku 

kilowatów do 200 megawatów i kotłach wszystkich typów, pyłowych, rusztowych itd.  

I dziś możemy powiedzieć, że dzięki współpracy z Politechniką Śląską i innymi uczelniami, 

jednostkami, mamy rozwiązania, które sprawiają, że spalanie biomasy agro, która jest do tej pory 

można powiedzieć pogardzana jest skuteczne i może być powszechnie stosowane jako OZE 

wszędzie na świecie.  

Proszę państwa, jeśli chodzi o podejście do biomasy, a do biomasy agro w szczególności to można 

powiedzieć, że ani KPO, ani PEP 2040 nie przewiduje dla tego źródła OZE jakiś szczególnych 

perspektyw. Używa się tego w Polsce w tej chwili w granicach 5,6 milionów, z czego co najmniej 

50-80% - różnie źródła podają - jest importowane. No, a potencjał mamy bardzo duży, bo nawet 

KPO podaje, że mamy 610 petadżuli.  

Proszę państwa nie zmieni się tu sytuacja, jeżeli nie utworzy się w ramach KPO takiego specjalnego 

programu Biomasa Dla Energetyki, który kompleksowo podjedzie do sprawy biomasy, zwłaszcza 

biomasy agro, umożliwiając zakładanie klastrów, które będą obejmowały - tak jak w tej chwili 

w Ostrowie na przykład, a już nie mówię o doświadczeniach za granicą, na przykład w Danii, 

Holandii czy gdzie indziej- gdzie te klastry obejmują produkowanie biomasy, następnie jej 

przetwarzanie w klastrach - a nie tylko ograniczanie wsi do produkowania i sprzedawania biomasy, 

- używanie tego w energetyce i następnie sprzedawanie energii ciepła.  

I to jest przyszłość polskiego ciepłownictwa na najbliższe lata, bo nie ma innego wyjścia, niż 

przestawienie naszego ciepłownictwa na biomasę w bardzo krótkim czasie i przy niskich 

kosztach 

Co to da jeżeli tą biomasę się upowszechni? 

Proszę państwa ,samo rolnictwo z upraw i przetwarzania może dostać rocznie około 10-

12 miliardów złotych. Następnie da to czyste powietrze. Da zatrudnienie w przemyśle 
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maszynowym, na przykład przy produkcji kotłów. Rafako dzisiaj jest w trudnej sytuacji i to jest 

przyszłość dla producentów różnych kotłów. Czyste powietrze, niska emisja i przede wszystkim 

dyspozycyjność. Biomasa jest dyspozycyjna i może bardzo szybko, najszybciej zastąpić węgiel. 

Także to, co dzisiaj mówił pan minister Kurtyka, o konieczności dofinansowania źródeł 

tradycyjnych, które zastąpią szybko węgiel, to właśnie jest to wyjście. Biomasa, rodzima biomasa 

polska. Dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. I zapraszam kolejną osobę, panią Justynę Choroś 

z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. 

Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

Dzień dobry. Szanowni państwo, ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że niestety w Krajowym 

Planie Odbudowy nie uwzględniono faktu, że w praktyce każda działalność człowieka, także 

działalność gospodarcza, odbywa się w przyrodzie. I odbudowa gospodarki nie może być 

prowadzona w oderwaniu od przyrody. I jakkolwiek bioróżnorodność w tym dokumencie jest 

przywoływana, to brak jest zauważenia tego faktu, jak wiele miejsc pracy jest zależnych od 

środowiska przyrodniczego, jak wiele miejsc pracy jest zależnych od dobrego stanu tego 

środowiska przyrodniczego, i są to oczywiście miejsca pracy związane z rolnictwem, ale także są to 

miejsca pracy choćby związane z turystyką, czyli z tym sektorem, który bardzo mocno ucierpiał 

w trakcie pandemii.  

Nie znalazło także odzwierciedlenia w dokumentach to, jak wiele miejsc pracy może powstać 

w oparciu o mądre i zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego. Szczególnie 

w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz w kontekście Unijnej Strategii Na Rzecz 

Bioróżnorodności 2030, która już dzisiaj była z resztą przywoływana, zakres działań dotyczących 

bioróżnorodności i zwiększenia odporności na rzecz na zmianę klimatu jest zdecydowanie nie 

wystarczające.  

Trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że te działania są mocno ograniczone. Można powiedzieć wręcz 

geograficznie, czyli one w praktyce dotyczą średnich i małych miast. O oczywiście jest to 

z perspektywy przyrody, z perspektywy bioróżnorodności, czy odporności na rzecz zmian klimatu 

zdecydowanie za mało. 

Są one także punktowe. Wskazano na przykład łąki kwietne, co oczywiście jest ważne w kontekście 

choćby owadów zapylających. Wskazano niwelowanie wysp ciepła, co oczywiście jest ważne 

w kontekście przystosowania do zmian klimatu, niemniej jednak nie ma działań, które byłyby 

skierowane do obszarów wiejskich czy w ogóle do obszarów użytkowanych rolniczo. Więc nie 

można tych zmian uznać za kompleksowe, czy systemowe.  

Brak jest także wskazania działań renaturyzacyjnych na rzekach, co także w kontekście już 

przywoływanego dokumentu, czyli tej Strategii Na Rzecz Bioróżnorodności jest zastanawiające, 

gdyż w tym dokumencie przewidziano przywrócenie 25 tysięcy kilometrów rzek w Europie do 

właściwego stanu, charakterystycznego dla rzek swobodnie płynących.  
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To, co jest akurat pozytywem, jeśli chodzi o KPO to to, że w tym dokumencie nie znalazła się 

inwestycja hydroenergetyczna, jaką jest stopień wodny Siażewo na Wiśle, co jest ważne także 

w tym kontekście. Nie do końca wiadomo, jakie są koszty tej inwestycji. (Początkowo była mowa 

o 2,2 miliarda, teraz doszliśmy do 4,5). I analiza finansowa tej inwestycji nie jest znana 

społeczeństwu obywatelskiemu, także dobrze, że ta inwestycja w KPO się nie znalazła. 

To, na co chciałabym także zwrócić uwagę, to to, że bioróżnorodność powinna być bardzo ważną 

częścią tego dokumentu, a nie znalazły się w KPO zarówno ochrona obszarowa, nie znalazły się 

działania związane z korytarzami ekologicznymi, czy z ochroną gatunkową.  

Bardzo dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pani pięknie i zapraszam kolejną osobę pani Anna Ogniewska 

z fundacji Green Peace Polska. 

Anna Ogniewska, Green Peace Polska 

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu.  

Z mojej strony chciałabym powiedzieć, że w obecnym kształcie projekt nie prezentuje 

adekwatnych kierunków działań i realnych reform dzięki którym odbudowa polskiej gospodarki 

po pandemii ma szansę być naprawdę zielona. Zgodna nie tylko z celami Unii wynikającymi 

z Europejskiego Zielonego Ładu, ale głosem nauki, Porozumieniem Paryskim i raportem IPCC o 1,5 

stopnia.  

Cele na papierze mogą być wpisane jako zbieżne, ale to nie znaczy, że one są wystarczające lub 

adekwatne. Już samo oparcie się na Strategii Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pokazuje to, jak 

te cele, jak te kierunki się rozjeżdżają. Już wielokrotnie wskazywaliśmy, że sam Europejski Zielony 

Ład nie jest wystarczający, żeby przeciwdziałać najbardziej katastrofalnym skutkom kryzysu 

klimatycznego. Powinniśmy wychodzić z obecnego kryzysu budując zdrowszą, bezpieczniejszą 

i bardziej sprawiedliwą gospodarkę, która ma być odporna, a nie ukierunkowana na nieskończony 

wzrost, niemożliwy do osiągnięcia na planecie o skończonych zasobach.  

Tak więc musimy podjąć, wykorzystać wszystkie dostępne środki do tego, żeby przeciwdziałać 

skutkom kryzysu klimatycznego. Konieczne jest wspieranie pilnej transformacji w kierunku 

gospodarki neutralnej klimatycznie, co powinno oznaczać przyspieszenie na osiągnięcia 

neutralności klimatycznej do roku 2040 i wyznaczenie daty odejścia od węgla do roku 2030. Bez 

tak postawionych celów trudno mówić o kompleksowych reformach, o tym, że działania będą 

adekwatne i że będą odpowiednie projekty. Dopiero potem można przygotować listę działań 

i projektów. Bez tego KPO pozostanie planem zachowawczych, wybranych działań, 

niekompleksowych reform.  

Niestety nadal możemy przeczytać w projekcie, że dekarbonizacja jest, będzie nas bardzo dużo 

kosztować. Będzie kosztownym wyzwaniem, chociaż wiele instytutów mówi, że będzie 

zdecydowanie tańsza, niż pozostawanie przy obecnym schemacie. I założenie odchodzenia 

od wydobycia węgla w perspektywie roku 2050 i przyporządkowanie projektów właśnie również 
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temu celowi jest całkowicie nierealne i niezgodne nawet z planami spółek energetycznych, które 

planują wyłączenie elektrowni około roku 2035. Może to zaburzyć prawidłowe programowanie 

i wykorzystanie funduszy.  

Brak ambicji poza schematem business as usual jest o tyle niepokojące, że mamy ogromną szansę, 

by wykorzystać unijne środki, by wyjść poza to, co i tak byłoby realizowane. To szansa, a tego nie 

widać. I dotyczy to całego budżetu unijnego. To pewnie ostatni tak duży budżet, tak duże środki 

które możemy wykorzystać jako naszą szansę, a na razie wygląda na to, że możemy je 

zaprzepaścić.  

Jeżeli chodzi o szczegóły, to w kwestii rozwoju OZE cel jest zbyt niski na rok 2030. Brak realnych 

reform, uszczegółowienia celów lub kierunków działań, jasnych założeń dotyczących nowelizacji 

ustawy o OZE. Rozwój energetyki odnawialnej powinien być zdecydowanie szybszy.  

Reformy przygotowane w KPO powinny być, powinny realnie odblokować i znacząco przyspieszyć 

rozwój energetyki odnawialnej wyłączając z tego szkodliwe dla środowiska takie źródła, jak 

wielkoskalowe wykorzystanie biomasy, biomasy leśnej, duże elektrownie wodne. Poza bardziej 

realnym wsparciem offshore konieczne jest również skupienie się na rozwoju i pokazanie realnego 

harmonogramu odblokowania energetyki wiatrowej na lądzie, przyspieszenie rozwoju energetyki 

prosumenckiej, energetyki rozproszonej i przede wszystkim środki z instrumentu nie mogą wpierać 

dalszych inwestycji w paliwa kopalne w tym infrastruktury gazową.  

Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pani i zapraszam kolejnego mówcę. Pan Michał Piaszczyk ze 

starostwa powiatowego w Bydgoszczy. Zapraszam. Niestety nie słyszymy pana. Prosimy włączyć 

mikrofon. Proszę się upewnić, że został włączony.  

Michał Piaszczyk: Przepraszam. Dzień dobry jeszcze raz. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dzień dobry. Już słychać. 

Michał Piaszczyk, Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy  

Chciałbym krótko zwrócić uwagę na jedną kwestię, która jest akurat dla nas ważna.  

Chodzi mi o termomodernizację szkół. To jest działanie nie wiem B1.1.3. Z jego opisu wynika, 

że takim czynnikiem, który jest konieczny do przeprowadzenia termomodernizacji, jest wymiana 

źródła ciepła. Natomiast wiele budynków szkół jest podłączonych do miejskich ciepłowni i takiego 

źródła ciepła nie ma. Jeżeli spełni się to, o czym mówiła pani minister na prezentacji KPO jednej 

z pierwszych, to mówiła, że skoro termomodernizacja szkół jest w KPO, to nie będzie jej w umowie 

partnerstwa i nie będzie można jej dofinansować z Regionalnych Programów Operacyjnych. Jeżeli 

tak się stanie, no to wiele z naszych planowanych inwestycji nie będzie mogło uzyskać 

dofinansowania z żadnego źródła.  

Dlatego proponuję, żeby w KPO wpisać po prostu wymianę źródeł ciepła wraz 

z termomodernizacją w budynkach publicznych, a pozostawić możliwość termomodernizacji 
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budynków publicznych wszystkich, również szkół bez wymiany źródeł ciepła w regionalnych 

programach operacyjnych.  

To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. I zapraszam kolejnego mówcę panią Barbarę Olszewską 

z urzędu miasta Jelenia Góra. Zapraszam. 

Barbara Olszewska, urząd miasta Jelenia Góra 

Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Reprezentuję prezydenta miasta Jeleniej Góry pana 

Jerzego Łużniaka. Pan prezydent jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, 

w związku z tym chciałam dzisiaj złożyć uwagi właśnie w imieniu Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych.  

Odniosę się w tej chwili szczegółowo właśnie do komponentu B , gdyż w celu szczegółowym B1 

„poprawa efektywności energetycznej gospodarki” wnioskujemy, aby dopisać inwestycję, 

dodatkową inwestycję B1.1.4 „inwestycje w gminach uzdrowiskowych”, a także w celu B3, gdzie 

jest zmiana, gdzie jest adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie degradacji środowiska, 

dopisać w zakresie inwestycji B3.1.3 „zielona transformacja miast” i tutaj zaznaczyć „w tym gmin 

uzdrowiskowych”. Następnie te wszystkie zapisy adekwatnie odnieść do dalszej części 

opracowania, a na stronach tam, gdzie są konkretne reformy i inwestycje dopisać „liczba 

wspartych gmin uzdrowiskowych 51, w ramach Programu Polskie Uzdrowiska”.  

I teraz powiem państwu z czego wynika ta uwaga. Jak państwo z resztą wszyscy wiecie, rok 2020 to 

był dla branży turystyczno- uzdrowiskowej bardzo drastycznym rokiem. Zostaliśmy bardzo 

drastycznie dotknięci skutkami epidemii covid 19. Około 90 nawet procent działalności uzdrowisk 

przestało w ogóle funkcjonować. Miejscowości uzdrowiskowe całkowicie zamarły pomimo tego, iż 

w innych miejscowościach w kraju życie w gospodarce toczyło się w miarę normalnie. Niestety 

w miejscowościach uzdrowiskowych nie mogą działać zakłady przemysłowe. W związku z tym 

pogorszyła się sytuacja gmin uzdrowiskowych, które utraciły wpływy z opłaty uzdrowiskowej, 

udziały w podatkach PIT i CIT, wpływie z czynszów najmu z powierzchni handlowej, 

gastronomicznej. Pogorszyła się sytuacja naszych spółek komunalnych. Utraciliśmy przychody 

z opłat za wodę i ścieki, od sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, pensjonatów czy zakładów 

gastronomicznych. I właśnie w odpowiedzi na apel Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych 

Ministerstwo Rozwoju przychylnie się ustosunkowało do stworzenia programu pomocowego dla 

gmin uzdrowiskowych. Trwało kilka miesięcy uzgodnień nad założeniami tego planu. To był plan 

Polskie Uzdrowiska. I tutaj aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin 

Uzdrowiskowych. Zarys tego programu pojawił się nawet na stronie internetowej Ministerstwa 

Rozwoju, a szacunkowa kwota jaka miała zostać przeznaczona dla gmin uzdrowiskowych, to był 

miliard złotych. Środki te miały pojawić się w KPO i miał to być projekt parasolowy. Niestety mimo 

iż w diagnozie do KPO uzdrowiska są wskazane na stronach 10 i 11 jako obszary wymagające 

szczególnej interwencji, nie otrzymaliśmy żadnej interwencji, żadnej pomocy.  
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I mamy komponent D, on się odnosi do zdrowia. Ale tak naprawdę nie chodzi nam o podmioty 

lecznicze, bo ich działalność to jest maksymalnie 15% w gminach. My wnioskujemy jako gminy 

uzdrowiskowe o przyznanie nam kwoty, abyśmy mogli zgodnie z wymogami ustawowymi 

prowadzić działalność infrastrukturalną na obszarze uzdrowisk.  

Dziękuję bardzo.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i zapraszam kolejną osobę, pani Janina Molenda z Polskiego 

Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego 

Magazynowania Energii Pol-stor M. Zapraszam, 3 minuty.  

Janina Molenda, Polskie Konsorcjum Elektrochemiczne Magazynowania Energii 

Pol-stor M 

Dzień dobry. Serdecznie witam państwa.  

Technologie ogniw litowych są najdynamiczniej rozwijającym się obszarem związanym 

z magazynowaniem energii elektrycznej. Jakie są przewidywania na najbliższe 10 lat? Na wykresie 

widzą państwo ogromny wzrost rynku ogniw litowych, będzie to wzrost o 1000%. Samochody 

elektryczne - kolor pomarańczowy [na wykresie] -będą siłą napędową popytu na baterie litowe. 

Wzrośnie również rynek ogniw litowych dla stacjonarnych magazynów energii (kolor czerwony). 

Można z uznaniem i ulgą przyznać, że Europa się wreszcie obudziła. Mając ogromny potencjał 

naukowo-badawczy w obszarze elektrochemicznego magazynowania energii praktycznie nie 

zbudowała przemysłu bateriowego. Daleki Wschód, który ma znacznie niższy potencjał naukowy, 

obecnie produkuje 90% w światowym systemie ogniw litowych. Europa dopiero teraz zrozumiała, 

że bez baterii, bez możliwości efektywnego magazynowania energii wszystkie kraje będą miały 

problemy z utrzymaniem niezależności gospodarczej.  

W 2017 roku w Brukseli został zawiązany sojusz na rzecz baterii, European Battery Alliance, który 

przeznacza ogromne środki na budowanie fabryk w Europie. Na uwagę zasługuje fakt, że Unia 

tworzy Strategię Na Rzecz Baterii obejmującej cały łańcuch wartości: dostępnych surowców, ich 

wydobycie, przetwarzanie, projektowanie i produkcję ogniw, systemy zarządzania, recykling, 

utylizacja i ochrona środowiska. (Proszę następny slajd).  

Zaplanowano budowę 22 fabryk ogniw litowych w Europie o różnej wielkości. Od 10 do 

30 gigawat. W większości będą to narodowe fabryki ze wsparciem Unii Europejskiej oznaczonych 

flagą europejską. Dominują inwestycje w Niemczech, Francji, Skandynawii. Polska jest białą plamą. 

Można zauważyć, iż powstaje przemysł bateriowy w Polsce, na przykład fabryka LG czy fabryka 

North World, jednakże bez wykorzystania z polskich rozwiązań, jedynie z tanich, dobrze 

wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. W lutym 2018, powstało konsorcjum elektrochemiczne 

magazynowania energii. W skład wchodzi wiele uczelni. Partnerzy konsorcjum dysponują 

kompleksowymi rozwiązaniami i technologiami produktowymi, chronionymi patentami polskimi 

i zagranicznymi. Moglibyśmy zbudować polską fabrykę ogniw litowych i sodowych bazując 

całkowicie na polskich patentach i jasnych technologiach. Mamy do tego odpowiednie surowce 
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i konkurencyjną dla świata technologię. Czy stać nas na takie marnotrawienie polskiego 

potencjału. (Proszę ostatnie przeźrocze)  

Karolina Dreszer-Smalec: Proszę kończyć, bo czas mija.  

Janina Molenda: Czy mogłaby pani jeszcze ostatnie przeźrocze pokazać?  

Karolina Dreszer-Smalec: I dobrze to jeszcze bardzo szybko. Dosłownie jedno zdanie. 

Janina Molenda: Brak odpowiedniej strategii rozwoju polskiego przemysłu magazynowania energii 

uzależni Polskę od zewnętrznych dostawców i obniży konkurencyjność naszej gospodarki.  

Dziękuję bardzo. Nie spodziewałam się, że ten czas tak szybko mija. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dokładnie. To są tylko trzy minuty. Mamy świadomość, że to jest bardzo 

mało czasu dlatego zachęcamy państwa do przesyłania swoich uwag również poprzez stronę 

naszych wysłuchań, poprzez opcję Questions and Answers tutaj na Zoomie, jak również 

bezpośrednio do Ministerstwa. Wszystkie te materiały zostaną przekazane i mam nadzieję, 

że zostaną szczegółowo przeanalizowane jako wkład do ulepszenia krajowego planu odbudowy. W 

tej chwili sześćdziesiąty piąty mówca, który zabierze głos to będzie pan Kamil Szydłowski z IAP Inno 

Energy. Zapraszam, trzy minuty. 

Kamil Szydłowski, IAP Inno Energy 

Dziękuję serdecznie. To już drugi raz, kiedy mam okazję przedstawić spostrzeżenia IAT Inno Energy 

w ramach konsultacji i wysłuchań publicznych do KPO, więc serdecznie witam. Przypomnę tylko, 

że jesteśmy wspieranym przez Europejski Instytut Innowacji I Technologii funduszem, który już od 

dekady inwestuje w obiecujące technologie z obszaru zielonej gospodarki. 

I chciałem zwrócić uwagę, że - po pierwsze - widzimy niewystarczającą alokację dla projektów 

wdrożeniowych czyli tych first-of-a-kind, szczególnie w porównaniu z mocno zaakcentowaną fazą 

badawczo rozwojową. Ja wiem, że to jest dosyć specyficzna i tez trudna faza innowacji, odnosi się 

do momentu, w którym zakończone są już działania badawczo-rozwojowe, ale tym bardziej bardzo 

często mamy do czynienia z sytuacją w której koszty wdrożenia tych projektów, wybudowania 

pierwszej referencyjnej instalacji przewyższają nawet ryzyka prac badawczo rozwojowych i ten 

krajowy ekosystem innowacji niestety w mojej ocenie wystarczająco dzisiaj tego typu projektów 

nie widzi. Poza tym uważam, że takie projekty mają dwa bardzo znaczące priorytety, jeżeli chodzi 

o realizację celów KPO.  

 Po pierwsze skupienie się na projektach wdrożeniowych obniżyło by ryzyko niepowodzenia 

projektu, bo znacząca część ryzyk technologicznych jest już zaadresowana i nie musimy 

obawiać się o to, że na przykład technologia okaże się nieefektywna,  

 a po drugie no skróciło by to znacząco czas potrzebny do realizacji tych projektów co 

wydaje mi się również jest istotne z punktu widzenia realizacji konkretnych wskaźników 

rezultatu krajowego planu odbudowy.  
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I jeszcze jedna uwaga w obszarze reform. W mojej ocenie brakuje w tym projekcie KPO reformy 

w obszarze gospodarki odpadami, to znaczy jeżeli chcemy realizować idee gospodarki obiegu 

zamkniętego to należałoby w mojej ocenie przede wszystkim zweryfikować [niezrozumiałe, 

04:24:14], który w polskim prawodawstwie jest bardzo mocno rygorystycznie potraktowany. 

Z drugiej strony też zweryfikować katalog [niezrozumiałe, 04:24:21] technologii [niezrozumiałe, 

04:24:22]. Zauważyliśmy, że nawet na tle ościennych krajów, region Europy środkowo wschodniej 

mamy znacząco dalej idące rygorystyczne wymagania jeżeli chodzi o zagospodarowania na 

przykład odpadów z produkcji mydlarskiej lub też osadów ściekowych. To są tak naprawdę 

strumienie paliw które moglibyśmy wykorzystywać, które moglibyśmy dla gospodarki obiegu 

zamkniętego wykorzystywać. A niestety z uwagi na bardzo wąskie potraktowanie tych odpadów 

i właśnie uznanie ich jako odpady, nie możemy ich dzisiaj przekształcać ich poza instalacjami 

termicznego przekształcania odpadów. I w związku z tym postulat weryfikacji katalogu tych 

odpadów i też metod ich zagospodarowania jest z resztą przez szeroką branżę m.in. meblarską jest 

również poruszany. Znajduje się na przykład w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu którą niedawno 

publikowało Ministerstwo Rozwoju Przedsiębiorczości Technologii.  

W związku z tym sugerował bym przede wszystkim zwrócenie uwagi na reformę bezpośrednio 

gospodarki odpadami, gdyż obawiam się, że niestety jeżeli tego obszaru w dokumencie nie 

pokryjemy, to prawdopodobnie ograniczymy sobie znacząco możliwość w ogóle realizacji 

gospodarki obiegu zamkniętego.  

W związku z tym pierwsza uwaga dotycząca projektów wdrożeniowych, czyli więcej projektów 

wdrożeniowych, być może nawet kosztem fazy badawczo rozwojowej. Z drugiej strony postulat 

reformy w zakresie weryfikacji katalogu odpadu. Wydaje mi się, że powinniśmy na te dwa 

elementy w Krajowym Planie Odbudowy zwrócić większą uwagę. Dziękuję serdecznie.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję pięknie. Kolejny mówca na naszej liście zrezygnował z głosu, 

więc przechodzimy do pana Marcina Korolca z Instytutu Zielonej Gospodarki. Zapraszam. 

Marcin Korolec, Instytut Zielonej Gospodarki 

Tworząc KPO musimy pamiętać o dwóch zasadniczych sprawach. Po pierwsze, że te około 

60 miliardów euro jakie Polsce przysługują w formie dotacji i pożyczek powinny być przeznaczone 

na zieloną i cyfrową transformację polskiej gospodarki.  

W tym kontekście należy wskazać, że dokumenty strategiczne, na których oparty jest projekt KPO, 

są pisane albo wcześniej niż nasze europejskie cele klimatyczne (minus 55% do 2030 roku czy cel 

neutralności klimatycznej na 2050 rok), czy wręcz abstrahują od europejskiej polityki klimatycznej.  

Po drugie tworząc polski KPO musimy mieć świadomość , że jest to tylko jeden z projektów 

odbudowy takich funkcjonujących w Europie czy wśród naszych głównych partnerów 

gospodarczych i naszych konkurentów gospodarczych. Innymi słowy musimy wydać te pieniądze 

lepiej, a na pewno nie gorzej niż nasi główni partnerzy gospodarczy. W innym przypadku te 

pieniądze które wydaje nam się wybawieniem albo ulgą dla naszej gospodarki staną się 

w przyszłości źródłem poważnych problemów gospodarczych.  
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Cztery uwagi szczegółowe.  

Wodór. Projekt KPO nie zawiera informacji w jaki sposób będzie produkowany wodór. Czy będzie 

produkowany z wykorzystaniem paliw kopalnych przy użyciu, czy przy użyciu odnawialnych źródeł 

energii w procesie elektrolizy. A jedynie precyzyjna odpowiedź na to pytanie pozwala na ocenę 

zgodności planowanych działań z zasadą „do not significant harm”. Nie wiemy w jaki sposób 

będzie ten wodór wykorzystywany: czy w przemyśle, czy w ciepłownictwie, czy będzie mieszany 

z gazem w gazociągach, czy w transporcie. A tylko precyzyjna informacja na ten temat pozwoli 

ocenić potencjał redukcyjny tych inwestycji.  

Wiatr. W projekcie brak jest zmian przy planowanych reformach. Jest bardzo dużo o wsparciu 

bioenergetyki wiatrowej na morzu. Nie ma nic o wsparciu energetyki wiatrowej na lądzie. 

Zmieńmy zasadę 10H.  

Gaz. Jest dużo informacji o wsparciu dla gazu, a tylko wsparcie dla gazu który jest stabilizującą siłą 

dla energii odnawialnej może być finansowane z tego projektu.  

Fotowoltaika. Nie ma mierników rezultatu. Tak jak z resztą w całości projektu Krajowego Planu 

Odbudowy. Wpiszmy cel 50% polskich urzędów i centralnych i lokalnych posiadających urządzenie 

fotowoltaiczne na dachu. Tym sposobem będziemy mieć element zielonej transformacji, obniżenie 

importu paliw kopalnych do Polski, a co ważniejsze obniżenie kosztów funkcjonowania 

administracji co jest nie bez znaczenia jeśli chodzi o konkurencyjność polskiej gospodarki.  

Dziękuję bardzo.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za to wystąpienie i zapraszam kolejną osobę, pani Agnieszka 

Stawialska z Fali Renowacji. Pani Agnieszko jeszcze pani nie słyszymy. Halo? Wydaje się, 

że utraciliśmy połączenie. Tak? Czy słyszymy się pani Agnieszko? 

Agnieszka Stawialska: Tak, tak. Jestem. Teraz mnie słychać? 

Karolina Dreszer-Smalec: Tak, słychać panią. Zapraszam. Trzy minuty. 

Agnieszka Stawialska, Fala Renowacji  

Tak. (Poproszę o swoją prezentację). Tak. Dziękuję serdecznie. Reprezentuję inicjatywę Fale 

Renowacji. W naszym centrum zainteresowania jest efektywność energetyczna budynków. 

W ubiegłym roku pracowaliśmy z myślą właśnie między innymi o Krajowym Planie Odbudowy. 

Opracowaliśmy raport o wielowymiarowych korzyściach dla polskiej gospodarki z kompleksowej 

modernizacji energetycznej budynków. Jakie to są korzyści? Otóż znaczne ograniczenie skutków 

kryzysu po covid-19., podtrzymanie zatrudnienia i nowe miejsca pracy. Ożywienie w branży 

budowlanej kluczowej dla wielu branż gospodarki. Zmniejszenie zużycia energii. Poprawa jakości 

powietrza. Poprawa komfortu życia i budowania odporności społeczeństwa.  

Co trzeba zrobić, żeby osiągnąć te korzyści tak liczne i tak ważne dla nas? Otóż są dwa konieczne 

warunki do spełnienia. Właśnie przeprowadzenie w sposób kompleksowy modernizacji 
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energetycznej budynków i zachowanie, a nawet premiowanie finansowe w właściwej kolejności 

prac w procesie modernizacji. (Poproszę o drugi slajd).  

Jakie są nasze uwagi po zapoznaniu się z Krajowym Planem Odbudowy? Otóż uważamy, 

że powinien on zapewniać kompleksowe podejście do modernizacji energetycznej budynków 

z zachowaniem właściwiej kolejności prac, co pomoże w zachowaniu i wzroście zatrudnienia. 

Przyniesie dodatkowe korzyści jak niższe rachunki za energię, zwiększony komfort cieplny, 

zmniejszone ubóstwo energetyczne.  

Drugim elementem to jest efektywność energetyczna budynków. Jeden z głównych celów Green 

Deal, powinna otrzymać odpowiednią rangę w Krajowym Planie Odbudowy, co również pomoże 

Polsce wypełnić cel 37% na zielone inwestycje nadane przez Komisję Europejską. Tymczasem 

według raportu „Green Recovery Tracker” polski KPO w tej chwili tylko wypełnia w 18% ten cel.  

Kolejną naszą uwagą jest wprowadzenie nowego instrumentu wsparcia napędzającego w krótkim 

czasie głęboką renowację budynków w Polsce. Fundusze, które miały się znaleźć w ramach KPO, 

miały być wykorzystane w krótkim czasie i przynoszące natychmiastowe efekty. Obecnie, 

po zapoznaniu się z Krajowym Planem Odbudowy uważamy, że te cele nie są spełnione i widzimy 

też groźbę zwiększenia ubóstwa energetycznego. Promowane są tylko bowiem, promowana jest 

tylko bowiem wymiana źródeł ciepła. (Poproszę o trzeci slajd).  

W naszym raporcie wypracowaliśmy szereg rekomendacji które, z którymi z chęcią się po porostu 

podzielimy podczas pracy nad KPO. Między innymi wśród tych rekomendacji jest 

termomodernizacja, która jest warunkiem koniecznym dotacji, promocja właściwej kolejności prac, 

wyznaczenie w programie odpowiedniej wagi dla kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków.  

Jeżeli państwo chcecie się zapoznać z pełnym raportem i z rekomendacjami, zapraszamy na naszą 

stronę Falarenowacji.com.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. 

Agnieszka Stawialska: Dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Kolejny mówca zrezygnował z głosu i przechodzimy do osoby kolejnej, 

pan Patryk Białas, Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum. Zapraszam. 

Patryk Białas, Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum 

Dziękuję bardzo za zaproszenie. Reprezentuję dzisiaj Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum 

w Katowicach. Na mocy pewnego porozumienia z województwem śląskim tworzymy czy 

współtworzymy sieć obserwatoriów specjalistycznych w regionie. Prowadzimy Obserwatorium 

Technologiczne Energetyka i właśnie w kontekście energetyki chciałbym zwrócić uwagę.  

Jak już wspominałem jestem z Katowic, ze stolicy Górnego Śląska, regionu węglowego i formułuję 

taki postulat, żeby Krajowy Plan Odbudowy był instrumentem komplementarnym dla innych 

instrumentów, które będą dedykowane rozwojowi regionalnemu. Mam tutaj na myśli programy 
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regionalne finansowane z funduszy strukturalnych i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Nie 

dalej jak dzisiaj rano miałem okazję dyskutować zakres terytorialnego planu sprawiedliwej 

transformacji dla województwa Śląskiego i chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie jest do końca 

jeszcze jasna i precyzyjnie dookreślona linia demarkacyjna pomiędzy tymi programami.  

Mianowicie zakresowo wydaje się, że wiele inwestycji może być finansowane zarówno ze środków 

KPO jak i ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, natomiast nie wątpliwie 

dopracowania wymagają szczegóły w tym zakresie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim 

inwestycje związane z innowacjami w zielone technologie. Badania, rozwój innowacji w tym 

zakresie wymaga bardzo wielu nakładów, a mam tutaj na myśli technologie związane 

z wygaszaniem kopalń, technologie związane z poprawą jakości życia i ochroną środowiska 

w takich regionach jak regiony górnicze. Mam tutaj na myśli rozwój technologii związanych 

z remediacją, rozwój technologii związanych z oczyszczaniem wody, rozwój technologii związanych 

z oczyszczaniem powietrzam i oczywiście rozwój technologii związanych z oczyszczaniem gleby. 

I likwidacja szkód górniczych jest również związana z rozwojem technologii wychwytywania 

metanu kopalnianego. To jest bardzo szerokie zagadnienie i w toku ostatnich naszych działań 

mamy wrażenie jeszcze bardzo mocno nieoszacowanej, wymagające bardzo dużych nakładów.  

W kontekście rozwoju energetyki odnawialnej chciałbym zwrócić uwagę na to, że w województwie 

śląskim funkcjonuje... 

Karolina Dreszer-Smalec: Mhm, proszę kończyć. 

Patryk Białas: Tak. Dwie rzeczy jeszcze i zaraz kończę.  

W województwie śląskim istnieje bardzo silnie rozwinięty sektor odnawialnych źródeł energii, ale 

nie chodzi tutaj o wytwarzanie urządzeń w tym zakresie, chodzi również o wsparcie - po pierwsze - 

inwestycji w tym zakresie w rozwoju całych łańcuchów dostaw, no i kontekst o którym wspominała 

moja poprzedniczka, czyli fala renowacji budynków, to również obszar który powinien uzyskać 

znacznie większe wsparcie. Bardzo precyzyjnie należy wskazać, co będzie finansowane z funduszy 

strukturalnych, co będzie finansowane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w tym zakresie, 

i co będzie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. 

Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Kolejnego mówcy jeszcze nie ma z nami. Nie dołączył. Jeżeli się 

pojawi to będzie mógł zabrać głos na końcu listy, a ja przekazuję w tej chwili trzy minuty panu 

Adamowi Fularzowi z Polish Media Owners Association. Zapraszam. Halo panie Adamie, czy się 

słyszymy? Halo? Niestety nie słyszymy pana Adama ani też nie widzimy. Za chwilę technicznie 

sprawdzimy czy te połączenie jest dobre. Proszę o sygnał ekipy technicznej czy z panem Adamem... 

Adam Fularz: Halo? Czy mnie słychać teraz? 

Karolina Dreszer-Smalec: Dzień dobry. Teraz pana słyszymy. I zapraszam trzy minuty. 
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Adam Fularz, Polish Media Owners Association 

Dobrze, już mówię bardzo szybko. Moją podstawową jakby taką tutaj zasadą jest to, że wiele 

krajów zupełnie inaczej zbudowało swoją sieć elektryczną, energetyczną. Ona jest oparta przede 

wszystkim na akumulatorach, które tę energię przechowują wtedy, kiedy ona jest produkowana 

w nadmiarze, i oddają wtedy, kiedy ona jest najbardziej potrzebna, czyli w czasach szczytu.  

Proszę państwa ta ilość baterii na, czyli ilość baterii w stosunku do całej mocy produkcji energii to 

jest w Szwajcarii. Jest to 32% wyprodukowanie energii może być przechowana. W Austrii 18% 

w Portugalii 17%, a w Polsce około 4,6%. To jest dosyć mało proszę państwa.  

No i takimi wielkimi akumulatorami są takie elektrownie szczytowo-pompowe, powiedzmy, że to 

jest akumulator. Elektrownia typu akumulator, żeby nie używać tej nazwy. Ona była zbudowana 

też niedaleko miejsca, gdzie spędzałem weekend, i ona jakiś czas temu po prostu pękła, bo one 

mają trwałość około stu lat. No i pamiętam, że tam przy tej elektrowni przez jakiś czas nie można 

było przejeżdżać samochodem ciężarowym, a później to wszystko pękło i spłynęło i no i wszyscy 

sobie przypomnieliśmy o tej elektrowni wtedy, że to tak działa, że ta woda jest pompowana z dołu, 

ze zbiornika na dole pompą do góry i wtedy kiedy jest szczyt poboru energii, to wodę się spuszcza, 

wtedy ma się około 80, 70% sprawnością można tą energię odzyskać.  

Mój cały tutaj wkład w to KPO byłby taki, żeby jakieś 30% środków na zieloną energię dać na te 

wszystkie duże kondensatory, baterie te takie „elektrownie bateryjne”, nazwijmy to, które 

przechowują tę energię, żeby było tak mniej więcej jak w Szwajcarii. Czyli żebyśmy mogli 

przechowywać te 33% jedną trzecią wyprodukowanej energii, żeby można było po prostu odłożyć 

w celu jej zmagazynowania i wykorzystania w czasie, kiedy ona jest najbardziej potrzebna. Bo 

proszę pamiętać, że jeżeli się nawet będą korzystne warunki wiatrowe czy słoneczne, to później 

taką energię można zmagazynować i ją wykorzystać wtedy kiedy tych warunków nie ma. Proszę 

o tym pamiętać i proszę tak budować system energetyczny, żeby tych elektrowni bateryjnych, tych 

mogących magazynować energię, było jak najwięcej. Mi się wydaje, że to jest jak najbardziej 

sensowne dla rozwoju takiego systemu, żeby on miał te w punkt, kiedy jest szczyt zużycia mocy, 

wtedy żeby można było jak najwięcej tej energii zużyć bez potrzeby budowania czegokolwiek 

nowego, jakichkolwiek nowych bloków, jakichkolwiek nowych mocy energetycznych.  

Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu i zapraszam kolejną osobę, pani Weronika Michalak 

z Health and Environment Alliance. Proszę. 

Weronika Michalak, Health and Environment Alliance (HEAL Polska) 

Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za możliwość udziału w tych 

wysłuchaniach. W ostatnią środę miałam już przyjemność brać udział w wysłuchaniach 

dotyczących zdrowia publicznego. Więc część rzeczy które będę chciała państwu przekazać na 

pewno będzie dotyczyła tych samych kwestii.  
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Proszę państwa kryzys, który w tym momencie nas dotyka i który w zasadzie jest no przyczyną 

tego, dlaczego w ogóle rozmawiamy o KPO, nie jest jedynie kryzysem zdrowotnym, który mamy 

aktualnie na świecie. Nasila się kryzys ekologiczny, kryzys klimatyczny i procesy które zachodzą 

w środowisku, kosztują życie miliony ludzi na ziemi rocznie. Mówi się o tym, że same 

zanieczyszczenia powietrza zabijają aż 8 milionów osób rocznie w tym około 50 tysięcy osób 

w Polsce, a liczbę ofiar zmiany klimatu aż jest trudno oszacować, bo to jest proces tak złożony 

i skutkujący tak wieloma różnymi konsekwencjami. I my jako organizacja zajmująca się wpływem 

tych czynników środowiskowych na zdrowie w tym szczególnym momencie, kiedy faktycznie 

możemy konsultować zapisy Programu, obronnej machiny, która jest w stanie wpłynąć na kształt 

Polski, którą będziemy mieć przez następne dziesięciolecia, chcielibyśmy podkreślić właśnie, jak 

bardzo stan zdrowia publicznego wiąże się ze stanem środowiska naturalnego.  

Jest to bardzo istotne ponieważ w Polsce w ogromnej mierze wiąże się to z modelem produkcji 

energii.  

Wciąż w zdecydowanej większości spalamy węgiel, który jest szkodliwy zarówno dla powietrza jak 

i dla klimatu. Więc ten związek pomiędzy zdrowiem, środowiskiem, a zwłaszcza w kontekście 

gospodarki wysoko emisyjnej w zasadzie jest już oczywisty, a przez krótkowzroczne działania 

w zakresie produkcji energii zarówno elektrycznej jak i energii cieplnej no ludzie po prostu tracą 

zdrowie i umierają. Więc z jednej strony chcemy ludzi chronić, budować sprawne systemy ochrony 

zdrowia, mówić o profilaktyce wielu chorób, a z drugiej strony wypuszczamy do atmosfery 

substancje, które odbierają ludziom zdrowie i często odbierają ludziom życie. Więc jest to 

po prostu jakaś kompletnie paradoksalna sytuacja i powinniśmy na to zawsze spojrzeć w szerokiej 

perspektywie, a nie tylko patrząc na interesy jednej czy drugiej spółki, czy jednej czy drugiej gałęzi 

przemysłu. Więc absolutnie myślmy o tym w kontekście szerokim.  

Bo zadłużenie szpitali w tym momencie w Polsce wynosi kilkanaście miliardów złotych, a koszty 

zdrowotne związane z zanieczyszczeniami powietrza i to nie są tylko koszty opieki zdrowotnej 

łącznie z utratą produktywności, przedwczesnymi zgonami to są dziesiątki miliardów złotych 

rocznie. Do tego dochodzą skutki zmiany klimatu, które również można próbować przełączyć 

na koszty zewnętrzne zdrowotne, ale w zasadzie nie jest to możliwe ponieważ one są tak wysokie, 

że zawsze pozostaną nieoszacowane. Trzeba przyznać, że nie jest to rozsądny model gospodarczy 

i produkcji energii w którym teraz trwamy i jesteśmy.  

Więc nasz apel żebyśmy myśleli logicznie, żebyśmy myśleli o przyszłości. Absolutnie chcemy 

podkreślić rolę neutralności klimatycznej, osiągnięcia tej neutralności znacznie przed 2050 rokiem. 

Ponieważ wedle wskazań nauki to powinien być rok 2040. Chcemy, żeby KPO było zgodne 

z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, wielokrotnie dzisiaj już wspominanej zasady „Do not 

significant harm” i „zero pollution” czyli ambicji Unii Europejskiej która mówi o tym, żeby dążyć do 

zerowego zanieczyszczenia wód, powietrza i gleb ze wszystkich źródeł. Jest dla nas bardzo ważne... 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję bardzo. Dziękuję. 



 

- 332 - 

 

Weronika Michalak: Tak. Przekroczyłam już czas. Dobrze. Dziękuję bardzo. Neutralność 

klimatyczna, gospodarka nisko i zero emisyjna to są rzeczy bardzo ważne z punktu widzenia 

zdrowia. Dziękuję bardzo. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i przekazuję głos kolejnemu mówcy. Tutaj nastąpiła drobna 

zmiana w imieniu stowarzyszenia Architektów Polskich oddział warszawski, głos zabierze pan Piotr 

Jurkiewicz. Zapraszam. 

Piotr Jurkiewicz, Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział warszawski 

Dzień dobry. Piotr Jurkiewicz, jestem przedstawicielem koła architektury zrównoważonej oddziału 

warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich i jednocześnie wiceprezesem tego oddziału 

warszawskiego do spraw architektury kryzysu klimatycznego. Po pierwsze bardzo dziękuję za 

możliwość wzięcia udziału w naszym wysłuchaniu. Mała uwaga naprawdę nie spodziewałem się, 

że to będzie takie interesujące i inspirujące dla mnie jako uczestnika na pewno mam nadzieję, 

że również dla przedstawicieli Ministerstwa.  

Jeżeli chodzi o uwagi do KPO, komponentu B „zielona energia i zmniejszanie energochłonności” 

złożymy je na piśmie. Chcę też podkreślić, że - ponieważ będę mówił przede wszystkim 

o zagadnieniu związanych z emisjami gazów cieplarnianych - oprócz nich muszą być jednocześnie 

brane pod uwagę to, co dziś wielokrotnie padało, wzmacnianie bioróżnorodności, gospodarowanie 

wodą, gospodarka w obiegu zamkniętym, dostępność, zdrowie, samopoczucie, kwestie społeczne.  

Z punktu widzenia architektów, projektantów z sektora budowlanego, który odpowiada za około 

40% emisji gazów cieplarnianych, na te 40% składa się kilkanaście procent, które pochodzą 

ze śladu węglowego wbudowanego czyli materiałów, które są wbudowane w budynki. Dwadzieścia 

kilka jedynie ze śladu węglowego fazy operacyjnej, czyli fazy, kiedy użytkujemy budynki. Jakby 

z tych procentów widać, że udział budownictwa w całym tym procesie jest niezbędnym warunkiem 

koniecznym i chcę powiedzieć o czterech warunkach koniecznych, które widzimy do osiągnięcia 

jakiegokolwiek zgodnego z celami efektu.  

Po pierwsze musimy jasno sformułować i jednoznacznie sformułować cel. Ten cel musi być 

ambitny i zgodny celami unijnymi. Następnie cele pośrednie i ich realizacja.  

Po drugie legislacja, która umożliwi osiąganie tych celów, w dziedzinach takich jak planowanie 

i polityka przestrzenna, w tym między innymi walka z rozlewaniem się zabudowy. Architektura 

i budownictwo: mówimy o neutralności klimatycznej budynków, a ich zerowym śladzie węglowym 

obecnie nie ma żadnych wymagań w tym zakresie. Konieczne jest ich wprowadzenie. Dodatkowo 

jeszcze konieczna jest też weryfikacja faktycznie osiąganych wyników, które są osiągane 

w budynkach które powstają na podstawie tych przepisów.  

Po trzecie edukacja. Edukacja zarówno profesjonalistów, uczestników procesu budowlanego, oraz 

także użytkowników, czyli społeczeństwa. Mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia. Brakuje nam 

myślę, że można to uogólnić, brakuje nam sporo wiedzy w jaki sposób budować w sposób 

neutralny klimatycznie, również narzędzi.  
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Po czwarte ważna bardzo rzecz, wyznaczanie wzorców. Inwestycje publiczne, inwestycje 

z udziałem środków publicznych powinny stanowić najlepsze praktyki, które będą wzorcem 

dla innych inwestycji. Dotyczy to zarówno budynków projektowanych jak i - co jest chyba nawet 

większym problemem - istniejące.  

Bardzo dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Zapraszam kolejną osobę. Mam nadzieję, że poprawnie 

wymówię pani nazwisko pani Julia Keane z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. 

Julia Keane, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego  

Dzień dobry. Dziękuję bardzo za głos. Jestem tu dzisiaj w imieniu Młodzieżowego Strajku 

Klimatycznego, czyli młodych osób, na których przyszłość będzie miało przełożenie to, jaki kształt 

będzie miał Krajowy Plan Odbudowy, ponieważ my będziemy podnosić wieloletnie koszty tego, 

jakie projekty ostatecznie będą tam zawarte.  

Krajowy Plan Odbudowy powinien być dokumentem przedstawiającym rzetelny plan rozwoju 

Polski w postkowidowej rzeczywistości [?], jednak to, co obecnie zakłada, to jest marnowanie 

ogromnej sumy pieniędzy na inwestycje wspierające już wcześniej niewydolny polski system 

energetyczny. KPO przewiduje przekazanie znikomych kwot na cele zielonej energii 

[niezrozumiałe, 04:48:58] a jego cele są niespójne z założeniami Porozumienia Paryskiego oraz 

Europejskiego Zielonego Ładu. Nie wymieniają daty osiągnięcia neutralności klimatycznej przez 

Polskę, a przewidywana redukcja emisji CO2 2030 roku nie jest nawet bliska 55%. Nie wspomnę już 

o tym, że cel ten sam w sobie nie wystarczy, aby utrzymać wzrost światowych temperatur poniżej 

1,5 stopnia Celsjusza. Jeśli ten Plan w obecnym kształcie zostanie poddany pod głosowanie Radzie 

Europejskiej, to skutkuje najprawdopodobniej jego odrzuceniem, a więc zmarnowaniem kilkunastu 

miesięcy, które mogły być przeznaczone na rozpoczęcie sprawiedliwej transformacji gospodarczej 

w naszym kraju.  

Należy poddać KPO radykalnej zmianie, dzięki której będzie można rzeczywiście nazwać go planem 

odbudowy, a [niezrozumiałe, 04:49:40] naszej gospodarki pod wpływem kryzysu klimatycznego. 

Musiałby zawierać [niezrozumiałe, 04:49:45] dekarbonizacji do 2030 roku, a finansowana przez 

niego inwestycje muszą prowadzić do redukcji emisji CO2 do 2030 r. o co najmniej 65% oraz 

neutralności klimatycznej do 2040 roku.  

Cały proces powinny być oparty o deklarację [rocznej redukcji ?] emisji, co łącznie dałoby 

obywatelom i obywatelkom kontrolę nad tym, czy rząd rzeczywiście wywiązuje się z przyjętych 

zobowiązań. Co więcej, plan wydania kilkudziesięciu milionów po pandemii nie może być oparty na 

tak nieaktualnym dokumencie strategicznym jak Polityka Energetyczna Polski 2040.  

I nie ma naszej zgody, by tak wielka suma pieniędzy, która dobrze zagospodarowana mogłaby być 

rozwiązaniem dla większości problemów związanych z kryzysem klimatycznym, z którym borykamy 

się obecnie w Polsce, była najzwyczajniej w świecie zmarnowana. Mamy szansę zbudować 

nowoczesne, energetycznie bezpieczne państwo, jednak mówiąc o odbudowie, poruszamy się 
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tylko w kategoriach wzrostu gospodarczego, który [niezrozumiałe, 04:50:41] doprowadzi do 

upadku.  

To moment, dobrostan polskich obywateli i obywatelek stał się wreszcie priorytetem. Mówię to 

z perspektywy osoby, której pokolenie będzie spłacało inwestycje realizowane w ramach KPO. Nie 

wyobrażam sobie przez pół życia pokrywać koszty projektu, który [pozbawia mnie i moich 

rówieśników dobrej przyszłości ?] Dziękuję.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Dziękuję i zapraszam do głosu kolejną osobę pan Stefan 

Dzienniak z Hutniczej Izby Przemysłowo Handlowej.  

Stefan Dzienniak, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa 

Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty o przyszłości Polski. 

Reprezentuję Hutniczą Izbę Przemysłowo- Handlową, która skupia wszystkich producentów stali 

w Polsce, przetwórców, a także wiele sektorów pracujących na rzecz hutnictwa.  

Szanowni państwo, sektor hutniczy stanowi bardzo istotny element polskiej gospodarki. 

Jako sektor energochłonny zużywamy prawie 6 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie. 

Przyczyniamy się bezpośrednio do emisji CO2, około 8 milionów ton rocznie. Dlatego też 

transformacja energetyczna, kwestia zielonej energii, efektywności energetycznej, jest 

najważniejszym wyzwaniem stojącym przed przemysłem stalowym w najbliższych latach i powinna 

być uwzględniona w strategii dekarbonizacji Polski. 

Sektor stalowy jest gotowy, by podjąć działania inwestycyjne zmierzające do intensywnej 

dekarbonizacji produkcji. Posiadamy szereg innowacyjnych projektów, których realizacja pozwoli 

na znaczną i trwałą redukcję emisji. Inwestycje proekologiczne, dekarbonizacyjne mogą pozwolić 

na znaczne ograniczenie zużycia paliw kopalnych, dostarczyć i oszczędność energii. Wiele z tych 

projektów możliwe jest do realizacji nawet w perspektywie do roku 2024.  

Jesteśmy także w stanie oszacować ex ante oszczędności energii emisji, co umożliwi akceptację 

tego planu przez Komisję Europejską. Mówimy tu o potencjale około 6 milionów ton emisji CO2 

i około 40 tysięcy ton paliwa umownego toe oszczędności energii elektrycznej, dzięki tym 

inwestycjom.  

Niestety, środki, które w ramach KPO przewidziano na efektywność energetyczną i odnawialne 

źródła energii w przedsiębiorstwach przemysłowych są zaskakująco niskie. W działaniu B 1.1.4 

przeznaczono na to niespełna 30 mln euro. Taki budżet nie pozwoli na wykorzystanie olbrzymiego 

potencjału przemysłów energochłonnych do dekarbonizacji ani w przemyśle hutniczym ani w 

żadnych innym energochłonnym. Taki niski budżet nie stanowi też odpowiedniego wsparcia, nie 

pozwoli na realizację inwestycji dekarbonizacyjnych w istotnym znaczeniu dla gospodarki i 

osiągnięcia celów klimatycznych całej Polski – nie tylko przemysłu hutniczego. Priorytetowo 

powinny być traktowane - jako zasada – projekty o największym potencjale do osiągnięcia celów 

klimatycznych i do redukcji emisji. 
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Jako Hutnicza Izba przekazaliśmy Ministerstwu Środowiska i Klimatu potencjalne projekty, które 

możliwe są do realizacji, jeżeli otrzymalibyśmy wsparcie.  

Dziękuję bardzo 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Kolejny mówca zrezygnował z głosu, a [niezrozumiałe, 

04:54:33] pana Henryka Kwapisza ze Stowarzyszenia MIWO. Zapraszam. 

Henryk Kwapisz, Stowarzyszenia MIWO 

Dzień dobry państwu. Reprezentuję Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO i chciałbym wyrazić 

głos biznesu.  

Zgłosiliśmy, czy zgłaszamy w tej chwili, bo procedura jest dosyć mozolna, kilkadziesiąt uwag 

do Krajowego Planu Odbudowy. No ale tak żeby zdać państwu relację z tego, czego one dotyczą, 

zgrupowałem je w cztery podgrupy.  

Pierwsza sekwencja naszych uwag dotyczy definicji. Ponieważ w Krajowym Planie Odbudowy 

pojawiają się między innymi takie definicje jak „zielone usługi”, „zielona inwestycja”, „najbardziej 

zaawansowane rozwiązania w architekturze” czy „technologia przyjazna środowisku”. Jest więcej 

takich definicji i prawdę mówiąc sam jako biznesowi, któremu zależy na jak największej płynności 

i transparentności, to jeśli coś jest zdefiniowane jako najlepsza, najbardziej zaawansowana 

rozwiązane w architekturze, to tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi.  

Wzywamy do tego, żeby odnieść to po prostu do taksonomii, która szczegółowo opisuje zasady 

i wtedy jest każde takie działanie jasno sprecyzowane.  

Druga grupa to jest legislacja. Mówi się między innymi w Krajowym Planie Odbudowy o tym, 

że trzeba znowelizować ustawę o efektywności energetycznej. Natomiast zupełnie pomija się 

ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, z której wynika między innymi element 

świadectw charakterystyki energetycznej budynków tak zupełnie zaniedbanych, jeśli chodzi 

o Polskę. Bardzo by nam zależało na tym, żeby w Krajowym Planie Odbudowy jako element 

odniesienia również znalazła się nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.  

Trzeci element to jest cyfryzacja tak bardzo istotna dla rozwoju i dla odbudowy oczywiście. 

Jeśli chodzi o cyfryzację budownictwa, to jest wspominany tylko fragment, że należy to odnieść do 

BIM-u [Building Information Modeling], co jest oczywiście jasne, że tak powinno się stać. 

Nie zmienia to postaci rzeczy, że jeśli ma być dokonywana cyfryzacja budownictwa, to trzeba 

wyraźnie zaznaczyć, że powinno się odnieść to do Open BIM, bo tylko Open BIM zapewni wspólny 

język wymiany danych. Tak jeśli będziemy bez jakiegoś odniesienia do otwartego i wspólnego 

języka, to wtedy na kolejnych etapach cyklu życia budynku trzeba będzie znowu wprowadzać 

dane, co będzie oczywiście multiplikować koszty.  

I ostatni element bardzo, ale to bardzo prosiłbym o to, a żeby budynki traktować jako całość, 

dlatego, że w tej chwili w Krajowym Planie Odbudowy, jeśli chodzi o budynki szkół, to ich 

termomodernizacja ma wynikać z działań Ministerstwa Klimatu, jeśli chodzi o mieszkania - 



 

- 336 - 

 

z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologi, biblioteki - z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 

a [produkcyjne? ] - Ministerstwa Aktywów Państwowych.  

Jednym słowem bardzo prosimy, żeby budynki podlegały nie tylko biznesu, ale też Ministerstwu 

Rozwoju, Pracy i Technologii. Dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję. Kolejne trzy osoby na liście albo jeszcze do nas nie dołączyły 

online albo zrezygnowały z głosu. Jeżeli pojawią się to dołączą na końcu listy, a ja przekazuję w tej 

chwili głos panu Krzysztofowi Śmierciak z INVESTGIS  

Krzysztof Śmierciak, INVESTGIS  

Dzień dobry państwu. To już jest moje drugie wysłuchanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. 

Szanowni państwo na co chciałbym zwrócić uwagę. Dzisiaj to już parę razy zostało podniesione.  

Szanowni państwo reprezentuję firmę prywatną, która przez ostatnie kilka lat inwestowała 

w projekty wodorowe. Szanowni państwo, jeżeli w Krajowym Programie Odbudowy nie 

stworzymy modułu który wykorzysta potencjał wyników badawczo- rozwojowych w zakresie 

technologii wodorowej, to tak naprawdę wiele firm cofnie się bardzo mocno w tym, co do tej pory 

zrobiło.  

Szanowni państwo przygotowanie pilotaży, o których mówiłem już w ramach modułu medycznego, 

będzie kluczowe do tego, żeby technologia o których my możemy mówić dzisiaj jako 

o technologiach dojrzałych, mogłyby być wprowadzone j do przemysłu. Zwracam uwagę 

na wytyczne w zakresie wykorzystania wodoru jako paliwa alternatywnego, między innymi 

w przemyśle lotniczym. Ja reprezentuję firmę i przemysł, który w ostatnich paru latach inwestował 

w programy badawcze w ramach programów wykorzystujących systemy bezzałogowe. Jako firma 

stworzyliśmy między innymi stację tankowania wodoru, która jest chyba obecnie jedyną stacją 

w Polsce w ramach B+R. Dalej nie możemy sobie z tym poradzić.  

Proszę państwa mamy w Polsce potencjał firm, potencjał programów badawczych, potencjał 

uczelni, który w żaden sposób nie jest wykorzystywany, a może być wykorzystany, jeżeli zostaną 

stworzone właściwe do tego narzędzie, jakimi mogą być pilotaże. Proszę państwa, społeczna 

akceptacja technologii wodorowej również może być w tym momencie wykorzystana.  

Technologie związane chociażby z indywidualnymi środkami transportu, takimi jak transport 

medyczny, czy transport dla osób niepełnosprawnych, pojazdy trzykołowe napędzane wodorem, 

nie stanowi obecnie żadnego problemu technologicznego wykorzystującego już doświadczenia 

z tej dziedziny.  

Szanowni państwo, jak szybko rozwija się technologia wodorowa w branży o której mówię, niech 

tylko przykładem będą technologie, które jako jedynym w tej chwili w Europie, jednym 

z nielicznych na świecie, udało nam się jako pierwszym wdrożyć. To w Polsce powstały 

motoszybowce z napędem wodorowym jako pierwsze. To w Polsce powstała stacja tankowania 

wodoru mobilna. To w Polsce powstały technologie wykorzystujące energię elektryczną 

z możliwością tankowania chociażby hulajnóg, wykorzystujące wodór.  
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Bardzo proszę o potraktowanie pilotaży jako jednego z głównych elementów, który pozwoli na 

transformację projektów badawczo-rozwojowych do przemysłu. Bo stworzenie tak naprawdę 

całych rozwiązań, które pozwolą na włączenie tych pilotaży do procesu zarządczego 

przedsiębiorstw. To pozwoli tak naprawdę na przyspieszenie tych działań i przyspieszenie 

wdrażania tych technologii wodorowych.  

Dziękuję państwu. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu. Kolejne cztery osoby albo jeszcze do nas nie dołączyły 

albo zrezygnowały ze swojego głosu, dlatego zapraszam w tej chwili pana Bogdana Ślęka z ZPSO 

Pol Lighting. Proszę trzy minuty dla pana. 

Bogdan Ślęk, ZPSO „Pol-lighting” 

Dzień dobry państwu nazywam się Bogdan Ślęk, reprezentuję związek producentów Związek 

Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol Lighting. (Poprosiłbym może o pierwszy slajd).  

Chciałbym na wstępie zaapelować, aby w jak najszerszym zakresie wykorzystać oświetlenie 

do poprawy efektywności energetycznej. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że oświetlenie 

jest jedną z najbardziej efektywnych metod ograniczenia zużycia energii i emisji CO2. Ten graf, 

który państwo widzicie na slajdzie, pochodzi z raportu „Niskoemisyjna Polska 2050”. Pokazuje on, 

że jedna tona regulacji CO2 przez modernizację oświetlenia to jest oszczędność rzędu ponad 200 

euro, czyli około tysiąca złotych. 

Na leży w wykorzystać Krajowy Plan Odbudowy, aby przyspieszyć transformację infrastruktury 

oświetleniowej, która trwa cały czas w Polsce, z analogowej na cyfrową. Równocześnie to, co jest 

bardzo istotne, że ten proces jest bardzo powolny, a szanse są bardzo duże. (Poprosiłbym o kolejny 

slajd. Poprosiłbym o kolejny slajd tak).  

Właściwie zaprojektowane oświetlenie, to nie tylko oszczędności energii ale także poprawa 

samopoczucia, produktywności ale także lepsze warunki do nauki. Zauważyliśmy, że w Planie 

znajdują się interwencje, w ramach których przewidziane jest oświetlenie, jednak uważamy, 

że tych interwencji, gdzie zawarte jest oświetlenie, jest zdecydowanie zbyt mało. To zupełnie 

na przykład nie widać tutaj bardzo innowacyjnych, szybko rozwijających się technologii oświetlenia 

solarnego. (Poprosiłbym o ostatni slajd).  

I chciałbym w imieniu Związku zawnioskować o uzupełnienie zakresu wsparcia programu 

we wszystkich komponentach Krajowego Planu Odbudowy o budowę lub modernizację 

infrastruktury oświetleniowej. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że to nie tylko oszczędności 

energii, ale modernizacja oświetlenia również pozwala na optymalizację mocy przyłącza 

elektrycznego, doboru transformatora zasilającego i mocy zainstalowanej i potrzebnej do 

wytwarzania energii elektrycznej. A w wypadku oświetlenia należy pamiętać, że oświetlenie jest 

odpowiedzialne za prawie 20% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Polsce, czyli bardzo 

dużo. A ten potencjał to - tak jak na wcześniejszym slajdzie było widać - to ponad 240 milionów 

punktów świetlnych w budynkach i ponad 4 miliony punktów świetlnych na zewnątrz.  
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W Polsce zatrudnionych jest wiele firm, producentów produkujących oświetlenie, i ta branża jest 

dobrze rozpoznawalna nie tylko w Polsce, ale również oczywiście w Europie i w świecie. Prowadzą 

bardzo również ciekawą działalność eksportową, gdzie innowacje również trafiają. Także jeszcze 

raz ten apel o uwzględnienie istotnego elementu jakim jest oświetlenie w KPO. Dziękuję bardzo.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu i zapraszam kolejną osobę Zu Żabińska z Green REV 

Institute. 

Zu Żabińska, Green REV Institute 

Dzień dobry. Szanowni Państwo w imieniu Green REV Institute chcę zwrócić uwagę na pominięcie 

w krajowym planie odbudowy w filarze, który dziś omawiamy, problematyki działania ferm 

przemysłowych w Polsce i ich oddziaływania na środowisko.  

Wiemy, że fermy przemysłowe powodują niebezpieczne dla zdrowia skażenia środowiska i są 

ogromnie uciążliwe dla osób zamieszkujących w jej okolicy. A mimo to nie przeczytamy o nich 

w Krajowym Planie Odbudowy.  

W Polsce działają aż 864 fermy. Problemy które wynikają z ich działalności dotykają całą Polskę, a 

szczególnie Wielkopolskę, gdzie działalność ferm stanowi 25% w skali kraju.  

Głośny raport Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku krytycznie ocenił działalność 

wielkoprzemysłowych ferm w Polsce, wymieniając cztery główne zagrożenia: odory, 

zanieczyszczenie wód, przenawożenie gleby i zanieczyszczenia żywności.  

Kolejny raport „Rozwój przemysłowej hodowli drobiu w Polsce, a koszty eksternalizowane” opisuje 

szczegółowo zagrożenia epidemiologiczne, zdrowotne i koszty wynikające z działań ferm. Epidemia 

i choroby, na przykład ptasia grypa w latach 2016-17: w Polsce wykryto 65 ognisk choroby, a w tym 

roku 2021, w drugim roku pandemii Covid, mamy aż 11 nowych ognisk. Koszt zabicia chorych 

ptaków i odszkodowań wypłaconych fermom wyniósł budżet państwa w latach 2016-17 około 120 

milionów złotych. Caluneloza [?] według NIK na walkę z nią przeznaczono z budżetu państwa 

w 2016-17 ponad 120 milionów złotych. Zastosowanie antybiotyków. W 2018 roku NIK ustalił, 

że 70% hodowców stosuje antybiotyki, mimo że przepisy tego zabraniają.  

Przemysłowy chów generuje również konflikty społeczne. W latach 2014-18 naliczono 

na podstawie monitoringu prasowego 139 przypadków protestów, z czego większość 

w Wielkopolsce. Mimo rosnącej świadomości społecznej i skali protestów, wpływ obywateli 

i obywatelek na polityki publiczne związane z regulacją działania ferm jest znikomy.  

Dodatkowo w ostatni piątek Senat przyjął poprawkę, która w praktyce wyklucza udział organizacji 

strażniczych, które dziś walczą o jakość życia osób mieszkających w sąsiedztwie ferm, 

z postępowania administracyjnego dotyczącego środowiska.  

Czy w świetle przedstawionych faktów wykazanego negatywnego oddziaływania ferm 

przemysłowych na środowisko naturalne, wody, gleby i powietrza, strategiczny dokument, który 

wyznaczy kierunki rozwoju Polski, jakim jest KPO, może pomijać i zamiatać pod dywan te 

problemy?  
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Jako Green Ref Institute postulujemy dokonania rzetelnej i kompletnej diagnozy uwzględniając 

jej negatywne oddziaływanie ferm przemysłowych na środowisko naturalne, jakość życia 

i zdrowie ludzi i zaplanowanie konkretnych, zdecydowanych działań na rzecz wszystkich obywateli 

i obywatelek, tych mieszkających lub nie w sąsiedztwie ferm przemysłowych. Wszyscy i wszystkie 

jesteśmy zagrożeni oddziaływaniem ferm przemysłowych w Polsce i mamy prawo do życia 

w czystym środowisku.  

Dziękuję bardzo za możliwość głosu. 

 

Wystąpienia osób indywidualnych 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i tym wystąpieniem zamykamy kolejną część dzisiejszego 

wysłuchania podczas którego mogliśmy wysłuchać głosów przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, świata biznesu czy samorządów 

Chciałabym przejść do kolejnej części, w której osoby indywidualne, które również mogły zgłaszać 

się na to wysłuchanie, dostaną swój czas na przedstawienie głosu. Tutaj również kolejność była 

losowana i każdy z państwa otrzymuje 2 minuty na wypowiedź.  

Zapraszam pierwszą osobę która jest już obecna z nami online, pani Monika Dąbrowska. 

Zapraszam, dwie minuty. Pani Moniko, halo? 

Monika Dąbrowska: Tak, dzień dobry.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dzień dobry. 

Monika Dąbrowska:  

Przepraszam najmocniej, musiałam się odmute’ować. Nie słuchałam całego panelu niestety 

z różnych przyczyn osobistych, jednak starałam się uczestniczyć w wielu innych spotkaniach 

dotyczących KPO i udział oddolnego w możliwościach jakby znamy procesu kryzysu klimatycznego 

i mam wrażenie, że KPO jest bardzo ładnym obrazkiem dla rządu, dla ministerstw ale nie jest 

obrazkiem dla nas obywateli.  

Tracimy - tak jak przedmówczyni zwróciła uwagę - tracimy pomoc NGOS-ów, które po głosowaniu 

senatorskim będą teraz się obawiały nas reprezentować, i nie mamy w KPO żadnej reprezentacji 

która mogłaby nas wspierać w tworzeniu tak zwanych społeczności energetycznych. Ani 

wspólnoty, ani grupy ani społeczności energii odnawialnej nie są nigdzie jakby wprowadzone do 

KPO. Zgłaszając to chciałabym, żebyście mieli na uwadze, że najważniejszy jest ten głos oddolny. 

I jeżeli chcecie wsparcia dla OZE, to musicie wykorzystać ten olbrzymi ruch obywatelski obywatelek 

i obywateli młodego pokolenia, które znacznie więcej wie na temat kryzysu klimatycznego, niż 

wydaje się strefom rządzącym.  

Postarajcie się mieć to na uwadze.  

Dziękuję serdecznie. 
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Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i przekazuję kolejny głos, pan Kamil Szmit. Zapraszam. 

Kamil Szmit  

Dzień dobry. Ja mam dwa postulaty. Po pierwsze o dofinansowanie budowy kanalizacji 

wodociągów w gminach wiejskich w aglomeracjach. [niezrozumiałe, 05:11:09]  

Karolina Dreszer-Smalec: Przepraszamy, mamy małe kłopoty techniczne, ale wydaje się, 

że wszystko już jest w tej chwili OK. Zapraszam panie Kamilu. 

Kamil Szmit: Aha. To dopiero teraz się czas liczy tak? Dobra. 

Karolina Dreszer-Smalec: Proszę. 

Kamil Szmit: No to proszę o dofinansowanie budowy kanalizacji wodociągów w gminach wiejskich 

w aglomeracjach. Takie gminy też są biedne. W KPO uwzględniono dofinansowanie budowy 

kanalizacji wodociągów poza aglomeracjami. To proszę o także o objęcie tym dofinansowaniem 

także gminy wiejskie w aglomeracjach, czyli podmiejskie gminy.  

W drugim postulacie proszę rozważenie liberalizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni 

wiatrowych w celu możliwości budowy większej ilości elektrowni wiatrowych. I objęciem 

dofinansowaniem także tych elektrowni. Na przykład w Niemczech, w państwie podobnym 

geograficznie do Polski, takich elektrowni jest dużo. Trudno będzie zmniejszyć udział elektrowni 

węglowych w produkcji energii elektrycznej no bez budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. To 

tyle no.  

Bardzo dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję i przekazuję głos kolejnej osobie, pan Damian Hajduk. Dwie 

poprzednie osoby jeszcze się nie połączyły. Gdyby państwo byli z nami to proszę dać znać i pan 

Damian Hajduk dostaje swoje dwie minuty. Zapraszam. Halo? Nie słyszymy pana. Proszę się 

upewnić, że mikrofon jest podłączony, bo niestety ani pana nie widzimy ani nie słyszymy pana 

głosu.  

To może czekając zanim to połączenie będzie odpowiednie i patrząc też na fakt, że mamy chwilę 

oszczędności czasowej, chciałabym zapytać o to, czy ktoś z państwa, kto dotychczas nie zabierał 

głosu, ale chciałby go jeszcze zabrać, mówię tutaj o osobach, które są obecnie na sali, które są 

połączone do aplikacji Zoom, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli tak, to proszę o sygnał, 

a jednocześnie proszę też upewnić się czy połączenie z panem Damianem Hajdukiem jest 

prawidłowe.  

Damian Hajduk: Dzień dobry, czy mnie słychać? 

Karolina Dreszer-Smalec: Dzień dobry. Dokładnie, słyszę tak słyszę kogoś.  

Damian Hajduk 

Dzień dobry, Damian Hajduk. Trochę mnie pani prowadząca zaskoczyła, bo w kolejności wynikało, 

że jestem ostatni, ale skoro przyjmujemy zasadę, że ostatni będą pierwszymi, to postaram się 
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przekazać możliwie treściwie swoje uwagi do przedmiotu naszego spotkania czyli Programu 

Odbudowy i wzmocnienia również odporności.  

Szanowni państwo trzy aspekty. Pierwszy istotny aspekt to jest postawienie na edukację. Myślę, 

że to jest kluczowe zarówno edukacja w szkołach, formalna jak i nieformalna, w ciągu całego życia 

człowieka, ponieważ technologie stale ewoluują. Kiedyś były modne takie zajęcia praktyczno-

techniczne, ZPT, być może teraz wystarczy to mądrzej nazwać, żeby było trendy i bardziej eko-, ale 

takie zajęcia myślę bardzo dobrze będą przygotowywały do praktycznego stosowania innowacji 

także w obszarze energetyki gospodarki cyklu zamkniętego.  

Druga kwestia to jest krajowy system wsparcia innowacji, który postulujemy także w ramach 

jednego z raportów grup roboczych dla władz Polski, który to system jako system zintegrowany, 

łączący różne elementy wsparcia, ułatwi też między innymi wsparcie takich innowacji, które będą 

służyć redukcji energochłonności gospodarki, wspierać idee zrównoważonego rozwoju oraz 

w szczególności innowacje w tym obszarze.  

I trzecia rzecz bardzo istotna odnosi się i do edukacji innowacji. Pamiętajmy, że czysty koszt 

nabycia nie jest tożsamy z kosztem użytkowania. Całkowity koszt posiadania, koszt cyklu życia 

produktu czy danego rozwiązania, to są rzeczy kluczowe dla zrozumienia i właściwego adresowania 

problemów i podejmowania decyzji.  

Bardzo dziękuję. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu pięknie. Rzeczywiście mówcy na liście czasami po prostu 

nie docierają na nasze spotkanie, bądź rezygnują z głosu.  

Przechodzimy w kolejności do następnej osoby i w tej chwili mamy połączenie z panem 

Mateuszem Nycek z miasta Ostrów Wielkopolski, z Rady Miejskiej, który miał zabrać głos 

wcześniej, ale dołączył do nas w tej chwili. Zapraszam panie Mateuszu. Występował pan w części 

w której przysługiwały trzy minuty, więc proszę trzy minuty dla pana. 

Mateusz Nycek 

Dziękuję uprzejmie. Witam państwa serdecznie i pozdrawiam z Ostrowa Wielkopolskiego.  

Korzystając z możliwości tych otwartych konsultacji chcę podzielić się kilkoma samorządowymi 

doświadczeniami, które płyną z naszych działań ostrowskich właśnie w zakresie zielonej energetyki 

i tej lokalnej transformacji klimatyczno- energetycznej, które mam nadzieje zaimplementowane na 

tym poziom ogólnokrajowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy pozwolą jeszcze te lokalne 

procesy wzmocnić i zintensyfikować.  

Bardzo dobrze, że w projekcie dokumentu postawiono silny akcent na budowanie lokalnych 

społeczności energetycznych na odnawialne źródła energii. Tutaj taka praktyczna rekomendacja, 

która płynie z naszych działań i także z tego, co współtworzę w Ostrowie Wielkopolskim, 

to potrzeba zweryfikowania czy troszkę przemodelowania procesu koncesjonowania.  
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Dobrze by było, aby lokalne społeczności energetyczne, to, co nazywamy lokalnymi klastrami 

energii, mogły także uzyskiwać swoje własne, lokalne koncesje na dystrybucję i na obrót energii 

elektrycznej w nieco uproszczonych warunkach, niekoniecznie przy tych dużych wymaganiach 

kapitałowych czy infrastrukturalnych które dotyczą całej Polski.  

Niekiedy te lokalne klastry czy linki energetyczne działają na obszarze jednego czy kilku miast, 

miasta czy gmin sąsiadujących. Byłoby dobrze, aby prawo krajowe pozwalało także 

na uzyskiwanie takich lokalnych koncesji energetycznych obejmujących dane terytorium.  

Drugim aspektem w zakresie rozwoju tej zielonej energetyki byłyby preferencje dla tych lokalnych 

społeczności energetycznych tych miast czy tych klastrów, które wprowadzają - tak jak w Ostrowie 

Wielkopolskim - ten innowacyjny model kierowania zielonej energii nie tylko do sektorów 

gospodarczych, ale bezpośrednio do gniazdek mieszkańców miasta.  

My tego dokonaliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, natomiast ta droga i od strony prawnej 

i od strony infrastrukturalnej jest skomplikowana. Tutaj przydałyby się również ułatwienia. Bardzo 

ważne są granty, także ogólnopolskie, dla samorządów na szeroko pojętą edukację energetyczną. 

To, co jest też niezwykle ważne, na bazie przykładów, które realizuję w Ostrowie Wielkopolskim, to 

włączenie zielonej energii w komunikację publiczną. Czyli budowanie lokalnych systemów 

ekologicznej elektromobilności.  

My w Ostrowie Wielkopolskim mamy pierwszy, jedyny do tej pory w kraju lokalny system 

ekologicznej elektromobilności, ładujemy miejskie autobusy elektryczne właśnie własną, miejską, 

zieloną, ekologiczną energią. Ważne, żeby tego rodzaju systemy i ich powstawanie były - na bazie 

tego innowacyjnego pomysłu - także wspierane i finansowo i priorytetowo przy pomocy narzędzi 

Krajowego Planu Odbudowy.  

Wreszcie po trzecie, niezwykle ważne jest wykorzystanie potencjału samorządu w budowaniu 

lokalnej gospodarki wodorowej. Fajnie, że te inicjatywy wodorowe i to źródło jest w planie 

uwzględnione. Warto tutaj wykorzystać lokalny potencjał samorządów, stworzyć na przykład 

fundusz współfinansowanie z udziałem na przykład budżetu krajowego, wojewódzkiego, 

powiatowego czy miejskiego, aby te społeczne inicjatywy wodorowe mogły także rozwijać się na 

terenie lokalnych społeczności.  

Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam. 

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję panu. Mam jeszcze sygnał ze studia, że do głosy zgłosiła się 

osoba obecna na naszym wysłuchaniu, pan Adam Nowak. Jeżeli jest pan obecny, to zapraszam 

o zabranie głosu. Ma pan dwie minuty. Czy możemy się połączyć? Niestety nie widzę takiego 

połączenia. Proszę o sygnał ze studia.  

A jeżeli takiego sygnału nie widzę, to będziemy zamykali już tą część występów osób 

indywidualnych. Za nami ponad osiemdziesiąt różnego rodzaju głosów, bardzo intensywnie.  
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Podsumowanie wysłuchania 
Myślę, że wszyscy państwo mają pełne głowy tego czego wysłuchaliśmy.  

I w tej chwili w ramach takiego krótkiego podsumowania zabrania głosu poproszę pana ministra, 

który jest z nami obecny. Już tylko potrzebuję, a tak niestety jeszcze nie mam sygnału, a widzę, 

że już się łączymy z ministerstwem klimatu i przekazuję głos panu podsekretarzowi stanu. 

Zapraszam. Wiem, że to duże wyzwanie, żeby to podsumować, więc nie zachęcam pana do tego, 

bo tutaj jest bardzo dużo danych, ale może takie pierwsze refleksje po wysłuchaniu tych głosów, 

po wysłuchaniu tych osób. Zapraszam i przekazuję panu głos. 

Marcin Janiak, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Na początek jestem winny państwu pewne sprostowanie, 

ponieważ pan minister przed chwilą musiał się oddalić ze względu na konieczność udziału 

w komisji sejmowej w zakresie jednego z innych instrumentów komplementarnych do tego, 

o którym dzisiaj dysponujemy, a mianowicie dotyczących zapisów ustawy w zakresie funduszu 

modernizacyjnego.  

Ja nazywam się Marcin Janiak i w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odpowiadam za Krajowy Plan 

Odbudowy.  

Odnosząc się do państwa uwag, to jak na wstępie było powiedziane, to nie jest debata, więc nie 

będę debatował z tymi głosami. Wysłuchaliśmy się, zanotowaliśmy. Ja serdecznie dziękuję za te 

wszystkie głosy, bo te wszystkie dobre słowa, ale też konstruktywną krytykę, która jest bardzo 

ważna dla nas w kontekście prac nad tym dokumentem. I tak jak pan Jurkiewicz ze stowarzyszenia 

Architektów Polskich powiedział, tak potwierdzamy, dla nas również ta dyskusja była bardzo 

ciekawa i inspirująca i wiele z niej mam nadzieję, że weźmiemy.  

Odnosząc się tak punktowo do pewnych kwestii związanych z brakiem zapewnienia finansowania 

dla niektórych inwestycji, chciałbym wskazać, że jak chociażby w przypadku transportu 

kolejowego, szynowego, tego nisko emisyjnego transportu szynowego, o którym mówiła pani 

prezydent Dulkiewicz, to oczywiście pamiętajmy, że te środki - to wielokrotnie też padało dzisiaj - 

muszą być komplementarne. A więc takie podejście mamy, że w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy chcemy finansować te inwestycje związane z niskoemisyjnym transportem 

autobusowym w miastach. Natomiast ten transport szynowy nisko emisyjny komplementarnie 

chcemy finansować w ramach programów Polityki Spójności, w ramach nowej perspektywy 

finansowej.  

Odnośnie też głosu, który się często pojawiał, dotyczący objęcia wsparciem poprawy efektywności 

energetycznej w budynkach wielomieszkaniowych, też chciałbym państwa zapewnić, że będzie 

finansowanie dla tego obszaru zapewnione, również w ramach środków Polityki Spójności, 
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programów regionalnych czy programu ogólnokrajowego, więc wszystkie te potrzeby, o których 

dzisiaj mówiliśmy, też sobie wynotowaliśmy i też pamiętamy, żeby zapewnić finansowanie, aby ta 

transformacja energetyczna, ale też społeczno-gospodarcza naszego kraju, miała charakter 

kompleksowy.  

No i też nie pozostawiała nikogo z tyłu. Czyli mówimy tutaj o branżach, osobach czy regionach 

naszego kraju, więc w taki sposób my również to projektujemy.  

Ze swojej strony jeszcze raz chciałbym i pana ministra Michała Kurtyki, podziękować za dzisiejszą 

dyskusję, za bardzo cenne uwagi i tak merytoryczną dyskusję.  

Dziękuję i życzę wiele zdrowia.  

Karolina Dreszer-Smalec: Dziękuję za te słowa. Ja też będę się już z państwem żegnać. Jesteśmy 

nieco przed czasem. To kolejny czwarty, bardzo intensywny dzień wysłuchań publicznych. 

Jesteśmy tutaj w pełni chęci, gotowi do tego aby dyskutować, więc to ważne, że mamy okazję 

spotkać się wspólnie i wymienić się swoimi uwagami. Ja ze swojej strony, ze strony ogólnopolskiej 

federacji organizacji pozarządowych dziękuję państwu za ten wysiłek, który włożyli państwo 

w przygotowanie swoich uwag.  

Dziękujemy również Ministerstwu, że zechciało włączyć się z nami w ten proces.  

Karolina Dreszer-Smalec: Oddaję głos Kubie Wygnańskiemu, który mam nadzieję w najlepszy 

sposób podsumuje to w którym punkcie jesteśmy i co jeszcze przed nami. Dziękuję państwu. Kubo, 

oddaje ci głos.  

Jan Jakub Wygnański 

Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję za państwa cierpliwość.  

Na początku naszego spotkania mówiłem o wyzwaniu, jakim jest saturacja, czyli nasycenie i że 

można i mam wrażenie sam uczestniczę w tym czwarty dzień, więc tego było bardzo, bardzo, 

bardzo dużo i bardzo szczodrze.  

Czasami używałem pojęcia, że jest to z punktu widzenia myślę władz publicznych, że jest to rodzaj 

„filantropii wiedzy”, ale w istocie jestem socjologiem, więc myślałem, że to jest jednak ekonomia 

daru. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w ekonomii daru to nie jest czysta filantropia, tylko to 

jest spodziewane odwzajemnienie. Na tym polegają ekonomie darów.  

Więc mi się wydaje, że tu były jakieś dary, a w każdym razie bardzo dużo się dowiedziałem.  

Może on być kłopotliwy dlatego, że tak jak mówiłem już, i część z państwa jest na tych 

spotkaniach, tu problem głównie dotyczy tego, że spotykamy się tak późno, bo ten dokument KPO, 

o czym już mówiłem, nawet gdyby był genialny, a siłą rzeczy nie jest, jest wadliwy w tym sensie, 

że powstał inaczej, niż byśmy wszyscy chcieli. To znaczy nie powstał na bazie tego rodzaju rozmów. 

I w tej chwili ten rodzaj modernizacji tego dokumentu jest trudny, bo to jest taka logika 

domkniętych dokumentów.  
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Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy, o których będziemy i powinniśmy rozmawiać i które częściowo 

koncentrujemy się na tym, co jest napisane w tym dokumencie. A jeszcze trzeba by zapytać 

o rzeczy, które w nim nie są zapisane.  

Jeszcze czeka nas pewnie poważna rozmowa na temat owych, pewnie jutro to jeszcze powiem. 

Czegoś, co jest takim wielkim „słoniem w pokoju” - chyba wszyscy usłyszeć jakiś wiarygodny rodzaj 

opowieści o tym słoniu, czy właściwie o 1200 słoni, które są w postaci tych programów, których 

ktoś kiedyś zgłosi, których nie możemy obejrzeć, a być może jest tak, że wiele bardzo istotnych 

kwestii, które będą rodzić entuzjazm widzów, albo przerażenie widzów, to są te konkretne 

projekty.  

Nie, nie, nie, obiecuję państwu nie zrobimy 1200 wysłuchań na temat tych projektów, natomiast 

prędzej czy później trzeba się będzie jakoś z tym zmierzyć. Więc to nie jest koniec tej historii, tylko 

ledwie początek.  

Raz jeszcze - i zawsze będę to robił - podkreślam wdzięczność w stosunku do polityków, 

w szczególności do osób rządzących, tych, które są z nami przez te wszystkie dni.  

Dla każdego polityka to jest rodzaj czyśćca, tak długo siedzieć i słuchać i nie móc mówić. No i teraz 

pewnie będziemy czekać, co z tego właściwie wyniknie dla wielu z nas. Część osób do mnie nawet 

pisze, że oczekuje, że my jesteśmy, i cały ten proces to jest ledwie bycie listonoszem w tym 

procesie. W tej chwili to Ministerstwo chyba - mam nadzieję - że jakoś zobaczy co z tego wynika, 

przeczyta te transkrypcje i zastanowi się, jak się do tego odnosić i jak to komunikować.  

Pewnie spodziewalibyśmy się czegoś więcej niż na koniec obejrzenie wersji 2.0 tego programu 

i nerwowe przeszukiwanie czy którakolwiek z tych uwag tam się znalazła. Myślę, że tu chodzi o coś 

bardziej złożonego i obydwie strony mogę tego wprost nie nazywać, ale chyba czują, że chodzi 

o jakąś tutaj współpracę i o to, żeby tego miesiąca nie zmarnować.  

Mi zostało dwie rzeczy. Jedna to zapowiedzieć jutrzejsze spotkanie i pomyśleliśmy w gronie 

organizatorów, dwa dni temu dosłownie - bo jak państwo doskonale widzicie jest to proces 

budowany „samolot na pasie startowym” i na niektóre rzeczy wpadamy zbyt późno. - chcielibyśmy 

jutro, po tym jak skończymy myślę orientacyjnie, że będzie to w okolicy godziny 15, zrobić 

po króciutkiej przerwie rodzaj krótkiego spotkania, czy takich wystąpień kilku osób, które 

podsumowałyby nie piąty dzień wysłuchań, tylko pięć wysłuchań, jeśli oczywiście państwo 

nadążacie za tą różnicą, ale ona jest istotna.  

Bo to było pięć dni. Niektóre rzeczy oczywiście się podsumowują wewnątrz takiej zamkniętej 

klamry danego dnia, ale część to jest jakaś rozmowa o tym, co właściwie powiedziały nam ten 

tydzień. Bo to właściwie mija tydzień od momentu, kiedy żeśmy to zaczęli. Z naszej strony wystąpi 

kilka osób które będą reprezentowały ogólnie rzecz biorąc tych głównych, sektorowych 

udziałowców” samorząd, partnerów społecznych, społeczeństwo obywatelskie. Nie wiemy jeszcze 

- i to nie czynię z tego zarzutu, bo wczoraj dopiero kontaktowałem się Ministerstwem - kto 

chciałby dokonać takiego fundamentalnego podsumowywania po stronie Ministerstwa. To trzeba 
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brać poważnie pod uwagę zarządzanie oczekiwaniami. To chyba, znaczy nie doradzam państwu, 

ale myślę, że oczekiwania są bardzo duże i bardzo dużo zależy, jak państwo je opowiecie.  

Nie wiem kto podejmie się tej no trudnej misji nie ukrywam, ale mam nadzieję - skoro do tych 

przez te wszystkie dni udało nam się tak współpracować i znaleźć ludzi dość cierpliwych 

i odważnych ze strony rządu, żeby byli - że będzie też ktoś taki na koniec tego jutrzejszego 

spotkania.  

Zaprosimy na nie z resztą nie tylko tych, którzy już zapisali się na piąte wysłuchanie, tylko 

roześlemy to do tych adresów, które mamy z wszystkich pozostałych pięciu. Więc to jest taki 

rodzaj zapowiedzi i tyle.  

I na koniec oczywiście dziękuję wszystkim, dziękuję państwu, dziękuję przedstawicielom rządu, 

dziękuję wolontariuszom, którzy nam towarzyszyli, tłumaczom Polskiego Języka Migowego. No 

wszystkim życzliwym nam ludziom. Mam wrażenie, że ich liczba przyrasta. I bardzo się z tego 

cieszę i [niezrozumiałe, 05:31:13…] upewnić, że to co robimy ma jakiś sens i jakaś wartość.  

Więc poproszę moją koleżankę teraz Marię Perchuć, żeby jak to się mówi, odpaliła tą ankietę 

na chwile przed państwem i żeby państwo poświęcili jej dosłownie dziesięć, piętnaście sekund, bo 

jest ona prosta.  

Marysiu jak uznasz, że można ją zamknąć, to ją po prostu zamknij, bo ja nie widzę liczby osób które 

odpowiedziały. Oczywiście to dotyczy listy osób, które dotrwały do tej godziny, było nas więcej. 

Pewnie jutro spróbujemy skontaktować się za pomocą innych narzędzi z tymi ludźmi którzy 

zapewne tłumnie oglądają nas poza webinarem, za pomocą kanałów YouTube, Facebooka i tak 

dalej.  

No dobrze. Zobaczmy jakie są wyniki.  

Karolina Dreszer-Smalec: Żeby zagłosować w ankiecie, trzeba kliknąć w ikonkę na dole strony 

POLLS to jest taki wykres. Bardzo prosimy żeby państwo to zrobili. Ta ikonka znajduje się 

najprawdopodobniej na dole państwa ekranów, obok ikonki czatu jest ikonka Polls i tam można 

wyświetlić ankietę i zagłosować. Zrobiło to już 57 osób 

Kuba Wygnański: Nie mogą tego zrobić paneliści, więc ja też nie mogę tego zrobić, bo ta ankieta 

jest pomyślana jako rodzaj recenzji. Pamiętajcie, że nie wiem, czy udajemy, ale to jest jak webinar, 

czyli teraz jest moment, kiedy nasi słuchacze oceniają nas jako mówców. Akurat jest nas tutaj kilku 

panelistów, więc my nie możemy tego zrobić, ale wszyscy inni mogą wydać jakąś recenzję.  

Czy wynik już jest gotów?  

Karolina Dreszer-Smalec: Tak, wyświetlam już go Kubo mam nadzieję, że widzisz. 69 osób ze stu, 

z około stu zdążyło zagłosować. Czy widzisz wyniki? 

Kuba Wygnański: Ja nie widzę. Ale to może ty je po prostu odczytasz. A już je widzę. Proszę 

bardzo, proszę proszę. Widzę wyniki i słyszę gary. To jest bardzo miłe, bo też bym, właśnie to jest 

miło, że zostało nas i wyłącznie w gronie widzów.  
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Jedna trzecia mówców i widzów dwie trzecie. No chyba jesteśmy dość dobrze podzieleni. Bardzo 

charakterystyczne jest to - i o tym chyba jutro opowiem trochę - bo jest sporo ludzi z administracji 

publicznej, z samorządu prawie w równowadze partnerów społecznych, organizacji, trochę uczelni. 

Jest zero czytaj null ani jeden przedstawiciel partii politycznej i żaden z przedstawicieli mediów 

i trochę innych i żadne z powyższych.  

To jest na jakąś dłuższą rozmowę ale to nie jest przedmiot tutaj podsumowania. Stosunek 

do całego przedsięwzięcia partii politycznych i mediów. Próbuję to wszystko zrozumieć.  

Nie wiem, czy z wyniku się cieszyć, czy martwić, ale myślę, że wielu z nas ma jakieś hipotezy, 

dlaczego proces który w gruncie rzeczy nie ma precedensu chyba w Europie, jest tak skwapliwie 

chyba pomijany przez ogniwa te środowiska. No ale to jest na inną rozmowę, uczymy się całe 

życie.  

Czy usłyszeli państwo nowe rzeczy w czasie tego wysłuchania? I tutaj no tak widzimy, że prawie 

90%, 87% usłyszało, więc to samo w sobie starczy za argument, że warto cierpliwie tego słuchać.  

I czy było wartościowe? To tak, to prawie tak samo i tutaj było tak. To znaczy krótko mówiąc, 

że ludzie, nawet jeśli nie zgadzają się, a nie trudno się domyśleć, że nie z wszystkim się zgadzali, 

uważają to za wartościowe. To jest kwintesencja tego, co właśnie można nazwać debatą. Czyli 

znoszenia siebie nawzajem mimo różnicy poglądów.  

To, że te dwa wyniki są tak bardzo bliskie, wydaje mi się arcyważne. 

No i jeśli chodzi, czy było dobrze zorganizowane no tak w stosunku do poprzednich mogę uważać 

to za jakieś poważne uchybienie, bo ponad 90 ale ciągle 91% osób uważa, że było dobrze 

zorganizowane i nawet dwie uważają, że [niezrozumiałe, 05:35:36].  

Mili państwa to tym mimo wszystko optymistycznym akcentem, a także dobrą wiadomością 

a propos zarządzania oczekiwaniami jeżeli państwa oczekiwania dotyczyły 16:30, a na skutek 

różnego rodzaju okoliczności super sprawnego prowadzenia i państwa też dyscypliny, a także - 

zgaduję - kilku osób które odstąpiły od wypowiedzi po to żeby dać nam więcej czasu innym, no to 

uważam, że wylądowaliśmy całkiem nieźle. Widzimy się jutro o godzinie 10.  

Serdecznie państwu dziękuję.  
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Rafał Kowalski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, redaktor portalu ngo.pl 

Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii 

10.00-10.35  Część I. Wypowiedzi przedstawicieli organizatorów oraz autorów Krajowego Planu 

Odbudowy 

10.00-10.05 Rafał Kowalski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, redaktor 

portalu ngo.pl 
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i Środowiska 

10.35-12.00 Część II. Wypowiedzi przedstawicieli/ek podmiotów reprezentujących poszczególne 
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[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 5 minut, kolejność w ramach każdego z bloków była 

losowana] 
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10.55-11.10 Przedstawiciele/ki partnerów społecznych i gospodarczych 

(podmioty wymienione w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i partnerzy gospodarczy) 
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5. Bartosz Piłat, Polski Alarm Smogowy 

6. Ewa Gałka, Stowarzyszenie Centrum PISOP/Sieć SPLOT 

7. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

8. Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa "Wolne Sądy" oraz Komitet Obrony Sprawiedliwości 

11.55-12.15  Przerwa 

12.15-14.45 Część III. Wypowiedzi pozostałych przedstawicieli/ek instytucji oraz osób 

indywidualnych, które wyraziły chęć zabrania głosu rejestrując się na wysłuchanie 

Przedstawiciele/ki instytucji 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 3 minut, kolejność była losowana] 

1. Tomasz Mostowski, Polskie Koleje Państwowe S.A. 

2. Przemysław Muller, V8Team Sp. z o.o., organizator mistrzostwmechanikow.pl 

3. Remigiusz Kitliński, Gmina Miasta Gdańska 

4. Marek Widuch, Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

5. Justyna K. Ochędzan, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Wielkopolska 

Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Pu-

blicznego, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

6. Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska 

7. Paweł Pogorzelski, Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie 

8. Krzysztof Gubański, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze (prezentacja >>) 

9. Paweł Wiącek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna 

10. Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o.o. (prezentacja >>) 

11. Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu 

12. Dariusz Szwed, Zielony Instytut 

13. Włodzimierz Magdziarz, Europa ma Przyszłość 

14. Tomasz Szeszko, Jastrzębska Społka Węglowa S.A. 

15. Magdalena Hurnik, Patch Polska Sp. z o.o. Sp.K. 

16. Marcin Dawidowski, Gmina Miasta Gdańska 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/b1afd68d-d914-4565-b8ca-6a41fcfbf04b/9%20sylwia_szczutkowska.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b1afd68d-d914-4565-b8ca-6a41fcfbf04b/24%20Krzysztof%20Guba%C5%84ski.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/b1afd68d-d914-4565-b8ca-6a41fcfbf04b/26%20Bogdan%20%C5%9Al%C4%99k.pdf
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17. Morgan Janowicz, Green REV Institute 

18. Łukasz Kozłowski, Stowarzyszenie Poświęć Godzinę 

19. Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

20. Hubert Barański, Fundacja Normalne Miasto Fenomen (prezentacja >>) 

21. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego, Grupa ON 

Inclusion 14-20, Rada Programowa Kongresu Osób Niepełnosprawnych (prezentacja >>) 

22. Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju 

23. Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa oraz inne organizacje rowerowe bę-

dące w trakcie procesu tworzenia ogólnopolskiej federacji organizacji rowerowych 

24. Adam Hamryszczak, Port lotniczy Rzeszów-Jasionka 

25. Renata Kwiatek, Urząd Miasta Jelenia Góra 

26. Grzegorz Pawlikowski, Urząd Miejski w Tczewie 

27. Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 

28. Damian Hajduk, Grupa Robocza Transport, Grupa Robocza ds. IoT przy Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów 

29. Łukasz Bosowski, Rowerowa Gdynia (prezentacja >>) 

30. Krzysztof Kowalik, Towarzystwo dla Natury i Człowieka 

31. Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki (prezentacja >>) 

32. Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (prezentacja >>) 

33. Joanna Tracz-Łaptyszyńska, Koleje Mazowieckie 

34. Jan Chrapek, Śląska Koalicja Rowerowa 

35. Adam Fularz, transport.org.pl (prezentacja >>) 

36. Konrad Wojnarowski, Koleje Mazowieckie 

37. Karolina Orcholska, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

38. Mariusz Węglorz, Miasto Radlin 

39. Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu (prezentacja >>) 

40. Alan Aleksandrowicz, Miasto Gdańsk 

41. Zuza Karcz, Green REV Institute 

42. Maciej Urlich, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

43. Wojciech Jankowiak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

44. Maciej Wereszczyński, Polska Zielona Sieć 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/b1afd68d-d914-4565-b8ca-6a41fcfbf04b/40%20Hubert%20Baranski.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/42%20Marek%20Wysocki.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/54%20NEW%20%C5%81ukasz%20Bosowski.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/55%20Urszula%20Stefanowicz.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/57%20Tadeusz%20Popielas.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/60%20Adam%20Fularz.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/66%20Stanis%C5%82aw%20Biega.pdf
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45. Paweł Błaszczak, 4Mobility S.A. (spółka z Grupy Kapitałowej PGE S.A.) (prezentacja >>) 

46. Radosław Burak-Romanowski, PKP Energetyka S.A. 

47. Jan Wiśniewski, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (z powód technicznych wy-

stąpienie odbyło się w rzeczywistości po kolejnym bloku) 

Osoby indywidualne 

[każda z wypowiedzi w tej części trwała do 2 minut, kolejność była losowana] 

1. Kajetan Lewandowski (prezentacja >>) 

2. Tomasz Tyc (prezentacja >>) 

3. Martin Tigermaan 

4. Marcin Zaremba 

5. Katarzyna Barańska 

6. Kamil Szmit (prezentacja >>) 

7. Mariusz Kwiliński 

8. Tomasz Fac (prezentacja >>) 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/b1afd68d-d914-4565-b8ca-6a41fcfbf04b/29%20Pawe%C5%82%20B%C5%82aszczak.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/73%20Kajetan%20Lewandowski.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/74%20Tomasz%20TYC.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/79%20Kamil%20Szmit.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/4af63a5f-dcd9-4dcc-b7c8-2560b8f4911b/81%20Tomasz%20Fac.pdf
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Rozpoczęcie wysłuchania  

Rafał Kowalski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, redaktor portalu ngo.pl: 

Tak jak powiedziałem, dzisiaj jest ostatnie z cyklu pięciu wysłuchań dotyczących Krajowego Planu 

Odbudowy, ale nie w ogóle ostatnie wysłuchanie, bo już teraz chciałbym państwa zaprosić na 7 

kwietnia na pierwsze z nowego cyklu wysłuchań.  

To 7 kwietnia będzie dotyczyło umowy partnerstwa, kolejne są już planowane, ale na razie 

7 kwietnia. Już się państwo zapisujcie, bo ze względu na weekend ze świętami zapisy zamykają się 

w piątek przed Świętami.  

Zanim przekażę głos Kubie, który powie, co tu się w ogóle dzieje, na czym polega to wysłuchanie, 

jakich reguł trzeba przestrzegać, to jestem państwu winien garść technicznych informacji.  

My tutaj spotykamy się jakby w dwóch miejscach, to znaczy, jest z nami zapisanych 

około 260 uczestników, którzy wchodzą na platformę Zoom i są z nami tak troszkę bardziej 

bezpośrednio, w tym na dzisiaj zaplanowane jest 80 mówców, to dosyć dużo. Spotykamy się 

do godziny planowo 15, a o godzinie 11:55zaplanowaliśmy przerwę, przerwa kończy się o 12:15. 

Krótka, to ze względu na to, jak dużo mamy do powiedzenia.  

Transmisja jest dostępna dla tych, którzy bezpośrednio w niej uczestniczą, przez platformę Zoom, 

co już powiedziałem, ale też mogą państwo nas obserwować w różnych innych miejscach. 

Transmitowane jest to przez kanały OFOP-u i Stoczni na YouTube'ie, przez kanały OFOP-u i Stoczni 

na Facebooku, również transmisja jest dostępna na stronie dedykowanej wysłuchaniom, w portalu 

NGO.pl, również na stronach ministerialnych.  

Jaka jest moja rola? Ja mam tutaj dwa zadania, jedno przyjemne, wywoływać państwa do głosu, 

drugie troszkę mniej przyjemne, pilnować państwu czasu i kiedy będzie się państwu mówcom ten 

czas kończył, będę niestety musiał o tym przypomnieć. Będę prowadził do przerwy to spotkanie, 

a potem pałeczkę po mnie przejmie Joanna Maćkowiak-Pandera z Form Energii. 

I jeszcze garść takich informacji może najpierw do mówców, panelistów. Bardzo prosimy, żeby 

państwo pamiętali o tym, żeby na platformie występować pod imieniem i nazwiskiem, żeby to 

napisać, bo w innym przypadku realizatorom trudno jest państwa wyłapać i „skolejkować” 

do głosu. Proszę się też nie niecierpliwić, jeżeli zapisani mówcy nie widzą w tej chwili ikonek 

kamery czy mikrofonu. Ikony w momencie, kiedy państwa kolej będzie się zbliżała, zostaną 

państwu uaktywnione. No i prosimy bardzo, żeby trzymać się tego czasu. Bo jest nas dużo i jest to 

ważne też z innych powodów, o których będzie mówił Kuba. Korzystajcie też państw z czata, 

namawiamy do tego, żeby komentować. Czat nam służy do takiej bezpośredniej komunikacji tu 

i teraz, natomiast obok ikonki „czat" mają państwo ikonkę z literami Q&A, czyli po polsku litera Q 

i A przedzielona znakiem angielskim „and", i tam bardzo państwa prosimy, żeby zamieszczać 

pytania, sugestie skierowane bezpośrednio do ministerstw czy szerzej po prostu rządu. Tak 

rozdzielmy tą komunikację.  
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Czyli czat od bieżącej komunikacji, tu i teraz, a Q&A od pytań, sugestii do ministerstwa.  

Jesteśmy, tak jak mówiłem, dostępni na różnych kanałach, jesteśmy też dostępni w tym znaczeniu, 

że jak państwo widzą od samego początku, są z nami tłumacze polskiego języka migowego.  

Bardzo serdecznie pozdrawiam zespół, trzy osoby, które nas tutaj dzielnie wspierają i dzięki temu 

jest dodatkowy walor tego spotkania, że jest ono bardziej dostępne.  

Będę już powoli przekazywał głos Kubie, ale zanim to zrobię, to tak nawiążę troszkę 

do zakończenia wczorajszego dnia, bo tam się pojawiło takie stwierdzenie, że żadne media nie 

zainteresowały się tymi wysłuchaniami. To takie małe pocieszenie chciałbym tutaj powiedzieć, 

że no jest takie jedno medium, które się bardzo tymi wysłuchaniami interesuje, i wszystkie były 

transmitowane, i pokazało się kilkanaście materiałów dotyczących wysłuchań i pokrewnych 

tematów.  

Kuba, powinieneś kojarzyć, bo 21 lat temu sporo żeś zrobił, żeby w ogóle, że tak powiem, postawić 

te medium na nogi i od tych dwudziestu jeden lat ono nam towarzyszy.  

Przekazuję ci głos. 

Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia  

Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Zastanawiam się, czy to powiedzieć, bo Rafał jest w tym 

samym pokoju co ja. 

Ja i pan minister Buda występujemy tu po raz piąty już, ale właśnie żeby uniknąć efektu z „Dnia 

świstaka", próbuję za każdym razem powiedzieć trochę co innego. I w związku z tym, że to jest 

ostatnia męcząca dla państwa ekspozycja, bo w tych kolejnych wysłuchaniach role troszkę się 

zmienią, pomyślałem sobie... (a wiem, jak wielkim wyzwaniem jest czas, czas w ogóle, ale czas 

dzisiaj, w czasie ostatniego wysłuchania także), więc zacznę od tych reguł, żeby potem nie 

zapomnieć. Myślę, że mamy tutaj trochę fanów, to znaczy, osób, które są nie po raz pierwszy.  

Przypomnę tylko, że centralnym założeniem wysłuchania, które organizujemy, jest, że każdy może 

w nim uczestniczyć, i tak się rzeczywiście dzieje. Do niemożliwości naciągając czas i skracając czas 

dostępny na wypowiedź, udało nam się nikogo nie wyprosić do tej pory, w tym sensie, że każdy, 

kto się zgłosił - czy to jako widz, czy to jako mówca - znalazł miejsce. To oczywiście przekłada się 

na ilość tych słów, które zostały wygenerowane, o czym za chwilę, ale przypomnę, że tu my 

pielęgnujemy tą zasadę, że zabierać głos może każdy.  

Przypomnę, że przed przerwą występują w zorganizowanych takich, powiedziałbym, izbach czy 

kuriach przedstawiciele trzech środowisk, które tworzą taki rodzaj architektury, partnerstwa i 

w Polsce, i w dokumentach unijnych, czyli: przedstawiciele samorządu i tych sześć korporacji, które 

są także w ustawie o komisji wspólnej rządu i samorządu; przedstawiciele partnerów społeczno-

gospodarczych w drugiej kurii, izbie; i trzecia - to przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. 
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Po przerwie - ta grupa jest podzielona na dwie części i jedna to ta, której osoby wypowiadające się 

reprezentują instytucje, a druga to te, które reprezentują wyłącznie siebie, i kolejność tych 

zgłoszeń jest losowana 

Na końcu przedstawiciele rządu mają okazję odnieść się do tego, ale bez specjalnej nadziei, 

i proszę tego od nich nie oczekiwać, co więcej, byłoby to chyba niekorzystne z punktu widzenia 

tego procesu, żeby próbowali w krótkiej wypowiedzi odnieść się do wszystkiego, co usłyszeli. A ile 

można usłyszeć?  

To prowadzi mnie do drugiego punktu, a mianowicie, że właściwie duża część tych przedsięwzięć, 

nie wiemy jeszcze, co z nich wyniknie, bo to jest chyba dla nas wszystkich wielka zagadka 

i oczekiwanie, co wyniknie z całego tego strumienia wiedzy, który popłynął w stronę rządu, jak to 

zareaguje, jak to przyjmie, jak złapie tą piłkę, ale tego jest dużo.  

Jak państwo pewnie wiecie, każde ze słów wypowiedzianych tutaj, także te, które ja tutaj 

wypowiadam niezbyt rezolutnie, zapisujemy.  

One są dostępne w formie transkrypcji, będą, już w tej chwili transkrypcje z pierwszych trzech dni 

są gotowe, musimy jeszcze je troszeczkę obejrzeć, broń Boże, ani nie cenzurować, one będą 

dokładnie tak, jak były. Ja z ciekawości takiej trochę badawczej, jako socjolog, i poproszę o 

pierwszy slajd, z kilka dni temu próbowałem zobaczyć, wyszło z pierwszego wysłuchania 77 stron 

lanego tekstu, prawie 30 tysięcy... więcej niż 30 tysięcy słów. No po raz kolejny nie zazdroszczę tak 

do końca ministerstwu czytania tego wszystkiego i chciałem zobaczyć, bo nie podejmuję się 

przeczytania tego oczywiście (poproszę o drugi slajd). 

Chciałem zobaczyć, co za pomocą takich narzędzi, które służą do analizy tekstu, jakościowych, 

których w Stoczni używamy, jak to w ogóle „uczesać”, tak bym powiedział. Oczywiście maszyna nie 

zastąpi zapewne... przedstawiciele ministerstw, którzy tutaj są, będą to przeglądać i robić różne 

podkreślenia, ale - bardziej dla mówców wydaje mi się - że wziąwszy pod uwagę ilość słów, która 

zostanie wypowiedziana i była wypowiedziana przez te dni, że bardzo istotne jest słowo „trzeba" 

na przykład. To znaczy, takie słowo, które jakoś przykuwa uwagę na temat tego, że... jakoś tak 

organizuje ten wektor, że państwo mówicie: „bo trzeba coś zrobić", tak bym powiedział.  

I nie wiem, jak ministerstwo będzie to obrabiać za pomocą różnych narzędzi, ale zwracam uwagę, 

że w tych krótkich wypowiedziach, a będziemy apelować do tego, żeby one były jak najkrótsze, co 

nie znaczy, że mają być tak szybko mówione, jak ja potrafię mówić, tylko żeby były „do punktu” 

i żeby używały tych centralnych sformułowań, takich właśnie, których walor polega na tym, 

że uważamy, że coś. I to słowo „trzeba" akurat to jest taki przykład. Poproszę o następny slajd.  

Analizowałem też... Próbuję też zobaczyć, jakie związki, nazwijmy to, frazeologiczne pojawiają się 

tutaj, i one są także ważne, ale to właściwie, cały ten apel sprowadza się do tego, że w tym 

wypadku mniej może znaczyć więcej. To znaczy, że jest taki ocean tych słów, że chyba bardzo 

dobrze... ja nie jestem najlepszym przykładem tego, ale bardzo ważne, żeby zaznaczać centralne 

punkty.  
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I teraz jeszcze poproszę o jeden slajd, bo ja trochę wyjdę poza swoją rolę, bo teraz chcę pokazać...  

Tu pokazałem, że można używać nowoczesnych bardzo narzędzi do tego, żeby jakoś dać sobie radę 

z tym wszystkim, co jest, i tu tego jest bardzo dużo (a ja pozwolę sobie, bo to jest ostatni raz, 

po który występuję w tej roli, ale i nie chcę, żeby to było traktowane jako sabotaż), ale ja też 

czytałem ten dokument oczywiście. I wziąłem sobie przywilej, mam nadzieję, że nie rujnuję tutaj, 

nazwijmy to, nasz... jakiegoś rodzaju umowy... Na jedną rzecz osobiście chciałem zwrócić 

uwagę. Znalazłem ją na stronie 226.  

No ogólnie rzecz biorąc, to jest znane zagadnienie, mianowicie dużo rozmawiamy o tym, na co te 

pieniądze wydać. Dla mnie wydaje się, wziąwszy pod uwagę, że to jest - jeszcze lata przed nami - 

że centralne jest zagadnienie nawigacji tego, jak je będziemy wydawać.  

I tu znajduję takie dziwne dla mnie sformułowanie, które państwo widzicie na ekranie, 

a mianowicie, że komitet monitorujący do całego tego przedsięwzięcia, wartego ćwierć biliona 

złotych, które spłacać będą nasze dzieci, że całą kierownice od tego trzyma rząd. I uwaga: tylko 

rząd.  

Ten pomysł na to, że komitet monitorujący rząd wyznacza sam sobie, i wymienił go ze składu tutaj, 

wydał mi się tak niedobry, strukturalnie tak niedobry, bo to nie chodzi o ten rząd, o każdy 

następny także, że mówiąc właśnie o dzieciach, rano sięgnąłem do piórnika mojego syna 

i wyciągnąłem od niego taki gruby pisak, a następnie takie kartki i napisałem sobie na nich: 

„błąd krytyczny, strona 226".  

Nie namawiam następnych mówców do tego, żeby robili tego rodzaju demonstracje przed kamerą. 

Ale na pewno jeśli państwo chcecie jakoś zapamiętać to, co wydaje mi się naprawdę ważne (nie 

mówię, że najważniejsze), to cały wewnętrzny układ nawigacyjny tego programu, który MUSI być 

jakoś skorygowany. Bo wydaje mi się, że jeśli pozostanie ten mechanizm całkowitej, 

powiedziałbym, samodzielności, bo to jest najróżniejsze słowo, jakiego mogę użyć, to on ma 

szansę się wywrócić wiele razy.  

I to jeśli chodzi o, nazwijmy to, moją deklarację. 

Jeszcze jedną rzecz chcemy wypróbować tutaj. Po raz pierwszy zwracamy się do tych, którzy są 

spoza webinaru, tutaj jest około w tej chwili 120 osób.  

Chcemy też pokazać państwu, że to, że rzeczy dzieją się online, nie oznacza, że są w sensie formy 

i komunikacji z publicznością uboższe, i dlatego po raz pierwszy eksperymentalnie: Szanowni 

państwo, tu mam dużą liczbę do państwa, poproszę o wyświetlenie tego adresu, chcemy państwa 

namówić, jest taka platforma (specjalnie zwracam się do osób, które widzą nas przez YouTube'a 

raczej czy Facebooka, nie są w webinarze), możemy z państwem komunikować się za pomocą 

sondaży.  

To jest tym razem bardzo niewinne pytanie, pytanie o to, z jakiego miasta uczestniczą państwo czy 

uczestniczycie państwo w spotkaniu? 

I teraz dlaczego ja to pokazuję?  
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Tam jest taka platforma, ona nazywa się Menti.com, jej zaletą jest to, Menti.com, że nie trzeba 

niczego instalować, całkowicie jest bezpieczna jej problem jest trochę taki, że nie jest całkiem 

po polsku, no ale to nie ma znaczenia. Ci z państwa, którzy zechcą się z nami... bo to jest rodzaj 

zabawy na początek, w przyszłości chcemy i namawiamy do tego, żeby używać tego jako 

poważnego narzędzia, żeby państwo zechcieli wejść na Menti.com, wpisać tych... raz, dwa, te 

liczby, które widzicie przed sobą, 9515140, i tam odpowiedzieli tylko na jedno, jedno pytanie, 

a mianowicie... (Różne rozważaliśmy: czy państwo macie na przykład kapcie, buty, czy jesteście 

na bosaka, ale uznaliśmy, że to miasto będzie dosyć ciekawym. Naprawdę chodzi tylko o to, żeby 

pokazać, że jest możliwe... Oczywiście też chodzi o to, żeby zobaczyć, z ilu miast być może 

jesteśmy, i to się dzieje na żywca). …Proszę państwa o wpisywanie różnych miast i to jest rodzaj 

przykładu, w jaki sposób też przyszłych różnego rodzaju wysłuchaniach zbudować mechanizm 

komunikowania się ludźmi tak, żeby nie byli wyłącznie w roli widzów. Puszczykowo, Słubice, 

Poznań, Zielona Góra...  

To sobie będzie tutaj działało, więc ja tylko wtedy, kiedy to się dzieje, to chcę państwu jeszcze 

tylko przypomnieć, że reguły tego wysłuchania są takie, że to nie jest debata, co przypomnę 

uczestniczącym, o czym doskonale wiedzą, a mianowicie nie odnosimy się do wypowiedzi 

poprzedników, mówimy do punktu, mówimy na temat, którego dotyczy wysłuchanie. A to z tej 

prostej przyczyny, że każdy zabiera tutaj głos z zasady raz, więc nie mógłby się bronić i ripostować, 

więc proszę tego nie czynić.  

I oczywiście celem wysłuchań jest poznanie opinii, często krytycznych opinii na temat dokumentu, 

ale to nie zmienia faktu, że bardzo staramy się przestrzegać, i tak się do tej pory dzieje, i za to 

bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, żeby w żadnym wypadku nie poruszać argumentów typu 

ad personam, obrażać kogoś i tak dalej. Będziemy w tych sprawach reagować natychmiast.  

I ostatnie to jest to, że dzisiaj postanowiliśmy po tym, jak zakończymy piąte wysłuchanie, i już 

z góry państwa na to zapraszam, trudno ustalić dokładnie zegar, ale planowaliśmy, żeby koło 

15:50, mam nadzieję, że wcześniej, zrobić ostatnią taką sesję czterdziestominutową, na którą 

zaprosiliśmy uczestników wszystkich poprzednich także debat, która nie jest podsumowaniem 

debaty piątej, tylko jest rodzajem takiego spojrzenia wstecz, ale i wprzód, po tym, czego razem 

doświadczaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia.  

W trakcie tygodnia poprosiliśmy kilka osób, żeby jakoś powiedziały nam, jak widzą ten proces, 

bo on jest dosyć unikalny, myślę, że nie miał precedensu i bardzo jesteśmy ciekaw opinii państwa, 

jak go widzicie, i nie w takiej zwykłej technicznej ewaluacji, tylko bardziej tak, powiedziałbym, 

fundamentalnie, w czym właściwie uczestniczyliśmy no i jakie macie nadzieje lub obawy na temat 

tego, co z tego wszystkiego wyniknie.  

Bardzo państwu dziękuję i oddaję głos do studia. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję. Jak widać, dzisiejsze, te ostatnie z cyklu pięciu wysłuchań, jest 

dodatkowo dopalone spotkaniem po, a jeszcze innymi rzeczami, którymi zaproponował tutaj Kuba 

na początek. Te początki były bardzo podobne, zawsze na początku był Kuba, a drugą osobą, która 
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zawsze po nim występowała, był pan Waldemar Buda z Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej. Wiernie tutaj pięć dni z nami wytrwał i mamy nadzieję, że podczas kolejnych 

wysłuchań też będziemy pana gościć.  

Panie ministrze, przekazuję panu głos. 

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:  

Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj znajomych już po... piątego dnia, bo większości te 

osoby, które już tutaj były rzeczywiście wcześniej.  

Widzę też pana ministra Andrzeja Bittela, który tutaj dzisiaj jest fachowcem, witamy serdecznie, 

dziękujemy za obecność.  

Szanowni państwo, rzeczywiście wyzwanie było organizacyjne, ale wyzwaniem jest to, co pan Kuba 

mówił w zakresie jakby zewaluowania tego, co tu się pojawiło. I to już jest jakby wielka rzecz 

po naszej stronie, żeby adekwatnie do jakości dyskusji pojawiła się adekwatna odpowiedź na to 

i adekwatne wykorzystanie tego materiału. 

To jest wielkie wyzwanie, które jest po naszej stronie, ale tak jak mówię, postaramy się mu 

sprostać.  

Dzisiaj mamy taki segment, komponent, który wydaje się dość oczywisty. Bo to, że stawiamy 

na zieloną, inteligentną mobilność, to, że transport musi być mniej[emisyjny] czy zeroemisyjny, to 

wszyscy czujemy, wiemy. I te zadania, które pokazaliśmy w komponencie, i reformy, które się 

z tym przede wszystkim wiążą, są też takie przewidywalne. Bo mówimy o kolei, mówimy o 

wzmocnieniu niektórych odcinków drogowych, o bezpieczeństwie informacyjnym transportu 

kolejowego, bo mówimy nawet o fabryce samochodów elektrycznych, ale to akurat 

w przedsiębiorczości, ale to się bardzo mocno z tym wiąże, mówimy o obiektach intermodalnych, 

mówimy o autobusach niskoemisyjnych. I to wszystko jest takie dość oczywiste.  

W mojej ocenie dzisiaj ta dyskusja może być wartościowa o tyle, o ile uda nam się znaleźć coś - 

albo tematy, które są gdzieś blisko tego, ale związane z transportem właśnie niskoemisyjnym, 

z zieloną, inteligentną mobilnością - ale można byłoby jakoś inaczej akcenty postawić albo w ogóle 

jakiś element na przykład tutaj pokazać jako ten, który powinien się pojawić. To jest dla mnie tutaj 

wyzwanie.  

Bo o kolei możemy bardzo dużo mówić, ile jej powinno być, gdzie, jak, a tu minister Andrzej Bittel 

wszystko nam o tym mógłby opowiadać godzinami. Ale pytanie jest takie, czy z tych oczywistości, 

które my tu pokazaliśmy, takich klasycznych, czy jest coś jeszcze? Czy możemy się tutaj jakby 

zastanowić nad tym, czy jest jakiś element, który wymaga jakiejś takiej... nie tyle zainwestowania, 

ale jakiegoś takiego przetransponowania, zreformowania, co byłoby jakąś wartością dodaną, też 

mając z tyłu głowy ten kontekst pandemii, czyli odbudowania gospodarki, wychodzenia z Covid-

19?  

To jest też jakby istotne, żeby jedno z drugim tutaj powiązać.  
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Więc ja jestem otwarty na tego typu jakby głosy. Jeżeli by były takie właśnie, być może ogólne, ale 

mówiące trochę szerzej, a co w jeszcze sprawie tej ekomobilności ponad to, co jeszcze... Na co 

powinniśmy stawiać? To tu bardzo byłbym zobowiązany i będę się wsłuchiwał w tę dyskusję.  

Bardzo dziękuję i nie przedłużam, bo to państwo dzisiaj są tu najważniejsi. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję panu ministrowi. Teraz zapraszam pana ministra Andrzeja Bittela, 

sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Bardzo proszę. 

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Dziękuję bardzo, witam wszystkich państwa serdecznie.  

W imieniu ministra infrastruktury, swoim własnym, dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze 

wysłuchanie. Jestem bardzo ciekaw jego przebiegu. Zachęcam do przekazywania spostrzeżeń, 

bo komponent „zielona i inteligentna mobilność” w ramach naszych działań, z punktu widzenia 

Ministerstwa Infrastruktury jest niezwykle istotny. Wiemy przecież, że środki, które będą 

w Krajowym Planie Odbudowy, są niezwykle ważne z punktu widzenia restartu gospodarczego, 

szczególnie w tych dziedzinach, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa, a taką 

dziedziną z całą pewnością jest szeroko rozumiany transport i o tym, myślę, nie warto się długo 

rozwodzić, to wszystko wiemy. 

A wiemy też przecież, że transport jest kluczowym elementem funkcjonowania gospodarki i z tego 

też powodu chcemy, aby w Krajowym Planie Odbudowy było dużo pieniędzy na to, a te dużo 

pieniędzy to jest ponad 6 miliardów euro, 25% dotacji dla Polski. Wiemy też, że sprawny 

i efektywny system transportowy jest kluczowy zarówno dla funkcjonowania, jak i dla rozwoju 

gospodarczego, a sytuacje kryzysowe czy Covid, czy Kanał Sueski, podpowiadają nam, 

że zapewnienie przepływu kluczowych dóbr i pracowników, dostaw usług dla społeczeństwa, ich 

ciągłości to jest to, na co powinniśmy chuchać i dmuchać w każdej możliwej sytuacji.  

Jednym z ważniejszych celów, jakie sobie stawiamy w ramach funduszu odbudowy, jest 

zwiększenie udziału zeroemisyjnego transportu w gospodarce polskiej oraz przeciwdziałanie 

i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu w ogóle na środowisko. Na ten cel 

planujemy przekazać ponad 2 miliardy euro.  

Kolejna ważna kwestia to konkurencyjność sektora kolejowego, 2,6 miliarda euro, w ramach tego 

działania zamierzamy wspierać transport kolejowy również na poziomie centralnym, na poziomie 

regionalnym, ale również realizowany przez podmioty prywatne. Z uwagi na konieczność realizacji 

i dalszego rozwoju kluczowej infrastruktury, która jest zarządzana przez PKP, służącej wszystkim, 

która jest zarządzana przez PKP PLK i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, mamy tutaj 

wsparcie dla tych instytucji, ale też mamy wsparcie istotne dla transportu regionalnego i tu można 

wskazać obszary takie jak rozwój nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego, w ramach 

którego w trybie konkursowym zostaną wybrane projekty związane z modernizacją taboru 

autobusowego w miastach i obszarach pozamiejskich. Planujemy także w trybie konkursowym 

wesprzeć zakup taboru kolejowego dla przewozów regionalnych. Podobnie w trybie konkursowym 
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będą realizowane projekty w obszarze transportu intermodalnego oraz zabudowa urządzeń 

pokładowych ETCS. Wszystkie te elementy stanowić będą istotne uzupełnienie działań 

podejmowanych w obszarze infrastrukturalnym, wspierając rozwój transportu także na poziomie 

regionalnym, lokalnym.  

Warto pamiętać, że do państwa płyną środki za zadania w ramach sektora transportowego, 

w ramach różnych programów, które już w tej chwili są realizowane, ale też tych, które są 

przygotowane. Mam również nadzieję, że w ramach polityki spójności znaczące środki będą 

przeznaczone zarówno na inwestycje transportowe na poziomie krajowym, jak regionalnym, 

bo chcemy, aby system stanowił spójną całość, której elementy działają i współpracują ze sobą.  

Dziękuję bardzo, ja króciutko, nadrabiam czas, tak żeby wszystko szło dobrze z planem. Dziękuję za 

możliwość wypowiedzenia tych kilku zdań i czekam z niecierpliwością na debatę.  

Dziękuję bardzo. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję panu ministrowi. Tą część, gdzie mówią organizatorzy 

i przedstawiciele ministerstw zakończy pan Adam Guibourgé-Czetwertyński z Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska. Panie ministrze, zapraszam pana. 

Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  

Dziękuję bardzo i dziękuję bardzo za organizację tych wysłuchań publicznych, bo to jest bardzo 

istotne rzeczywiście dla nas, żeby usłyszeć szereg uwag.  

Miałem przyjemność wczoraj śledzić większą część dyskusji dotyczącej komponentu klimatyczno-

energetycznego tego planu i rzeczywiście usłyszałem wiele... oczywiście, wiele krytycznych głosów, 

ale to, co nie szczególnie ucieszyło, to jest to, że w ogromnej większości przypadków, niemalże we 

wszystkich tych wypowiedziach, były też elementy, sugestie, jak to poprawić. I to są niezmiernie 

dla nas ważne sugestie, bo one mogą być inspiracją nie tylko dla naszych działań tutaj w KPO, ale 

dla innych programów, które projektujemy, czy później w polityce spójności, czy na przykład 

w działaniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Więc mam nadzieję, że wiele też takich cennych sugestii usłyszę w wypowiedziach dzisiaj.  

W tym komponencie dotyczącej zielonej mobilność jest też szereg obszarów szczególnego 

zainteresowania dla resortu klimatu i środowiska albo które się wiążą z redukcją emisji 

w kluczowym sektorze w transporcie, i my wiemy, że jeżeli chcemy osiągać neutralność 

klimatyczną, musimy podejmować działania nie tylko w energetyce, ale właściwie w każdym 

sektorze gospodarki, i dlatego te tutaj działania, które są uwzględnione w ramach zielonej 

mobilności, są dla nas niezmiernie ważne.  

Bardzo nas cieszy też to, że bardzo znaczne środki są na to przeznaczone, pan minister Bittel 

wspomniał, że to jest ponad 2 miliardy euro, i to jest też ciekawe pod innym kątem, a mianowicie, 

że tutaj patrzymy jednocześnie na te wyzwania klimatyczne i na to, w jaki sposób możemy 

redukować emisję. I jest tutaj przewidywany program wsparcia dla zakupu zeroemisyjnego taboru, 

ale jednocześnie też patrzymy, w jaki sposób te inwestycje mogą być szansą dla rozwoju 
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gospodarczego kraju, dla poprawy warunków życia Polaków, bo to jest poprawa też jakości 

powietrza i tworzenia nowych miejsc pracy w tych sektorach związanych z redukcją emisji 

transportu. I dlatego niezmiernie też dla nas ważne są te programy, które będą wspierać właśnie 

rozwój nowych produktów, elektromobilności, paliw alternatywnych i będą pomagać właśnie 

udostępnić te wszystkie rozwiązania techniczne, które potrzebujemy dla dekarbonizacji sektora 

transportu.  

Więcej czasu nie zabieram i czekam z przyjemnością na wszystkie uwagi, które tu dzisiaj usłyszymy. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję panu ministrowie. Panowie z ministerstw mieli komfortową 

sytuację, bo tak naprawdę nie mieli limitowanego czasu, ale zmieścili się w dobrym czasie i dzięki 

temu umożliwili pewnie to, że sprawnie nam pójdzie dalej. Teraz już zbliżamy się do takiej części, 

gdzie ten czas będzie mierzony państwu mówcom.  

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek samorządów 
Rafał Kowalski: Teraz zabiorą głos przedstawicielki i przedstawiciele samorządu. I pierwszą 

poproszę o głos panią Annę Huk ze Związku Województw RP. Pani Anno, zapraszam. 

Anna Huk, Związek Województw RP, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Dzień dobry, szanowni państwo. Mam nadzieję, że jestem słyszana.  

Szanowni państwo, myślę, że temat, jaki dzisiaj jest poruszany, jest szczególnie tutaj istotny. 

Wykorzystanie w nowych technologiach dla właśnie jak najbardziej korzystnego dla środowiska, - 

mam tutaj na myśli typu paliwo takim, jakim jest wodór - i tutaj dla prawidłowego i szybkiego 

rozwoju technologii właśnie zeroemisyjnych ważne jest stymulowanie całego łańcucha wartości, 

nie tylko producentów i dystrybutorów paliw, ale także producentów środków transportu 

oraz dostawców wymaganych do nich komponentów przystosowanych do nowego typu paliw.  

I tutaj jeśli chodzi o komponent E, zielona inteligentna mobilność, propozycja zmian 

do uwzględnienia w KPO brzmiałaby: „fundusz będzie wspierał kapitałowo lub dłużnie 

przedsięwzięcia inwestycyjne przedsiębiorstw polegające na tworzeniu nowych rozwiązań 

dla środków transportu, związane z rozwojem w Polsce przemysłu dla rozwiązań zeroemisyjnych 

w zakresie zrównoważonej mobilności, w tym środki transportu napędzane paliwami nisko- 

i zeroemisyjnymi, instalacji przemysłowych ukierunkowanych na rozwiązania zeroemisyjne, 

instalacji zabezpieczających dostęp do źródeł energii, w tym magazynów i centrów dystrybucji”. 

Tutaj wydaje się ważne, aby także z tego mogły skorzystać lotniska.  

I tutaj chciałam zwrócić uwagę na konieczność, ogromną potrzebę ujęcia regionalnych portów 

lotniczych właśnie w Krajowym Planie Odbudowy, co związane jest z bardzo trudną sytuacją 

wynikającą z SARS Covid-19, a także z potrzebą tego, aby po ustaniu pandemii także te lotniska 

regionalne, lotniska użytku publicznego, które zobligowane są do stałego utrzymania pełnej 

gotowości operacyjnej i odpowiednich kosztownych standardów bezpieczeństwa przy 
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długotrwałym znacznie zmniejszonym ruchu lotniczym (obecnie trzeba mówić o 90%), jest bardzo 

istotne, aby były one konkurencyjne nadal po pandemii. I tutaj szansą dla właśnie tych 

regionalnych portów lotniczych jest Krajowy Plan Odbudowy, i tutaj też widzimy potrzebę, 

aby szansą dla też dalszego tutaj rozwoju lotnisk regionalnych były dwa komponenty.  

Pierwszy, czyli komponent B, „zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, uwzględniając 

przy tym potrzeby no właśnie lotnisk regionalnych, znaczy się, zastosowania w nich innowacyjnych 

instalacji OZE, technologii wodorowych oraz paliw alternatywnych czy też wdrożenia 

nowoczesnych systemów oczyszczania wód opadowych. Tutaj też szansę daje tym lotniskom 

inwestycji w zakresie efektywności energetycznych i OZE w portach lotniczych czy też 

uwzględnienie inwestycji portów lotniczych w zakresie poprawy warunków dla rozwoju technologii 

wodorowych oraz innych paliw alternatywnych. Zasadne wydaje się także dodanie inwestycji 

w instalacjach OZE realizowanych przez porty lotnicze, czy też dodanie inwestycji: systemy 

oczyszczania wód opadowych i ścieków w portach lotniczych.  

Natomiast jeżeli chodzi o komponent E, „zielona, inteligentna mobilność”, to tutaj też jest szansa 

w Krajowym Planie Odbudowy dla wsparcia lotnisk użytku publicznego, tych regionalnych, poprzez 

uwzględnienie inwestycji w zakresie cyfryzacji i bezpieczeństwa w portach lotniczych. I tutaj warto 

uwzględnić cyfryzację transportu z uwzględnieniem inwestycji właśnie w zakresie cyfryzacji 

i bezpieczeństwa w portach lotniczych, a także w zwiększeniu konkurencyjności sektora 

lotniczego, uwzględniających właśnie inwestycję, czyli tutaj infrastruktura portów lotniczych 

przyjazna dla środowiska oraz też projekty intelmodalne. Wydaje się bardzo słuszne, aby wesprzeć 

szczególnie ten sektor lotniczy, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji, i brak tego możliwości 

ujęcia w Krajowym Planie Odbudowy no jest dużym takim też zagrożeniem. Więc tutaj słuszne jest, 

aby jak najbardziej też w programie krajowym odbudowy KPO uwzględnić regionalne porty 

lotnicze, po to, aby ten ruch lotniczy pasażerski nie przeniósł się do lotnisk ościennych poza granice 

Polski. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję pani Annie Huk ze Związku Województw Polskich, idealnie się pani 

zmieściła w czasie. Ja uprzedzałem, że ten czas będzie limitowany, ale nie powiedziałem, że to 

będzie pięć minut, a pani idealnie utrafiła. Więc teraz nadrabiam. Mówcy w tej części będą mieli 

czas mierzony i będzie to na każdą wypowiedź... będziemy mieli pięć minut. Teraz bardzo mi jest 

miło zaprosić panią Monikę Kozłowską-Święconek ze Związku Miast Polskich i z Urzędu Miejskiego 

we Wrocławiu. Dzień dobry pani, proszę o głos. 

Monika Kozłowska-Święconek, Związek Miast Polskich, Urząd Miejski Wrocławia:  

Dzień dobry, bardzo mi miło państwa tutaj widzieć.  

Prezentuję dzisiaj nie tylko swoje miasto, ale również inne polskie miasta i chciałabym, żebyśmy 

wyrazili swoje zdanie i opinię na temat tego komponentu, który dziś jest przedmiotem dyskusji. 

Tak więc, szanowni państwo, kiedy rozpoczęliśmy lekturę projektu KPO, to na wstępie nastrajała 

nas dość optymistycznie, ponieważ z naszego punktu widzenia i również z punktu widzenia innych 

dużych miast znalazł się tam komponent, czyli zielona, inteligentna mobilność, do którego to tak 
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naprawdę zgłosiliśmy my jako Wrocław akurat większość projektów transportowych wtedy, kiedy 

ministerstwo pytało i rozpoznawało temat. Bo chcemy zwiększenia udziału zrównoważonych form 

mobilności w naszych miastach i jednocześnie zmniejszenia presji transportu na środowisko 

i klimat oraz oczywiście poprawę bezpieczeństwa.  

Ten komponent, o którym dzisiaj mówimy, jest dla naszych mieszkańców oraz dla mieszkańców 

innych polskich miast niezwykle ważne.  

No niestety kolejne etapy lektury projektów wzbudziły już nasz niepokój, pokazały nam bowiem, 

że odbiorcą tego programu nie są wszyscy potrzebujący. Wszystkie dokumenty strategiczne, 

nasze polskie i Unii Europejskiej, na które powołujecie się państwo na wstępie KPO, mówią wprost 

o tym, że szczególne wyzwania stawiane są właśnie dla miast, w których żyje największa część 

populacji naszego kraju. Jeżeli 60% mieszkańców Polski żyje teraz w miastach, a prawie połowa, 

11 milionów, w miastach dużych i wielkich, to nie można tych odbiorców pominąć w podziale 

funduszy KPO. W przypadku dużych miast naszym zdaniem każde wydane euro wygeneruje 

największy efekt w odniesieniu do pojedynczego mieszkańca, dlatego do tych grup odbiorców 

także powinno się kierować środki finansowe. To duże miasta są rdzeniami aglomeracji i borykają 

się tak naprawdę z największymi wyzwaniami: zanieczyszczeniami powietrza, z hałasem 

komunikacyjnym, z rozlewaniem się zabudowy i idącym za tym dużym nakładem na infrastrukturę 

transportową. A to właśnie zielona, inteligentna mobilność ma zasadniczy wpływ na walkę z tymi 

wyzwaniami i na mierzenie się z nimi. Nie można więc świadomie naszym zdaniem pozbawiać 

milionów mieszkańców możliwości poprawy jakości życia i rozwoju czystego i zrównoważonego 

transportu również w miastach dużych i wielkich.  

Zadajemy sobie tutaj pytanie, czym te duże miasta tak naprawdę zawiniły, że nie zasłużyły 

na fundusze z KPO i na inwestycję w infrastrukturę i tutaj ważne elementy tramwajów, rowerów 

czy brakujących obejść osiedli. Kryzys pandemiczny dotknął wszystkie miasta, małe, średnie i duże, 

i tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że Unia Europejska, tworząc KPO, chce wzmacniać spójność, 

ale ta zasada spójności musi dotyczyć obie strony. Duże miasta nie mogą być traktowane rażąco 

gorzej niż pozostałe miejscowości tylko dlatego, że są duże.  

Trzeba też pamiętać, że z infrastruktury transportowej tu Wrocławia, mojego miasta, czy innego 

dużego miasta, korzystają nie tylko mieszkańcy samego miasta, ale także sąsiednich gmin, 

całej aglomeracji. I tak naprawdę rozwoju zielonej mobilności nie można adresować tylko do tych 

małych i średnich, bo ostateczny efekt może być wręcz odwrotny do zamierzonego. Bo można 

sobie wyobrazić sytuację, po co i jak będą jeździły elektryczne autobusy, na które stawiamy 

w tym projekcie KPO, z małych i średnich miast, skoro nie będzie dobrego i wygodnego 

transportu u celu podróży, w miastach dużych, które są odbiorcami i są tak naprawdę ważnymi 

ośrodkami dla tych małych i średnich. Elektryczne autobusy powinny móc jeździć do węzłów 

przesiadkowych dużych miast wyposażonych w tramwaje, trasy rowerowe i parkingi przesiadkowe. 

To naszym zdaniem działa jak system naczyń połączonych i tylko zintegrowane działanie przyniesie 

wszystkim korzyści.  
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Tak więc no nie rozumiemy, dlaczego pomijane są tramwaje, kolej miejska i rowery w miastach, 

skoro sektor transportu drogowego teraz jest na czele, jeśli chodzi o największe źródło emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, i to dotyczy w szczególności dużych skupisk ludności, to nie 

rozumiemy adresowania wsparcia tylko do tych małych miast i głównie na autobusy elektryczne.  

Żeby móc rozwijać miasta w sposób zrównoważony i poprawiać jakość życia, musimy mieć 

możliwość finansowego wspierania inwestycji dla wszystkich form transportu, które w miastach są 

pożądane, czyli dla tramwajów i dla autobusów, rowerów, kolei miejskiej i aglomeracyjnej. 

I w kontekście tego, co powiedziałam w takim ogólnym zarysie, wnioskujemy w związku z tym o 

kilka takich najważniejszych aspektów związanych z projektem KPO, a mianowicie o zniesienie 

zastrzeżenia o kierowaniu środków na zieloną mobilność tylko do miast średniej i małej 

wielkości, o rozszerzenie wsparcia w zakresie zrównoważonej niskoemisyjnej mobilności 

na tramwaje wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wzmocnienie i podkreślenie komponentu 

działań na rzecz ruchu rowerowego, który powinien być tak samo mocno traktowany jak system 

transportu zbiorowego. Bo tylko on razem z innymi elementami tworzy pełną dostępność 

do systemu, o rozszerzeniu inwestycji drogowych, w tym obwodnic i obejść nie tylko na ciągach 

dróg krajowych, ale także na pozostałych. 

Rafał Kowalski: Pani Moniko, bardzo przepraszam, proszę już zamykać wypowiedź swoją, bo czas 

się już skończył. 

Monika Kozłowska-Święconek: Dobrze. W związku z tym to wszystkie te elementy pojawią się 

również na naszym wystąpieniu pisemnym. Liczę, że te postulaty zyskają państwa zrozumienie 

i znajdą odbicie w skorygowanym projekcie KPO.  

Dziękuję bardzo. 

Rafał Kowalski: Bardzo pani dziękuję. Teraz poproszę do głosu pana Bartłomieja Zydla ze Związku 

Powiatów Polskich. 

Bartłomiej Zydel, Związek Powiatów Polskich 

Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, z naszej strony cztery główne kwestie, na które chciałbym 

zwrócić szczególną uwagę.  

Pierwsza sprawa to finansowanie dróg i finansowanie systemów ITS [Inteligentnych systemów 

transportowych]. O tym powiedziano już bardzo dużo, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, jakie 

podejście jest nam bliskie w tym zakresie. Mianowicie my proponujemy spojrzenie z perspektywy 

faktycznie reformy, a nie z perspektywy charakterystycznej dla typowego finansowania unijnego, 

z jakim mieliśmy do czynienia do tej pory. Mianowicie: spojrzenia na kwestię finansowania 

projektów drogowych od strony szkieletu, zarówno szkieletu krajowego, jak i szkieletu 

lokalnego, w tym przypadku dróg powiatowych, rzecz ważna zarówno z perspektywy budowy 

dróg, jak i systemów ITS. To chciałbym zdecydowanie podkreślić, my patrzymy na tę kwestię 

właśnie w ten sposób, że powinniśmy analizować wątki drogowe i ITS-owe, że się tak wyrażę, od 

strony szkieletu, a to dlatego, że wtedy mamy do czynienia z reformą, faktyczną reformą, możemy 
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mówić o tym, ze dokonujemy pewnych skoków jakościowych, a wydaje się, że o to właśnie w KPO 

idzie.  

Druga kwestia to publiczny transport zbiorowy i ustawa o funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych. To reforma wręcz oczywista w naszej ocenie, dla odbudowy gospodarki 

po pandemii potrzebne jest stworzenie adekwatnego systemu transportu publicznego, 

adekwatnego do potrzeb. Ja chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę też na to, że prócz 

reformy -co sygnalizujemy jako związek od kilku tygodni - bardzo potrzebna jest pewność co 

do tego, jaka rzeczywistość będzie od 1 stycznia 2022 roku w ramach funduszu. My cały czas 

działamy w oparciu o przepisy przejściowe. Warto byłoby, żeby organizatorzy transportu 

publicznego drogowego mieli pewność co do tego, jaki system wsparcia ze strony Funduszu 

czeka ich po pierwszym 1 stycznia 2022 roku. A to dlatego, żeby ten okres przejściowy 

do wdrożenia reform z KPO też był jakoś zagospodarowany, dobrze uregulowany.  

Co do samej reformy, to w naszej ocenie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 

jest przeregulowana, a momentami nawet niespójna z innymi aktami prawnymi obowiązującymi 

w naszym kraju. Na przykład weźmy pod uwagę postanowienia ustawy od umowie koncesji 

na roboty budowlane i usługi, zestawmy z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, ustawą o 

umowie koncesji po ostatniej nowelizacji, zobaczymy, czy ta relacja jest taka, jaka jest. Wystarczy 

według nas spojrzeć na ustawę o [słowo niezrozumiałe, 00:50:33] z perspektywy rozporządzenia 

1370 [Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 

transportu pasażerskiego] i my uważamy, że ten duch, który jest wybrany w rozporządzeniu 1370, 

powinien towarzyszyć także naszej ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. To znaczy mniej 

regulacji, regulacje bardziej adekwatne, do tego jakie jest zapotrzebowanie. W rzeczywistości 

rozporządzenie 1370 pokazuje, że można kwestie węzłowe, kluczowe uregulować w sposób 

odpowiedni.  

Elektromobilność. Co do elektromobilności tutaj, szanowni państwo, ostatnio głośna kwestia 

nowelizacji ustawy o elektromobilności, kwestia zapewnienia ładowarek na miejscach 

postojowychprzy budynkach niemieszkalnych i stworzenie infrastruktury dla przyszłych ładowarek, 

wymagania są dosyć daleko idące, wymagania płynące z prawa unijnego. Sądzimy, że gdyby 

zapewnić odpowiednie finansowanie na poziomie KPO właśnie na tego typu reformy, czyli 

stworzenie powszechnego systemu ładowarek i infrastruktury dla przyszłych ładowarek przy 

budynkach niemieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, to z jednej strony mielibyśmy 

spełnione wymagania wynikające z prawa unijnego, a z drugiej strony -osiągnęlibyśmy efekt 

skali, który mógłby pozwolić właśnie na to, że dokonalibyśmy reformy, stworzylibyśmy 

powszechny system ładowania.  

W kwestii elektromobilności, nasze wątpliwości cały czas budzi kwestia śladu węglowego 

pojazdów elektrycznych. Tutaj chcemy podkreślić zdecydowany związek z transformacją 

energetyczną. Wiemy, że pewnie większość audytorium zdaje sobie z tego sprawę, ale jako 

Związek Powiatów chcemy to jeszcze raz zdecydowanie podkreślić.  
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I wreszcie ostatnia kwestia, transport zero- i niskoemisyjny a przewozy inne niż komunikacja 

miejska. Tutaj doceniamy, dostrzegamy to rozróżnienie, które zostało poczynione w projekcie KPO, 

czyli no jednak troszeczkę inne wymagania, inne uwarunkowanie funkcjonowania komunikacji 

miejskiej, a inne PTZ-u poza miastami, a co za tym idzie, inne wymagania techniczne dla taboru. To 

widzimy i chcemy jeszcze raz zdecydowanie podkreślić, że to dobry, słuszny kierunek.  

Bardzo dziękuję. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękujemy panu Bartłomiejowi, idealnie pan się zmieścił. W ogóle widzę 

tutaj tak z naszej rozpiski, że troszkę jesteśmy... mamy dwie-trzy minutki rezerwy, więc ja bym 

chciał tutaj skorzystać z tego czasu i przeprosić państwa, bo mieliśmy tutaj małe problemy 

techniczne, to znaczy ja jako prowadzący straciłem internet i musiałem się tutaj... zostałem 

przeniesiony w inne miejsce, gdzie ten internet jest troszeczkę lepszy. No ale taki urok właśnie 

takich online'owych transmisji i spotkań, że czasami takie rzeczy się psują. Prosimy nam wybaczyć 

i prosimy o zrozumienie. Mam nadzieję, że będzie już dobrze. I teraz kolejny pan, pan Michał 

Olszewski z Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza, zastępca prezydenta miasta 

stołecznego Warszawy. Bardzo pana proszę o wystąpienie, ma pan pięć minut. Zapraszam. 

Michał Olszewski, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza, Zastępca Prezydenta 

m.st. Warszawy 

Panie ministrze, szanowni państwo, ja w imieniu Unii Metropolii Polskich chciałem zwrócić uwagę 

dokładnie na ten sam aspekt, na który zwróciła uwagę koleżanka ze Związku Miast Polskich.  

Uważamy jako Unia Metropolii Polskich, że mieszkańcy dużych miast zostali niestety 

w Krajowym Programie Odbudowy potraktowani jako beneficjenci drugiej kategorii. Dzieje się 

tak dlatego, że my jako duże miasta stawiamy też zgodnie z koncepcją zielonego ładu, którą 

Komisja Europejska zaprezentowała, w dużej mierze na transport szynowy, który jest jedyną 

idealną alternatywą do transportu indywidualnego. Uważamy, że transport autobusowy w naszych 

miastach i jego rozwój jest oczywiście konieczny i transformacja taboru autobusowego 

na transport niskoemisyjny jest transformacją korzystną, ale pamiętamy o tym, że tabor 

autobusowy, który funkcjonuje w miastach, i jego rola nie powinna absolutnie dominować nad 

transportem szynowym w skali metropolitalnej i miejskiej.  

Dlaczego?  

Dlatego że wszystkie badania, które pokazują to, w jaki sposób funkcjonuje transport i skąd biorą 

się zanieczyszczenia komunikacyjne, zwracają wyraźnie uwagę na to, że tylko 20 procent 

zanieczyszczeń pyłowych, które pochodzą z pojazdów, to są zanieczyszczenia, które pochodzą 

ze spalania paliw stałych w tych pojazdach. Co oznacza, że tak naprawdę transport autobusowy 

nigdy nie będzie zastępował wysoko wydajnych środków transportu, jakim jest transport 

szynowy, i nie będzie alternatywą do radzenia sobie z zanieczyszczeniami w naszych miastach, 

dlatego że 80 procent zanieczyszczeń, które powstają w transporcie, czy w emisji z transportu, to 

są zanieczyszczenia pochodzące ze ścierania opon, klocków oraz tak zwanego wtórnego pyłu, który 

wzbudza się z naszych ulic.  
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Dlatego żeby propozycja rządu, która znajduje się w KPO, była komplementarna, nie widzimy innej 

możliwości, jak tylko uwzględnienie wsparcia dla miejskiego i metropolitarnego transportu 

szynowego, nie tylko tramwajów, ale oczywiście w imieniu miasta, które reprezentuję, i również 

innych miast, także transportu kolejowego miejskiego i transportu metrem, który jest akurat 

w naszym wypadku tylko w Warszawie. niemniej jednak pamiętajmy o tym, że tylko warszawskim 

metrem podróżuje dziennie dzisiaj 800 tysięcy pasażerów.  

Uważamy, że pomijanie transportu szynowego we wsparciu w ramach celu, o którym dzisiaj jest 

mowa, czyli zielona, inteligentna mobilność, idzie niestety na wskroś koncepcji zielonego ładu, jaką 

Komisja Europejska prezentuje, i nie daje realnej alternatywy do budowania niskoemisyjnej 

gospodarki w miastach, które tak jak powiedziałem, i powtórzyła koleżanka z Wrocławia, 

odpowiedzialne są dzisiaj za większość emisji zanieczyszczeń. I to mieszkańcy dużych miast i tych, 

w których ten transport szynowy jest rozwijany, są w związku z tym najbardziej narażeni na emisję 

z transportu. Dlatego prosimy o uwzględnienie w KPO wsparcia dla miejskiego i metropolitalnego 

transportu szynowego i takie stanowisko jako Unia Metropolii Polskich złożymy również na ręce 

rządowe.  

Dziękuję bardzo. 

Rafał Kowalski: Bardzo panu dziękuję. O, podarował nam pan chyba więcej niż półtorej minuty 

z zaplanowanego czasu, to ja może też jeszcze skorzystam, że zanim poproszę kolejnego mówcę 

z puli samorządowej, to może zaapeluję, żeby pan Tomasz Polichnowski i pan Wojciech Szymalski, 

to jest dwóch zapisanych do głosu... dwie osoby zapisane do głosu, których nie możemy w tej 

chwili namierzyć, a będziemy już powoli chcieli państwa kolejkować do głosu, żeby dali sygnał. 

Bardzo możliwe, że państwo po prostu nie opisali się z imienia i nazwiska i ekipie jest trudno 

państwa namierzyć. Namawiam do tego, żeby zmienić sobie opis na imię i nazwisko, wtedy 

na pewno państwa wyłapiemy bez problemu. Powtórzę, pan Tomasz Polichnowski i pan Wojciech 

Szymalski.  

A teraz już poproszę ostatnią osobę z grupy samorządowców, pana Krzysztofa Iwaniuka ze Związku 

Gmin Wiejskich RP. Panie Krzysztofie, pięć minut, proszę mówić. 

Krzysztof Iwaniuk, Związek Gmin Wiejskich RP 

Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, panie ministrze, pierwsza sprawa, tak jak wielokrotnie już 

podkreślaliśmy, że Krajowy Plan Odbudowy to jest szansa, to są inwestycje plus reformy.  

Więc pierwsza rzecz - to rozumiem, że w ramach tych reform wykorzystamy wreszcie właściwe 

położenie Rzeczypospolitej między wschodem, Azją, tak? I nowy Szlak Jedwabny będzie 

uwzględniony. A w związku z tym potrzebna jest reforma, o której już wielokrotnie mówiliśmy, 

szkodliwe zwolnienie z podatków tych całych działek geodezyjnych, gdzie jest kawałek 

[niezrozumiałe] i jest prowadzona działalność gospodarcza. Mam nadzieję, że to jest doskonała 

szansa, żeby przy tej okazji tą reformę wprowadzić, czyli przywrócić to, co kiedyś było, tym 

bardziej, że sprawy gdzieś tam się rozpoczęły.  
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Druga rzecz, bardzo ważną sprawą też jest, że tam, gdzie kolej będzie modernizowana, żeby były 

właściwe drogi dojazdowe. Bo jednak tego typu towarowy ruch generuje natychmiast ruch 

kołowy. I to jest niezwykle ważne wyzwanie, podobnie zresztą jak przy końcówkach autostrad czy 

wprowadzaniu autostrad często do dróg, które gdzieś tam muszą później przenosić dużo większe 

natężenia. Żeby o tym pamiętać, ponieważ wiele tych przykładów wcześniej było, więc te 

obwodnice są czasami niezwykle potrzebne i ważne jako no coś, co zmniejszy uciążliwość dla 

mieszkańców, gdzie tego typu przedsięwzięcia będą realizowane.  

Druga rzecz, myślę, niezwykle ważna to to, żeby też technologia trafiła pod strzechy. Chodzi mi o 

jedną rzecz. W małej, najmniejszej choćby gminie wiejskiej czy miejsko-wiejskiej kilka autobusów 

dowozi normalnie dzieci, no teraz akurat nie, ale to ten okres minie, dowozi dzieci do szkół. I jest 

to dość spory ruch, i myślę, że dobrze by było, żeby każda gmina mogła no taki jeden autobus 

elektryczny, no bo wodorowe to myślę, że jeszcze będą dużo, dużo później, bo to trzeba najpierw 

odpowiednio rozwinąć OZE, czyli energię odnawialną, żeby każda gmina też tą nowinkę 

techniczną mogła jako wzór, przykład dać, bo pewnie to jest poza jej zasięgiem. Szczególnie 

mówię o tych najsłabszych gminach, których jest co najmniej w Polsce połowa. Tak że tak jak 

kiedyś były gimbusy, myślę, że autobus elektryczny do dowozu dzieci do szkół potrzebny.  

No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dużo się teraz mówi o cenie za odpady komunalne. Było 

uzgodnione kiedyś na Komisji Wspólnej, że każda spółka będzie musiała mieć jedną ciężarówkę 

elektryczną. No przy dzisiejszych cenach i tych marżach, jakie spółki mają dziś w gminach, bo to 

jest niezwykle trudny temat, jeżeli chodzi o to, że te napięcia rosną, i jeżeli chodzi o cenę, przy tych 

marżach spółka SE nigdy nie będzie mogła kupić ciężarówki elektrycznej. Dobrze by było, żeby 

Krajowy Plan Odbudowy każdej firmy komunalnej, która zajmuje się odpadami, umożliwić takie 

działanie, bo to byłby spory krok do przodu. Pamiętajmy, i połowa mniej więcej gmin w Polsce ma 

spółkę komunalną, która się tego typu działalnością komunalną zajmuje. To jest niezwykle ważny 

element, myślę, bo nie chcielibyśmy, żeby po Krajowym Planie Odbudowy były znowu różnice, 

Polska A, Polska B. Chcielibyśmy też być beneficjentami tego dobrodziejstwa, jakie jest przed nami. 

Dziękuję bardzo. 

Rafał Kowalski: Bardzo panu dziękuję, bardzo dziękuję panu Krzysztofowi. To kolejna osoba, która 

nam zaoszczędziła dwie czy trzy minutki. Może nam się da to dobrze wykorzystać.  

Pan Krzysztof Iwaniuk zamknął tą grupę samorządowców, a teraz otwieramy grupę przedstawicieli 

i przedstawicielek partnerów społecznych i gospodarczych.  

Państwo również będziecie mieli na swoje wypowiedzi po pięć minut, ja będę pilnował czasu, mam 

nadzieję, że będą państwo również sobie tego czasu pilnować, tak jak przedmówcy. I jako 

pierwszego poproszę o wypowiedź pana Zygmunta Mierzejewskiego z Ogólnopolskiego 

Porozumienia Związków zawodowych. Panie Zygmuncie, jest pan z nami i zapraszam. 
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Wystąpienia przedstawicieli/ek partnerów 

społecznych i gospodarczych 

Zygmunt Mierzejewski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych  

Dziękuję serdecznie za zorganizowanie tak potrzebnego elementu debaty publicznej nad 

przygotowanymi dokumentami strategicznymi kraju. 

Koordynuję pracę ekspertów OPZZ z KPO, więc jedna uwaga ogólna, zgłaszana przez wszystkich 

uczestników: Autorzy Planu w wielu miejscach deklarują silny związek z kluczową rządową 

strategią, czyli Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Trzeba jednak pamiętać, 

że zdefiniowane w Strategii najważniejsze wyzwania rozwojowe dla Polski nie zostały 

zrealizowane. Nie udało się osiągnąć ważnych celów SOR, którym jest wzrost PKB z 69% do 78% 

średni unijnej, zwiększenie udziału inwestycji w PKB z 20% do 25%. Wciąż nie został także 

zrealizowany inny istotny cel SOR związany z innowacyjnością gospodarki, który dotyczy 

wydostania się Polski z pułapki średniego dochodu i oparcia przewag konkurencyjnych o wysokiej 

jakości innowacyjne produkty i usługi, a nie niskie wynagrodzenia pracowników. Nie wiadomo 

zatem, czy wobec niepowodzenia realizacji projektu, jakim jest SOR rząd uznaje ten cel za 

kluczowy także dla sukcesu wdrożenia KPO.  

Jednym z programów operacyjnych jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu, 

a w ogóle o tym się nie mówi. Analizując ten dokument już widzimy wiele niekonsekwencji, 

ogólników nieprzekładających się na konkretne propozycje, uzupełniające w KPO. Nie był ten 

dokument omawiany na Radzie Dialogu Społecznego i jest to jego podstawowy błąd.  

Wracając do komponentu KPO: diagnoza jest słuszna, wyzwania i cel też jest taki, o jaki wnosiliśmy 

podczas prac grupy roboczej. Jednak dalsze proponowane działania trochę przeczą wcześniejszym 

analizom i słabo wychodzą naprzeciw zaleceniom Unii Europejskiej.  

Cykl transportowy generuje, jak wiemy, 25% wszystkich emisji w Unii Europejskiej. W przypadku 

Polski aż 93% gazów cieplarnianych w transporcie generowanych jest przez transport drogowy. 

Widać naocznie, że trzeba więcej inwestować w transport kolejowy, i to znacznie więcej. 

A widzimy, że do tej pory praca przewozowa sektora kolejowego w okresie do 2019 roku wzrosła 

tylko o 9%, podczas gdy przewozy drogowe wzrosły ponad trzykrotnie.  

Ciągle w niewystarczającym zakresie wykorzystywane są połączenia kolejowe w transporcie, tak 

pasażerskim, jak i towarowym. W tym kontekście oprócz inwestycji w połączenia kolejowe, 

kluczowy jest nowoczesny tabor, którego w tej chwili wiek przekracza niekiedy 45 lat.  

I teraz do komponentu 2-1-2, z którym się nie możemy w szczególności zgodzić. Dążenie 

do poprawy stanu infrastruktury liniowej, w tym szczególnie kolejowej, jest kluczowe z uwagi 

na jej rolę w kształtowaniu sprawnego systemu transportowego. Wciąż niezbędne jest dążenie 

do uwolnienia potencjału sektora kolejowego i znacznego zwiększenia jego udziału 

w przewozach. Wyzwaniem pozostaje odwrócenie trendu spadkowego udziału kolei 
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w przewozach towarowych i zapewnienie wzrostu przewozu pasażerskiego tak, aby wyjść 

w znaczącym stopniu naprzeciw zmniejszaniu się presji transportu na środowisko. Podejmowanie 

skutecznych działań w zakresie odnowy taboru i zwiększenie udziału pojazdów wykorzystujących 

nowoczesne rozwiązania techniczne, w szczególności w odniesieniu do efektywności energetycznej 

i wpływu na środowisko, jest niezbędne dla zachęcenia społeczeństwa do zmiany nawyków 

transportowych i zwiększenia udziału transportu zbiorowego w pracy przewozowej. Działania 

w tym zakresie są istotne zwłaszcza w miejskich obszarach funkcjonalnych. Celem jest odnowa 

pasażerskiego taboru kolejowego i zwiększenia komfortu oraz poprawa efektywności kolei.  

Reasumując, sprzeciwiamy się zapisom w tym komponencie. Chociaż z zapisów wynika 

możliwość finansowania taboru do przewozów kolejowych o charakterze regionalnym, 

w praktyce do roli beneficjenta wsparcia predysponuje się tylko spółkę PKP Intercity, realizującą 

przewozy dalekobieżne. Pominięcie spółki POLREGIO, największego pasażerskiego przewoźnika 

kolejowego, to decyzja fatalna w skutkach, gdyż przewoźnik od lat boryka się z problemami 

taborowymi. W wielu województwach spółka jest jedynym lub zdecydowanym operatorem. Są to 

najczęściej regiony mocno zagrożone zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego i przez to również 

społecznego. [niezrozumiałe, 01:07:33] inwestycji taborowych może mieć zatem tragiczne skutki, 

sprowadzające się do braku technicznej możliwości świadczenia usług w dotychczasowym zakresie, 

nie mówiąc już o realizacji podstawowych celów programu. W konsekwencji doprowadzi to 

do dalszej marginalizacji regionów. Co godne podkreślenia, w poprzednich latach nigdy nie 

otrzymała od spółki wsparcia na inwestycje taborowe. Proces restrukturalizacji 2015 roku 

praktycznie uniemożliwił ubieganie się o środki unijne na ten cel. W tym czasie w tabor 

inwestowały spółki samorządowe i PKP Intercity. Cała sytuacja stawia spółkę na przegranej pozycji 

i w rywalizacji o przyszłe zamówienia. Obecnie nie ma możliwości zawierania umów na przewozy 

kolejowe w Polsce z wolnej ręki bez przetargu, jeśli zatem spółka nie będzie do przetargu 

przygotowana taborowo, to i przegra też z oferentami zagranicznymi [niezrozumiałe, 01:08:21] 

Rafał Kowalski: [niezrozumiałe, 01:08:21] 

Zygmunt Mierzejewski: ...twórcom komponentów. Dziękuję. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję. Skończył Pan wtedy, kiedy próbowałem Pana nawoływać właśnie 

żeby pilnować tego czasu. Bardzo Panu dziękuję za wypowiedź i teraz poproszę panią Małgorzatę 

Wielebę-Walicką z Konfederacji Lewiatan. Jest już Pani z nami. Najbliższe pięć minut należy 

do Pani. 

Małgorzata Wieleba-Walicka, Konfederacja Lewiatan, Transport i Logistyka Polska 

Dziękuję bardzo.  

Szanowni państwo, branża transportowa jest wysoce podatna na wszelkie zmiany dynamiki 

w rozwoju gospodarczym, choć w obecnej pandemii przewoźnicy drogowi, przedsiębiorstwa 

logistyczne, spedycyjne mogą nadal prowadzić działalność gospodarczą w pełnym bądź też 

w ograniczonym zakresie, to pomimo tego skutki pandemii są przez nas odczuwalne 

i spodziewamy się, że jako dla branży, będą odczuwalne również w najbliższej przyszłości.  
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Dlatego uważamy, że tak ważne jest to, co będzie zawierał Krajowy Program Odbudowy, jakie 

będzie miał postulaty i jakie będzie miał planowane reformy. Jako branża, zwracamy państwa 

uwagę na sześć najistotniejszych dla nas obszarów takich reform, w zakresie, który umawiamy 

na dzisiejszym wysłuchaniu.  

Po pierwsze, proszę państwa, KPO koncentruje się na bezpieczeństwie pieszych 

i na nowoczesnej infrastrukturze transportowej, a tymczasem trzeba odnieść się także 

do bezpieczeństwa w profesjonalnym transporcie drogowym, w którym Polska obecnie jest 

liderem pośród wszystkich państw unijnych. Dla nas bezpieczeństwo transportu profesjonalnego 

to przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni, wykorzystujący właśnie nowoczesne narzędzia 

pracy oraz świadomi pozytywnych skutków przyjaznej środowisku jazdy kierowcy zawodowi, stąd 

KPO powinno uwzględniać szerokie potrzeby szkoleniowe w tym zakresie, które zgłaszaliśmy już 

państwu na etapie przed utworzeniem projektu, odnosząc się choćby do obowiązujących 

i najbliższych zmian w pakiecie mobilności.  

Po drugie, proszę państwa, bezpieczeństwo profesjonalnego transportu to również skuteczne 

kontrole i odstraszające sankcje w przypadku naruszeń przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, 

obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców, oraz stosowanie tachografów cyfrowych. 

Proszę państwa, wszystko to wymaga nakładów na przykład na doposażenie służb kontrolnych, 

takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, zwiększenie liczebności tej inspekcji, wprowadzenie 

systemu szkoleń dla pozostałych służ kontrolnych, aby skutecznie wykrywały te naruszenia. Trzeba 

również pamiętać, że niemniej ważna jest rozbudowa i doposażenie infrastruktury parkingowej 

w celu zapewnienia kierowcom właściwych warunków odbioru wymaganych odpoczynków, 

budowa ramp do odśnieżania pojazdów, których często z zimą odrywają się kawałki lodu, 

powodując niekiedy śmiertelne zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.  

Po trzecie, projektowane w ramach Zielonego Ładu rozwiązania, w szczególności prawne, 

powinny obejmować system prostych i dostępnych zachęt dla tych przedsiębiorców, którzy będą 

inwestować w zakup lub inne formy pozyskiwania pojazdów napędzanych paliwami 

alternatywnymi. Niestety, obecny projekt ustawy, tej ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, nie ma przewidzianych takich zachęt, a co więcej, na etapie konsultacji 

publicznych tego projektu wykreślono przepisy, które umożliwiają zwolnienie takich inwestujących 

przewoźników z niektórych opłat za przejazdy po drogach krajowych w Polsce.  

Po czwarte, osiągnięcie celu w postaci redukcji dwutlenku węgla wymaga naszym zdaniem nie 

tylko przechodzenia na alternatywne źródła napędu, ale także wykorzystania już istniejących, 

sprawdzonych w innych państwach, a niewdrożonych w Polsce technologii, na przykład pojazdy 

LHV. 

Po piąte, cel KPO, którym jest planowana transformacja cyfrowa w transporcie w szczególności 

drogowym, nie będzie możliwy do osiągnięcia, jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte 

jakiekolwiek realne działania dotyczące elektronicznych dokumentów przewozowych, tak zwany 

e-CMR. Przypominamy tylko, że Polska przystąpiła do protokołu dodatkowego, do konwencji CMR 
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w tej sprawie prawie dwa lata temu, co umożliwia już dzisiaj rozpoczęcie procesu wprowadzania 

na początku choćby w postaci programu pilotażowego odpowiednich rozwiązań informatycznych, 

technologicznych i cyfrowych. 

Po szóste i ostatnie, proszę państwa, oprócz działań na rzecz przewozów kolejowych, istotnych, 

drogowych również, infrastruktury w tych gałęziach transportu, postulujemy także skierowanie 

wsparcia z KPO także na przewozy autobusowe, również te regionalne, oraz na inwestycje 

w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury, która służy tym przewozom, na przykład 

dworce, czy przystanki. Postulujemy o zaplanowanie inwestycji w cyfryzację procesu uzyskiwania 

zezwoleń oraz zaświadczeń na zarobkowe przewozy osób, jak również stworzenie elektronicznej, 

publicznej bazy danych przewoźników autokarowych. Wszystko to przedstawimy później państwu 

w ramach całości uzgodnień do KPO.  

Dziękuję bardzo za uwagę i za możliwość zabrania głosu. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję pani Małgorzacie, kolejne cennych kilkanaście sekund zyskaliśmy, 

bo Pani się idealnie wyrobiła i grupę partnerów społecznych i gospodarczych zamknie pan Tomasz 

Polichnowski z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.  

Panie Tomaszu, jest pan już z nami, serdecznie zapraszam, pięć minut. 

Tomasz Polichnowski Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 

Dzień dobry państwu, dzień dobry panowie ministrowie. Jest mi niezmiernie miło, że będę mógł 

w dniu dzisiejszym powiedzieć kilka słów w imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 

w zakresie rozwiązań technologii ITS-owych, gdzie pełnię funkcję eksperta dziedzinowego.  

Postaram się skupić głównie na tych dziedzinowych aspektach w odniesieniu do głównych, 

kluczowych elementów mobilności, w których bym wyszczególnił trzy podstawowe zagadnienia 

i uczestników modelu mobilnego. To jest oczywiście uczestnik ruchu, rozumiany jako i kierujący, 

jak i pasażer, jak i podróżny. To jest kluczowy element, jeżeli chodzi o możliwości związane 

z poprawą dla nas wszystkich, dla każdego praktycznie. Każdy jest uczestnikiem ruchu drogowego. 

Wiąże się z tym oczywiście aspekt dotyczący środków transportowych, tutaj możemy go podzielić 

na pojazdy indywidualne i pojazdy transportu zbiorowego, oraz trzeci element tego trójkąta 

zależności, to jest oczywiście infrastruktura transportowo-drogowa.  

Chciałbym się skupić generalnie na połączeniu tych trzech aspektów z dziedziną technologii ITS. 

Jest to dziedzina, która jak każdy ze słuchaczy pewnie wie, dotyczy inteligentnych systemów 

transportowych, o czym pewnie już dużo było powiedziane, natomiast z uwagi na to, że są to różne 

płaszczyzny i różne warianty rozwoju tej dziedziny, można przyjąć, iż w zakresie zarówno dużych 

miast, jak i mniejszych miast, obszarów aglomeracyjnych, dróg krajowych i styków dróg krajowych 

z obszarami aglomeracyjnymi i miastami, w każdym przypadku jest możliwość wydzielenia 

odpowiednich elementów funkcjonalnych, użytkowych technologii ITS, która będzie wspomagała 

uczestników ruchu w określonym zakresie. Czy to będzie element dotyczący środków 
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przemieszczania się, czyli pojazdów, ukierunkowany na zmniejszenie emisyjności silników 

spalinowych w ruchu drogowym.  

Oczywiście kwestia zasadnicza, dążenie do zredukowania emisji z tych pojazdów do niemal zera, to 

jest perspektywa dłuższego horyzontu czasowego niż ten, o którym teraz rozmawiamy. Ja bym tu 

bardziej zaproponował horyzont czasowy, który byłby związany ze zmniejszeniem emisji z uwagi 

na dostępne w naszym środowisku, w naszym życiu gospodarczym, strukturę rodzajową ruchu 

pojazdów, czyli pojazdy silnikowe hybrydowe, pojazdy o zmniejszonej emisyjności z uwagi 

na normy emisji spalania i tworzenie, w połączeniu z technologią ITS, wybranych stref zarządzania 

ruchem poruszania się tego typu pojazdów, z podziałem na kategorie pojazdów, na uczestników 

ruchu i na potrzeby. 

Zarówno w zakresie przemieszczania się klientów i uczestników ruchu transportu zbiorowego - 

na co bym położył duży nacisk? 

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące pojazdów indywidualnych, to możliwości rozwoju, które zostały 

faktycznie zapoczątkowane już w 2005 roku, ukierunkowałbym na ich kontynuację w zakresie 

systemów zarządzania ruchem drogowym, zarządzania systemami miejskimi, zarządzania 

również systemami na drogach krajowych. Są to elementy, które bezpośrednio mogą oddziaływać 

na zmniejszenie emisji silników spalinowych poprzez na przykład upłynnienie ruchu pojazdów, czyli 

zmniejszenie ilości zatrzymań pojazdów, redukcję emisji.  

Generalnie jeżeli chodzi o podsumowanie tej krótkiej możliwości wypowiedzenia się, to wydaje mi 

się, że zarówno dla odbiorców średnich miast, małych miast, jak i dużych aglomeracji polskich, 

jak i sieci dróg krajowych, w każdym z tych przypadków będzie istniała możliwość zastosowania 

wybranych, dedykowanych technologii ITS, które mogłyby być elementem zbioru wzorów 

dedykowanych właśnie dla tych odbiorców. 

No i właściwie dziękuję bardzo, jest to krótki czas, więc. 

Rafał Kowalski: Bardzo Panu dziękuję, jestem przekonany, że dobrze go Pan wykorzystał. 

Dziękujemy panu Tomaszowi. 

Teraz przechodzimy do kolejnej grupy mówców. To będą przedstawiciele i przedstawicielki 

podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, państwo również na każdą z wypowiedzi będą mieli 

po pięć minut, ja będę pilnował czasu, ale może króciutko jeszcze przypomnę, że mogą państwo, 

tutaj uczestnicy tego spotkania na Zoomie, mogą zgłaszać bezpośrednio do ministerstwa pytania, 

sugestie i należy wykorzystywać do tego takie miejsce pytania i odpowiedzi, Q&A, obok ikonki 

czatu. Namawiamy.  

W tej chwili jest tam siedem takich pytań, sugestii, a ja jestem pewien, że może być więcej. 

I przechodzimy do pierwszej osoby z grupy przedstawicieli podmiotów społeczeństwa 

obywatelskiego, to będzie pan Wojciech Szymalski z fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. O, już 

widzę, jest pan przygotowany. Pięć minut jest dla Pana. Panie Wojciechu, coś jest nie tak chyba, 

nie słyszymy Pana. 
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Wystąpienia przedstawicieli/ek podmiotów 

społeczeństwa obywatelskiego.  

Wojciech Szymalski, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju  

Myślałem, że państwo odblokujecie głosy, a muszę ja sam. Dobrze, dziękuję. Szanowni państwo, 

dziękuję za możliwość zabrania głosu podczas tego wysłuchania.  

Moja fundacja, czyli Instytut na rzecz Ekorozwoju, jako ekologiczny think tank, już w 1999 roku 

przedstawiła założenie dotyczące zrównoważonego transportu Polski i w tym duchu, jak również 

w duchu neutralności klimatycznej, do której dążymy do roku 2050, utrzymam swoją wypowiedź.  

Zacznę od spraw dotyczących kolei. KPO dostrzega kolej, ale przewidziana tamże reforma 

systemu finansowania przewozów kolejowych jedynie utrzyma status quo, które powoduje, 

że na wielu liniach kolejowych obecnie w Polsce kursują dwa, trzy pociągi dziennie, albo nie ma 

ich w ogóle. No taki stan nie jest pozytywny, zwłaszcza, że do 2030 roku Unia Europejska oczekuje 

i chce żeby podróże do 500 kilometrów były neutralne klimatycznie. Nie może się to udać bez 

zwiększenia siatki połączeń kolejowych, jeżeli chodzi o Polskę. Pociąg co godzinę pomiędzy 

głównymi miastami Polski oraz w danym regionie do stolicy województwa, jest to standard, 

do którego powinno się w Polsce dążyć i który proponujemy, aby jako cel reformy w kolejowym 

transporcie pasażerskim w KPO się pojawił.  

Przyjęcie tego standardu, czyli pociąg co godzinę, musi za sobą pociągnąć również dalsze kroki, 

czyli chociażby zmianę w sposobie remontowania linii kolejowych. Remonty muszą uwzględniać 

ten cel, czyli pociąg co godzinę.  

Powinno się dążyć do tego, żeby również w Polsce, wzorem Szwajcarii, czy obecnie także idących 

w tym kierunku Niemiec, wprowadzić tak zwany zintegrowany system rozkładu jazdy. My chcemy 

takiego systemu w Polsce.  

Drugi, kolejny w zasadzie, może trzeci, nasz postulat dotyczący kolei, jest związany już ściśle 

z neutralnością klimatyczną. Aby osiągnąć tą neutralność klimatyczną, nie możemy tylko 

remontować tory, czy kupować tabor elektryczny, bo to już nie wystarczy. Ciągle dzisiaj w Polsce 

mamy wiele miast, gdzie można dojechać tylko i wyłącznie koleją spalinową, koleją 

wysokoemisyjną. Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Krośno, Suwałki, Zamość, Chojnice i mógłbym 

jeszcze długo wymieniać, całkiem duże miasta, które takiego połączenia elektrycznego nie mają. 

Zakupiony tabor elektryczny nie zmieni tej sytuacji, tylko budowa linii elektrycznych. Takich miast 

jest o wiele za dużo i trzeba do nich doprowadzić trakcję elektryczną, aby nowy zakupiony tabor 

elektryczny mógł tam pojechać i aby pociągi tam jeżdżące mogły być ruchem tanim i mogłoby być 

ich więcej i to właśnie powinno być zadanie KPO.  

Jeżeli chodzi o transport miejski, to KPO przewiduje strefy czystego transportu, często w samym 

tym dokumencie nazywane błędnie strefami niskoemisyjnymi. W miastach jest to jedna 

z flagowych reform tego programu, jednak te strefy muszą być w sensowny sposób 
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ustanowione. Jeżeli widzimy, że w ustawie są w tej chwili różnego rodzaju szczegółowe zapisy 

chociażby dotyczące tego, że mieszkańcy są wykluczeni z reguł funkcjonowania takiej strefy, 

że regulowane są szczegółowo godziny, czy stawki poboru opłat za wjazd do tej strefy, 

że pieniądze na funkcjonowanie tej strefy mogą być przeznaczone tylko na postawienie znaków 

drogowych, to przez takie drobne błędy, których w ustawie jest bardzo dużo, w sumie mamy jeden 

wielki absurd.  

Trzeba dać samorządom szansę do stosowania tych stref do ich lokalnej sytuacji. Jeżeli rząd chce 

kontrolować sposób powstawania takich stref, to niech stworzy stanowisko w odpowiednim 

ministerstwie, które będzie opiniowało lub zatwierdzało uchwały ustanawiające takie strefy, ale 

zapisanie czegokolwiek więcej ponad możliwość stworzenia stref w ustawie będzie całkowicie 

przeciw skuteczne, takie strefy nie powstaną, dlatego zaufajmy lokalnej mądrości i dajmy te strefy 

stworzyć tak, jak miastom by to odpowiadało.  

Fundusz autobusowy. Jestem całym sercem za tego typu rozwiązaniem. Nigdy nie zapomnę, jak 

ostatnie 20 kilometrów mojego dojazdu na wakacje kosztowało mnie więcej niż pierwsze 600. Taki 

fundusz musi być jednak dostosowany do aktualnej wiedzy o tym, co może transport publiczny 

i czego chcieliby mieszkańcy, a dziś to często nie jest rozkładowy autobus, ale na przykład autobus 

na żądanie, czy lokalny system car-sharingu. W takim rozwiązaniu trzeba także uniknąć błędów 

takich jak kanibalizm transportu publicznego. W wielu miastach w Polsce autobusy podbierały 

pasażerów kolei, dlatego sądzę, że fundusz powinien wspierać lokalne formy transportu 

publicznego w różnych jego formach.  

I ostatnia rzecz, KPO powinno wspierać także transport rowerowy i ostatni to jest postulat, nie 

można dobrze zadbać o zdrowie mieszkańców jeżeli tego transportu rowerowego nie będzie, 

dlatego postuluję, żeby był osobny projekt na transport rowerowy w KPO. Trzeba wyznaczyć 

w celu jego przeprowadzenia krajowego ordynatora rowerowego.  

Dziękuję bardzo. 

Rafał Kowalski: Dziękuję bardzo panu Wojciechowi Szymalskiemu. Mogę Panu powiedzieć, że ja 

dotarłem na to wysłuchanie rowerem. I teraz zapraszam Sylwię Szczutkowską z Pracowni na rzecz 

Wszystkich Istot. Jest Pani Sylwia? Proszę. 

Sylwia Szczutkowska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot 

Tak, jestem, dzień dobry. Mogą prosić o wyświetlenie prezentacji, którą przygotowałam? 

O, dziękuję ślicznie.  

Szanowni państwo, dziękuję za możliwość zabrania głosu, ja się nazywam Sylwia Szczutkowska, 

reprezentuję stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, jesteśmy jedną z najstarszych 

organizacji pozarządowych w Polsce i zajmujemy się ochroną dzikiej przyrody.  

Ja się bardzo cieszę z obecności przedstawicieli ministerstwa środowiska oraz rozwoju funduszy 

europejskich i infrastruktury, ponieważ musi bardziej wyraźnie wybrzmieć tutaj fakt, 

że przedstawiony do konsultacji Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem o zerowych 



 

- 379 - 

 

ambicjach jeżeli chodzi o ochronę bioróżnorodności w Polsce. Tutaj z niewiadomych dla mnie 

względów pominęli państwo całkowicie jakiekolwiek działania i reformy, których celem powinna 

być ochrona przyrody, ochrona bioróżnorodności, a co za tym idzie, dostosowanie ułomnego 

w tym względzie prawodawstwa krajowego do wymogów Unii Europejskiej. My nie możemy 

rozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy, który ma podnieść polską gospodarkę po pandemii 

w oderwaniu od przyczyn, które za tą pandemią stoją, a dzisiaj jest to już jasne, bo mówią o tym 

wyraźnie naukowcy, że przyczyną pandemii takich właśnie jak Covid-19 jest właśnie nadmierna 

ingerencja w dziką przyrodę. Więc nie możemy myśleć o tym wzroście gospodarczym, o ochronie 

miejsc pracy, o bezpieczeństwie zdrowia publicznego, jeżeli jednocześnie jako społeczeństwo nie 

zabezpieczymy tych fundamentów, na których opierają się te elementy, czyli właśnie usług 

ekosystemowych świadczonych przez przyrodę. A wszyscy na pewno z państwa wiedzą, że stoimy 

dzisiaj wobec ogromnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu i utraty bioróżnorodności 

na ogromną skalę i to zagrożenie jest po prostu dzisiaj bardzo poważne.  

I jeszcze raz podkreślę, że jednym z tych podstawowych elementów KPO muszą być działania 

i reformy wzmacniające ochronę przyrody w Polsce.  

Możemy to potraktować, że dla dobra nas wszystkich, a jeżeli nie chcemy tego zrobić po prostu dla 

własnego dobra, no to zróbmy to po to, żeby Polska otrzymała pieniądze z KPO. Bo przypomnę, 

że mamy obowiązek włączyć pakiet działań i reform dotyczących ochrony bioróżnorodności 

właśnie w celu wypełnienia wymogów rozporządzenia, które powołuje instrument odbudowy, 

zwiększenia odporności. To rozporządzenie wymaga wykazania w Krajowym Planie Odbudowy, 

że ochrona bioróżnorodności jest integralnym elementem zaplanowanych działań.  

Patrząc na przedstawiony przez państwa do konsultacji dokument jest jakby jasne, że KPO nie 

zawiera tych elementów, dlatego nie może zyskać akceptacji.  

Przechodząc już do zasadniczych uwag, częścią pakietu reform w ramach KPO musi być przede 

wszystkim pilna nowelizacja przepisów, które są przedmiotem postępowań naruszeniowych 

przeciwko Polsce. Jedna z nich dotyczy polskiej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko 

oraz specustaw inwestycyjnych. Ta sesja poświęcona jest zrównoważonemu transportowi, 

tymczasem mamy w Polsce prawo, ustawę drogową, która uniemożliwia sądom uchylanie 

pozwoleń na budowę dróg, nawet jeżeli są one bezprawne, wadliwe i niszczą przyrodę. Jest to 

jawnie sprzeczne z fundamentalnymi zasadami prawa unijnego i jakby w ostatnich latach 

doprowadziło do niszczenia bardzo cennej przyrody w Polsce, więc te prawo należy pilnie 

poprawić tak, żeby zagwarantować pełną zgodność z prawem Unii. No niestety, ten 

przeprowadzony obecnie proces nowelizacji w Polsce nie spełnia tych wymogów, czego myślę, 

że państwo z Ministerstwa sobie w pełni zdają sprawę (przed nami jest, przypomnę, budowa drogi 

S16 przez Mazury, Biebrzański Park Narodowy, która oprócz tego, że naruszy Park Narodowy, 

przetnie także trzynaście przerw w Natura 2000, z czego jeden obszar, stanowiącym jedną 

z najważniejszych w Polsce ostoi żółwia błotnego i to pomimo istnienia alternatyw). Więc brak 

uwzględnienia tej faktycznej reformy ustawy oznacza, że na gruncie prawa krajowego my jakby 

nadal w Polsce, jako społeczeństwo obywatelskie, nie będziemy w stanie powstrzymywać 
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dewastacji na naprawdę spektakularną skalę. I oczywiście brak tej reformy uniemożliwia także 

zastosowanie podstawowej zasady „nie szkodzić”, „do not significant harm” przy realizacji 

Krajowego Planu Odbudowy (Bardzo proszę o zmianę slajdu).  

Kolejna procedura naruszenia prawa, która toczy się przeciwko Polsce, ona dotyczy gospodarki 

leśnej i tutaj Komisja Europejska już skierowała skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej dlatego, że obecnie obowiązująca ustawa o lasach zwalnia gospodarkę leśną 

z obowiązków wynikających ze ścisłej ochrony gatunkowej zwierząt, zezwalając na zabijanie, 

płoszenie, niszczenie siedlisk. Tutaj przykładem może być prowadzenie prac w lasach, wycinek, 

w trakcie sezonu lęgowego. To jest po prostu niedopuszczalne w innych branżach gospodarki 

w Polsce i dodatkowo prawo wyklucza możliwość zaskarżenia przez zainteresowaną społeczność 

decyzji zatwierdzających te plany. 

Więc tak jak w przypadku ustawy OOŚ, także ustawa o lasach, ona jest niezgodna z wymogami 

prawa unijnego i musi zostać poprawiona, żeby zapewnić właściwy poziom ochrony lasów, no i też 

po to, żeby te KPO mogło być po prostu dobrze zatwierdzone przez... 

Rafał Kowalski: Pani Sylwio, mam nadzieję, że to już jest... 

Sylwia Szczutkowska: Dziękuję ślicznie za głos i zapraszam zainteresowane osoby do dalszego 

kontaktu. Dziękuję państwu pięknie. 

Rafał Kowalski: Bardzo Pani dziękuję, przepraszam, że musiałem wkroczyć. Kolejna osoba, 

zapraszam pana Huberta Różyka z fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Oddaję Panu głos. 

Hubert Różyk, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych 

Dzień dobry. Dziękuję za udzielenie głosu. Nazywam się Hubert Różyk i mam przyjemność 

przedstawić stanowisko i uwagi fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. 

W przedstawionym dokumencie dokonano dobrej diagnozy sytuacji, wskazując wiele ważnych 

problemów. Założono odpowiednio dużo środków na zmianę w tym obszarze. Brakuje w nim 

jednak jasnych deklaracji związanych z wyzwaniami, przed którymi stoimy. W tej wersji KPO, to 

zachowawczy dokument, nieodnoszący się do celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, jak 

również całkowitej dekarbonizacji sektora transportu do 2050. Apelujemy o myślenie o nim 

właśnie w takim kontekście. To ważny rozdział na drodze do neutralności klimatycznej.  

Propozycja utworzenia Funduszu Rozwoju Potencjału Mobilności Zeroemisyjnej zasługuje 

na rozważenie, chociaż wymaga doprecyzowania. Obecne zapisy nie określają działań, 

jakie miałyby być finansowane z jego środków. Proponujemy, aby zostały przeznaczone 

na zmianę w trzech obszarach: 

 Po pierwsze, zbudujmy z pomocą KPO funkcjonalną w skali kraju, publicznie dostępną 

infrastrukturę szybkiego ładowania dla nowych pojazdów. Powinna powstać wzdłuż 

głównych korytarzy transportowych w formie hubów tworzących szkieletową sieć 

szybkiego ładowania pojazdów nie tylko osobowych, ale także dostawczych, ciężarowych, 

oraz autokarów. Obecnie budowane stacje w praktyce umożliwiają ładowanie wyłącznie 
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pojazdów osobowych. Za kilka lat na drogach będziemy mieli wiele różnej klasy pojazdów 

elektrycznych, zadbajmy o odpowiednią dla nich infrastrukturę. 

 Po drugie, transport publiczny. Również popieramy osiągnięcie zero emisyjności transportu 

publicznego, uważamy, że całkowita elektryfikacja autobusów do 2035 jest celem 

realnym, zwracamy jednak uwagę, że osiągnięcie go wyłącznie przez zakup nowych 

autobusów będzie bardzo kosztowne. Zaplanowane w KPO wsparcie zakupów około 1200 

autobusów zeroemisyjnych doprowadzi do wymiany jedynie około 10% floty. Dlatego 

proponujemy działania wspierające szybką elektryfikację. Nasze analizy wskazują, że dzięki 

e-konwersji, koszty elektryfikacji autobusów mogą zostać obniżone nawet o połowę 

 I tu dochodzimy do punktu trzeciego.  

Naszym zdaniem w KPO trzeba zaplanować wsparcie dla działań podnoszących 

konkurencyjność oraz innowacyjność krajowej gospodarki w tym zakresie i wesprzeć prace 

nad wprowadzeniem szeroko stosowanych technologii konwersji pojazdów spalinowych 

na elektryczne. To szansa także na ważne zmiany w logistyce miejskiej, gdzie rosnący udział 

dostaw krótkodystansowych sprawia, że udział pojazdów dostawczych w emisji 

zanieczyszczeń rośnie. Nie możemy tracić środków na inwestycje nie mające nic wspólnego 

z wzmacnianiem konkurencyjności, zwiększaniem odporności gospodarki, oraz zieloną 

mobilnością.  

Apelujemy o wykreślenie z programu zadań związanych z budową dróg i obwodnic. Nie 

kwestionujemy zasadności modernizacji infrastruktury drogowej, jednak naszym zdaniem KPO nie 

jest instrumentem, który powinien służyć do nadrabiania lat zaniechań w tej kwestii.  

Doceniamy deklarację walki z wykluczeniem transportowym, chociaż proponowane działania 

w tym obszarze są dyskusyjne. Przykłady? Dużo miejsca poświęcono kolei, która jako najbardziej 

ekologiczny środek transportu powinna być wspierana, jednak inwestycje w tym obszarze powinny 

skupiać się przede wszystkim na zmniejszeniu wykluczenia transportowego przy wzroście 

przewozów regionalnych oraz zapewnienia alternatywy dla transportu samochodowego przez 

rozwój przewozów metropolitarnych. Zaproponowane rozwiązania w dokumencie nie rozwiążą 

żadnego z wymienionych problemów.  

Wyrażamy zaniepokojenie, że w dokumencie nie znalazły się dwa kluczowe dla zielonej mobilności 

aspekty.  

Po pierwsze, całkowicie pominięto wsparcia zielonej mikro mobilności w miastach jako 

alternatywy dla samochodu osobowego. To obszar niezwykle istotny dla poprawy jakości 

powietrza i życia w miastach. W planie zakładającym miliardy euro trzeba znaleźć środki 

na wsparcie ruchu pieszego i transportu rowerowego w ramach zazieleniania miast, zarówno 

dużych, jak i mniejszych. To jest kwintesencja zielonej, inteligentnej mobilności.  

Po drugie, w rozdziale poświęconym reformom krajowym nie znalazła się zapowiedź 

kompleksowych zmian w systemie podatkowym, mających na celu obniżenie kosztów 
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użytkowania pojazdów zeroemisyjnych w porównaniu do spalinowych, zwłaszcza w odniesieniu 

do pojazdów flotowych. Elementem KPO powinna być reforma w tym zakresie.  

Dziękuję za możliwość zabrania głosu i mam nadzieję, że nasze uwagi posłużą jako punkt wyjścia 

do ważnych zmian i uzupełnień w KPO. Na tym powinniśmy się skupić w dalszych pracach, 

w których deklarujemy oczywiście chęć pomocy.  

Na koniec apeluję o najważniejsze. Myślenie o konsekwencjach naszych decyzji. Mamy jedną 

planetę trawioną katastrofą klimatyczną i nie mamy czasu. Trzeba odważnych i mądrych zmian 

w KPO, który powinien być ważnym rozdziałem w osiągnięciu neutralności klimatycznej w Polsce. 

Wykorzystajmy tę szansę. Dziękuję za wysłuchanie stanowiska fundacji Promocji Pojazdów 

Elektrycznych. 

Rafał Kowalski: Panie Hubercie, bardzo dziękuję. Dziękuję za dobry czas. Przed nami jeszcze są 

wystąpienia pięciu osób i będziemy mieli przerwę. Apeluję do tego, żeby tak jak pan Hubert 

trzymać się czasu, to będziemy mieli dłuższą przerwę może, zobaczymy. I teraz poproszę o głos 

pana Szymona Kacprzaka z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Panie Szymonie, jest Pan 

z nami? Halo? Jest Pan. Zapraszam, pięć minut. 

Szymon Kacprzak, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

Dobrze. Cóż, myślę, że mój przedmówca zbudował świetną atmosferę przed moim wystąpieniem, 

dlatego, że chcę od Krajowym Planie Odbudowy powiedzieć w tym samym duchu. Przede 

wszystkim jednak chciałbym się przywitać z państwem, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę się 

dzisiaj z państwem połączyć i zostać wysłuchanym. Mam nadzieję tylko, że z należytą uwagą.  

Nazywam się Szymon Kacprzak, jestem osobą członkowską Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 

jednocześnie jestem osobą studiującą i z tego powodu chciałbym się posłużyć taką studencką 

analogią, by opisać sytuację, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Mianowicie to, co mi przychodzi 

na myśl, to to, że właśnie mamy do czynienia z próbą zaliczenia egzaminu z gospodarności przez 

stronę rządową w drugim terminie. Niestety termin pierwszy został sromotnie oblany, ale jednak 

to, co mnie najbardziej boli w tej sytuacji, to to, że wszystko można by załatwić w tak zwanym 

terminie zerowym.  

O co mi chodzi? Właśnie trwa piąty dzień wysłuchań, podczas każdego z tych dni wypowiadało się 

kilkadziesiąt osób, w tym jak mogliśmy usłyszeć przed chwilą, specjalistów w swoich dziedzinach. 

Można więc pokusić się o wyobrażenie sobie jak mógłby wyglądać projekt Krajowego Planu 

Odbudowy, gdyby strona społeczna była od początku włączona do jego redakcji. Tak się niestety 

nie stało i zaproponowany pod koniec lutego projekt został stworzony właściwie za zamkniętymi 

drzwiami resortów i dla wszystkich nas był niespodzianką. Dobrze, że teraz mamy szansę 

do niego się odnieść. Konsekwencją jednak takiego przyjętego trybu jest projekt KPO, który jest 

wewnętrznie niespójny, nieprzystający do wyzwań jakie stawiają przed nami trzy akurat 

dotykające nasz kraj kryzysy, jest to gospodarczy, pandemiczny i najpoważniejszy z nich, kryzys 

klimatyczny. 260 miliardów złotych, które stanowi fundusz Krajowego Planu Odbudowy, jest 
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szansą dla naszego kraju na dynamiczne rozpoczęcie procesu transformacji zmierzającej 

do stworzenia gospodarki neutralnej klimatycznie, prospołecznej i innowacyjnej.  

Komponent o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli „zielona, inteligentna mobilność i zrównoważony 

transport” są jednym z kluczowych elementów takiej gospodarki. Nie da się jednak zrealizować 

tego celu kierując się planem, który składa się faktycznie z wielu osobnych, 

niekomplementarnych wątków, planu stworzonego bez szerszego spojrzenia. I tutaj jednym 

z przykładów takiego braku szerszego spojrzenia, jednym z najbardziej wyraźnych, jest właśnie 

projekt stworzenia flot zeroemisyjnych pojazdów dla transportu publicznego. Tego typu inwestycja 

oczywiście wydaje się być wyraźnym krokiem w stronę neutralności klimatycznym, co byłoby 

prawdą, gdyby nie to, że jednocześnie Krajowy Plan Odbudowy nie zamierza diametralnie zmienić 

polskiego miksu energetycznego. Wprowadzenie 100 tysięcy pojazdów zasilanych tak zwaną 

czystą energią, zgodnie z kwotami podanymi w projekcie KPO, ma zapobiec emisji 142 tysięcy 

ton dwutlenku węgla, jednak pytanie moje jest skąd te pojazdy mają czystą energię pozyskać, 

jeżeli stacje ładowania, których budowę przewiduje KPO, będą zasilane energią elektryczną 

powstałą w wyniku spalania paliw kopalnych i biomasy?  

Cóż, właśnie o to mi chodzi.  

Żeby to wszystko, żeby ta inwestycja była wydajna, żeby była sensowna przede wszystkim, musi 

ona współgrać z innymi komponentami Krajowego Planu Odbudowy, tu przede wszystkim z tym 

poświęconym energii. Jeżeli w Krajowym Planie Odbudowy przewidziane są niezwykle nikłe 

inwestycje na niskoemisyjne źródła energii, to wtedy opieranie rozwiązania problemu emisji 

w transporcie na finansowaniu pojazdów elektrycznych jest po prostu zupełnie nieadekwatne.  

To, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to kwestia tego, że w aktualnym brzmieniu Krajowego 

Planu Odbudowy zawarte są inwestycje, które również wydają się tylko go zapychać i odciągać nas 

od efektu, który ma osiągnąć, a jest nim nie tylko odbudowa po pandemicznej zapaści, ale także 

zwiększenie odporności naszej gospodarki na kryzysy przyszłe, w domyśle przede wszystkim 

na kryzys klimatyczny.  

Dziękuję bardzo. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję panu Szymonowi Kacprzakowi z Młodzieżowego Strajku 

Klimatycznego i poproszę teraz do głosu pana Bartosza Piłata z Polskiego Alarmu Smogowego. 

Zapraszam Pana. 

Bartosz Piłat, Polski Alarm Smogowy 

Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za możliwość zabrania głosu i przejdę od razu do rzeczy, bo mam 

chyba dość obszerne uwagi.  

Pierwszą sprawą, która zwraca moją uwagę, to jest poniekąd brak synergii pomiędzy 

poszczególnymi elementami KPO, a jeśli ta synergia jest gdzieś zapisana, to nie widać jej 

bezpośrednio w tym dokumencie.  
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I tutaj jak będę chciał omówić kwestię stref czystego transportu, rozwoju elektro mobilności 

i transportu zbiorowego, mam wrażenie, że widać ten element.  

Mamy dość dobrze opisane wymagania dla stref czystego transportu, ale w KPO nie ma zapisanych 

dat, horyzontów. Kiedy i co chcemy osiągnąć, ile będzie tych stref, jakiego aspektu dla jakości 

powietrza spodziewamy się po ich wprowadzeniu. Nie ma w związku z tym żadnych zapisów o 

środkach, które można by przekazać na rozbudowę sieci stacji komunikacyjnych mierzących 

poziom zanieczyszczeń. Nie ma nic o badaniu realnej emisji spalin przez polskie samochody, a więc 

brak wiedzy o tym, co właściwie się zmieni w ciągu najbliższej dekady jeżeli chodzi o jakość 

powietrza. Nie ma wreszcie środków na doposażenie Inspekcji Transportu Drogowego, która 

mogłaby być niezależną instancją sprawdzającą stan techniczny pojazdów. Dlaczego to jest ważne? 

Ano dlatego, że KPO w ogóle nie zakłada jakichkolwiek ograniczeń napływu używanych 

samochodów z zagranicy. Jak wiemy, jest to olbrzymi problem, to jest milion pojazdów o średnim 

wieku 12 lat, a więc pojazdów emitujących bardzo dużo dwutlenku węgla i jednocześnie bardzo 

dużo substancji zanieczyszczających powietrze i groźnych dla naszego zdrowia.  

Rozwój elektro mobilności jest właściwie opisany wyłącznie dla strony publicznej, a więc dla tej, 

gdzie łatwo można sterować i łatwo można wymagać. Nie ma natomiast mowy, tak naprawdę nie 

ma mowy, o żadnych programach wsparcia dla przedsiębiorców, którzy - i właśnie - pewnie będą 

potrzebowali wjeżdżać do stref czystego transportu tam, gdzie one powstaną, natomiast jeżeli 

chcemy przyspieszyć powstawanie takich stref i przyspieszyć naprawę powietrza i przyspieszyć 

rozwój elektro mobilności, powinniśmy zaprogramować w KPO jakiś sposób wspierania 

przedsiębiorców. Mówię tutaj o małej logistyce, o dostawcach, o kurierach, o taksówkarzach, czy 

wreszcie o transporcie zbiorowym podmiejskim, czy regionalnym, czyli bardzo ważnej instytucji, 

która jeśli istnieje, nadal porusza się bardzo wiekowymi samochodami.  

Nie ma pomysłu na to, jak obciążyć transport drogowy towarów kosztami tak, żeby na przykład te 

środki były do wykorzystania na poziomie transportu kolejowego. Nie ma mowy o tym jak 

ograniczyć, tak jak powiedziałem wcześniej, napływu samochodów importowanych z zewnątrz, 

mimo, że od 2016 roku istnieje dość dobry projekt wprowadzenia niejako odwróconej akcyzy 

promującej czystsze pojazdy spalinowe.  

Proszę państwa, do tylko trzech miast, do Krakowa, Wrocławia i Warszawy, codziennie wjeżdża 

około miliona samochodów. Te samochody nie musiałyby wjeżdżać, gdyby do miejscowości, 

w których przebywają kierowcy, czy mieszkają kierowcy, dojeżdżał sprawny i efektywny transport 

zbiorowy.  

Mowa w KPO o walce z wykluczeniem transportowym, mowa o rozwoju komunikacji autobusowej. 

Minister Bittel na wstępie powiedział o tym, że dość precyzyjnie jest to przemyślane, natomiast ja 

tego nie widzę. Nie widzę w KPO zapisów pokazujących, do jakiego standardu chcemy 

doprowadzić. Nie wiemy, do którego roku chcemy uzupełnić sieć połączeń autobusowych, nie 

wiemy jak często będą te autobusy jeździły, nie wiemy jaką będą miały prędkość handlową. Nie ma 

takich minimalnych celów, standardów, które chcielibyśmy osiągnąć.  
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To jest o tyle zaskakujące, że transport zbiorowy jest szalenie istotny dla rynku pracy, tak? Znaczy 

to jest otwarcie nowych miejscowości i poszerzanie możliwości ludzi, którzy tam mieszkają, jeżeli 

chodzi o dostępność miejsc pracy. To jest przede wszystkim w związku z tym ograniczenie ilości 

emisji związanych z wjazdem nadmiernej ilości samochodów do polskich miast i na koniec, znaczy 

wracając do tego braku synergii, nie widzę takiego połączenia i przemyślenia tego, że pomiędzy 

tymi trzema elementami, o których opowiedziałem, istnieje bardzo duża spójność, jeżeli chodzi o 

kwestie i elementy gospodarcze, ale także bardzo duża spójność jeżeli chodzi o walkę z kwestią 

zanieczyszczeń powietrza, ale też walkę z emisją gazów cieplarnianych, redukcja przejazdów 

samochodami, redukcja transportu towarów ulicami i drogami krajowymi. To jest jeden z no 

bardzo realnych i bardzo silnie oddziałujących na jakość powietrza elementów. 

I wreszcie na koniec, naprawdę, nie jesteśmy w stanie pomóc w wymianie pojazdów 

indywidualnych każdemu, ale jesteśmy w stanie stworzyć programy, które pomogą polskim 

przedsiębiorcom na przestawienie się na elektro mobilność, które pomogą polskim przewoźnikom 

zbiorowym na przestawienie się na elektro mobilność i na to, żeby wreszcie, mówiąc krótko, 

funkcjonował realny transport zbiorowy.  

Dziękuję bardzo, Bartosz Piłat, Polski Alarm Smogowy. 

Rafał Kowalski: Bardzo Panu dziękuję i tutaj ponieważ czas nas goni, ponieważ szybko następna 

osoba, pani Ewa Gałka ze stowarzyszenia Centrum PISOP/Sieć SPLOT. Witam, zapraszam, pięć 

minut. 

Ewa Gałka, Stowarzyszenie Centrum PISOP/Sieć SPLOT 

Dzień dobry. Reprezentuję federację ogólnopolską Sieć SPLOT, która wspiera organizacje 

społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwa społeczne. Jeden z ośrodków regionalnych 

w Wielkopolsce. Na początku chciałabym podziękować i pogratulować organizatorom, czyli OFOP-

owi i Stoczni realizacji wysłuchań. 

I na początku swojej wypowiedzi nawiążę do celów KPO, w którym zakładamy przezwyciężenie 

zdrowotnych, gospodarczych, społecznych następstw pandemii, skutków Covid, ale też wsparcie 

procesu transformacji i zwiększenie spójności społecznej. Tych elementów nie widać w takim 

stopniu, ponieważ nie włączono w wystarczającym stopniu naszym zdaniem organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw społecznych, a to one w bardzo dużym zakresie 

właśnie i obciążone są skutkami tych zmian, ale też mogą wprowadzić różnego rodzaju działania 

zaradcze i mogą doprowadzić do realizacji wielu celów Krajowego Planu Odbudowy.  

Mamy w Polsce około 100 tysięcy organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym dziś 

tematycznie warto powiedzieć, że 2300 działające w obszarze ochrony środowiska, to dane GUS-u, 

natomiast przedsiębiorstw społecznych jest prawie 30 tysięcy, natomiast w Krajowym Planie 

Odbudowy tylko trzy razy pojawia się społeczeństwo obywatelskie i w realizatorach właściwie nie 

są wymienione ani organizacje społeczeństwa obywatelskiego, ani przedsiębiorstwa społeczne, 

natomiast mnóstwo innych jednostek, instytucji, jest.  
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Przechodząc już do „zielonej, inteligentnej mobilności”, to widzimy działania organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego między innymi w zakresie promocji elektro mobilności, dlatego, 

że organizacje w dużym zakresie są blisko ludzi, są w stanie dotrzeć z różnymi ważnymi 

przekazami. A chodzi o to, żeby właśnie jak najbliżej ludzi z różnymi komunikatami, informacjami, 

rzetelnymi, wiarygodnymi właśnie docierać i takie doświadczenie mają organizacje społeczeństwa 

obywatelskiego.  

Ponadto poprawa jakości bezpieczeństwa w transporcie, tutaj głównie myślę w zakresie 

dostosowanie dla osób z ograniczeniami. Wiele inwestycji dotychczas było wdrażanych, które 

okazały się nieskuteczne jeżeli chodzi o dostępność na przykład do osób z dysfunkcjami wzroku, 

ponieważ nie były wystarczająco z tymi organizacjami, z tymi osobami, konsultowane 

i wypracowywane wspólnie.  

Również silną stroną organizacji społeczeństwa obywatelskiego są innowacyjne rozwiązania 

i rekomendujemy włączenie w tworzenie rozwiązań także w zakresie właśnie mobilności 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które wiele takich działań podejmują na co dzień.  

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa społeczne, to z pewnością mogą tutaj być włączone w działania 

związane z wymianą taboru autobusowego i kolejowego, bo tego typu usługi realizują i mają 

doświadczenie, a też mogą się dostosować do wymogów, które będą wdrażane, oraz realizację 

transportu zbiorowego lokalnego, które również przedsiębiorstwa społeczne obecnie prowadzą 

tam, gdzie transport publiczny w niewystarczającym stopniu działa.  

Jeśli chodzi o realizację - ponieważ są to zwykłe nieduże podmioty - to widzę jako udział 

w projektach parasolowych, których będą partnerami realizującymi wycinek jakiejś działalności, 

współpracujące z jednostkami samorządowymi, z firmami i z różnymi innymi podmiotami przy 

realizacji tych działań, i wnosząc właśnie te swoje zasoby, to doświadczenie, które mają, 

a jednocześnie zapewniając miejsca pracy dla osób, które w innych sektorach, w innych 

warunkach, z pewnością miałyby dużo trudniej.  

Bardzo dziękuję za wystąpienie i oddaję już głos. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję za kolejne cenne sekundy i zapraszam panią Iwonę Janicką 

z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Widzę, że łączy nas tło. Pięć minut. 

Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ewa w dużej mierze powiedziała to, co chciałabym 

powiedzieć w kontekście wykluczenia społecznego, zwłaszcza jako mieszkanka podpoznańskiej 

miejscowości zajmującą się na co dzień akcją Masz Głos.  

Myślę, że bardzo bym chciała podbić głos Ewy i moich przedmówców na temat uzupełnienia 

transportu lokalnego, zwłaszcza, że te głosy padły, to może bym się skoncentrowała bardziej 

na tym, aby trochę wyciągnąć wniosków z tych ponad już dwudziestu godzin wysłuchań w sprawie 

KPO, wybrzmiewały głosy z różnych sektorów branż, prezentowane stanowiska pokazały skalę 
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moim zdaniem niezbędnych poprawek uzupełnić, a wręcz no kompleksowego przebudowania 

założeń planu.  

Szczególnie silnie dla mnie wybrzmiała potrzeba związana z człowiekiem, to danie wymiaru 

społecznego w tym planie sprawi, że uda się zrealizować założenia rozwoju gospodarczego 

i mówię to nie tylko jako pasjonatka aktywności obywatelskiej i społecznej, ale też jako 

ekonomistka z wykształcenia.  

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności musi być spójny z odpowiednimi wyzwaniami 

zidentyfikowanymi w kontekście tak zwanego semestru europejskiego i o tym mówił też 

ambasador Prawda wczoraj. I ja tu bym się skoncentrowała nad takim zaleceniem z poprzedniego 

roku, które mówi o zapewnieniu skutecznych konsultacji publicznych, zaangażowania partnerów 

w proces kształtowania polityki, stąd tak ważne jest wzmocnienie dialogu i ogromnej roli 

społeczeństwa obywatelskiego, o czym wspomnieliśmy podczas różnych wystąpień wcześniej.  

Roboczo bym zasugerowała nazwę takiego odrębnego komponentu, „wzrost odporności 

i wzmocnienie kapitału społecznego”. Owszem, zgadzam się z wypowiedzią pana ministra Budy, 

że w obecnie zarysowanych komponentach A do E można uwzględnić aspekty społeczeństwa 

obywatelskiego, ale dodam, a nawet trzeba poszerzyć o uwzględnienie partnerów społecznych 

społeczeństwa obywatelskiego o oddzielny komponent. On jest niezbędny dla wyartykułowania 

kluczowych potrzeb i zapewnienia spójności z zapisami świeżego rozporządzenia unijnego z lutego 

bieżącego roku, tutaj przytoczę: „państwo członkowskie musi odpowiedzieć na sytuację społeczną, 

w tym ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz ryzyko nierówności w kolejnych latach, zwłaszcza 

wśród dzieci i młodzieży”.  

Podkreślamy tutaj wagę tego komponentu. Któryś z moich przedmówców podczas jednego dnia 

wspomniał, że byłaby to kwota około pół do jednego procenta alokacji i z tym wydaje mi się, 

że warto by było się zgodzić, kwestia by była doprecyzowania.  

Konieczna jest reforma systemu zarządzania kryzysowego na każdym szczeblu, skoordynowania 

działania zakresu zdrowia, edukacji, polityki społecznej. Warto zauważyć, że oprócz podmiotów 

ratowniczych[?] funkcjonują organizacje pozarządowe współpracujące z państwowym systemem 

ratowniczym oprócz WOPR-u, GOPR-u, OSP. Inne organizacje, które zajmują się wsparciem 

w dużych i mniejszych miejscowościach, od street workingu, animacji, o wsparcie i doradztwo 

psychospołeczne, lokalne sieci współpracy, wolontariatu, znaczenie edukacji na rzecz kapitału 

społecznego, w tym wzmocnienie roli szkoły, instytucji lokalnych, w tym publicznych 

i niepublicznych społecznych. Przedmówcy wspomnieli też o odpowiedzialności biznesu i ja bym 

tutaj zaznaczyła też wypracowanie rozwiązań, które w sytuacji kryzysowej jak pandemia wskazują 

stosować procedury związane z zamówieniami publicznymi.  

Być może konieczne, wręcz nawet uważam, że słuszne, byłaby reforma służby zdrowia oparta 

obecnie o placówki publiczne i prywatne podmioty, ale które pozwoliłyby w wyniku 

deinstytucjonalizacji opierającej się o społeczne podmioty, że nie byłoby problemów z przyjęciem 

darowizn rzeczowych, pieniężnych, a także wsparciem wolontariatu. Konieczne jest wzmocnienie 
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społecznych ośrodków i placówek. Placówki te nie mogą na żadnym etapie zaprzestawać swojej 

działalności, co się zdarzyło w tej pandemii. Są ważnym elementem szerszego systemu 

zabezpieczenia zdrowia psychicznego i konieczne jest ich odbudowanie, o czym wskazują też 

badania Klon/Jawor.  

Kuba wspomniał o roli monitoringu i kontroli obywatelskiej, prezeska, Karolina Dreszer-Smalec 

w pierwszym swoim wystąpieniu nawiązała do opinii EKES w tej sprawie podczas swojego 

wystąpienia, jak ważne jest uwzględnienie zasady partnerstwa. Niepokoi w związku z tym brak 

szerszej kontroli nad tym programem i konieczne według mnie jest opracowanie takiej 

niedyskryminującej, przejrzystej procedury wyboru przedstawicieli do może komitetu 

monitorującego KPO. Faktem jest, że powyższe kwestie wymagają doprecyzowania, w trakcie 

pandemii okazało się jak ważne jest społeczeństwo obywatelskie.  

Z uwagi, że KPO powstało zapewne dużo wcześniej niż te rozporządzenie unijne z lutego, to 

wszyscy widzimy, że musimy dać sobie szansę i mamy ku temu istotne przesłanki. Człowiek, moim 

zdaniem, który żyje w poczuciu bezpieczeństwa w otoczeniu, które daje mu zrozumienie, zaufanie, 

ma bliskich, jest w stanie zrealizować różne działania i przezwyciężyć kryzys. Konieczny jest tutaj 

dialog, rozmowa, ten warunek musi dotyczyć też państwa i wszystkich jego struktur na każdym 

szczeblu administracji.  

Dziękuję. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję i teraz mamy ostatnią osobę przed przerwą, zapraszam pana 

Michała Wawrykiewicza z inicjatywy „Wolne Sądy" oraz z Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Panie 

Michale, ostatnie pięć minut przed przerwą należy do Pana. 

Michał Wawrykiewicz, Inicjatywa "Wolne Sądy" oraz Komitet Obrony Sprawiedliwości 

Dzień dobry państwu, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja bym chciał państwa uwagę 

zwrócić na kilka aspektów na pozór niezwiązanych bezpośrednio z tematem dzisiejszego 

wysłuchania, z tematem Krajowego Planu Odbudowy. Ja bowiem reprezentuję organizacje 

obywatelskie, prawnicze, które tak jak powiedziałem, na pozór zajmują się zupełnie czym innym, 

ponieważ zajmują się tematyką ustrojową państwa, zarówno w rozumieniu standardów 

konstytucyjnych, wynikających z ustawy zasadniczej i krajowego porządku prawnego, ale także 

aspektami ustrojowymi wynikającymi z prawa Unii Europejskiej, czyli z Traktatu [o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej], Karty Praw Podstawowych.  

Wiele osób chyba tego nie rozumie, nie przyjmuje do wiadomości, ten unijny porządek prawny, 

także ten ustrojowy porządek prawny, jest częścią naszego polskiego porządku prawnego 

I ja reprezentuję organizację inicjatywę „Wolne Sądy", Komitet Obrony Sprawiedliwości, które nie 

zajmują się, nie dotykają tematów tych właśnie, o których mówię, ustrojowych od strony 

badawczej, akademickiej, analitycznej, tylko od strony bardzo praktycznej, związanej z procesem 

destrukcji państwa prawa w Polsce, która ma miejsce w ciągu ostatnich kilku lat. 
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Inicjatywa „Wolne Sądy" powstała w lipcu 2017 roku w tym ogniu protestów obywatelskich, 

w kulminacji protestów obywatelskich przeciwko ustawom niszczącym trójpodział władzy, 

niszczącym niezależność sądownictwa. Komitet Obrony Sprawiedliwości powstał w 2018 roku 

na fali narastających represji, szykan wobec polskich sędziów, polskich prokuratorów, a więc 

jesteśmy organizacjami bardzo praktycznymi, reaktywnymi w stosunku do tego, co się dzieje.  

Dlaczego ma to związek z tematyką dzisiejszego spotkania? Otóż dlatego, że rozmawiamy 

o wielkim takim kompleksowym planie reform i projektów strategicznych, które mają odbudować 

polską gospodarkę, które mają pobudzić i zreformować polską gospodarkę po kryzysie 

pandemicznym, a zatem mówimy o wielkich celach publicznych i mówimy o wydatkowaniu 

wielkich sum, także wydatkowaniu sum z funduszy Unii Europejskiej.  

No i dlaczego ma to związek z praworządnością?  

Otóż dlatego, że wydatkowanie takich sum, realizacja, czy też kontrola nad prawidłową 

realizacją takiego ogromnego programu i wydatkowaniem takich sum, musi mieć miejsce 

w warunkach, które zapewniają ramy ustrojowe naszego państwa i ramy ustrojowe Unii 

Europejskiej. Te ramy ustrojowe, zarówno Konstytucja, jak i Traktat, przewidują zasady skutecznej 

ochrony sądowej wszystkim nam obywatelom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, 

wszystkim nam przysługuje prawo do bezstronnego, niezależnego sądu, ustanowionego uprzednio 

na mocy ustawy. Sądu, w którym zasiadają niezawiśli, niezależni sędziowie, którzy mogą dokonać 

takiej kontroli, kontroli wydatkowania tak ogromnych sum i kontroli realizacji tak ważnych celów 

publicznych, mogą dokonać w sposób bezstronny, bez nacisku, bez jakiejkolwiek presji ze strony 

organów państwowych.  

Destrukcja systemowa praworządności, destrukcja systemowa niezależności sądownictwa, która 

się odbyła w naszym kraju w ciągu ostatnich kilku lat, nie jest moim zdaniem, nie jest moim 

poglądem prywatnym, jest potwierdzona wieloma orzeczeniami, wyrokami Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, także polskiego Sądu 

Najwyższego. To są niepodważalne zagadnienia, które niestety miały miejsce, mają miejsce cały 

czas w polskim systemie prawnym. Ja zwracam państwa uwagę i celem mojego wystąpienia jest 

to, aby zwrócić państwa uwagę, że to, co się dzieje z polskim wymiarem sprawiedliwości, 

z niezależnym sądownictwem, to nie jest abstrakcja. To będzie miało i ma ogromny wpływ 

na realizację takich właśnie projektów strategicznych, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy. Tylko 

funkcjonowanie w ramach demokratycznych państwa prawnego, w którym są niezależne sądy 

i niezawiśli sędziowie, może pozwolić na prawidłową kontrolę takich programów.  

Dziękuję państwu bardzo. 

Rafał Kowalski: Bardzo dziękuję panu Michałowi, idealny timing i myślę, że taka ciekawa klamra, 

dobra klamra na zakończenie tej pierwszej części naszego wysłuchania, bo teraz już zaproszę 

państwa na przerwę, spotkamy się o godzinie 12:15.  

Chciałbym tylko podziękować, bo teraz po przerwie prowadzenie przejmie pani Joanna 

Maćkowiak-Pandera, a mi było bardzo miło tutaj państwu towarzyszyć, bardzo się cieszę, 
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że organizatorzy, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Stocznia i inne 

zaprzyjaźnione organizacje to mi zaproponowały.  

Ja się z państwem żegnam, ale koniecznie bądźcie, wróćcie po przerwie, 12:15, jest jeszcze około 

pięćdziesięciu mówców. Naprawdę będzie się działo. Do zobaczenia. 

 

Wystąpienia przedstawicieli/ek pozostałych 

organizacji, instytucji i podmiotów 

Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii 

Dzień dobry. Nazywam się Joanna Maćkowiak-Pandera. Prowadzę Forum Energii i jest mi bardzo 

miło, że dzisiaj będę mogła moderować dyskusję na temat „Zielonej, inteligentnej mobilności”. 

Mamy bardzo dużo uczestników, więc potrzebujemy dyscypliny czasowej. Mam nadzieję, 

że wszystko pójdzie nam sprawnie i będziemy się tutaj dokładać do tego, żeby Krajowy Plan 

Odbudowy był dokumentem optymalnym dla naszego kraju i dla tematu. Pierwszą osobą, 

którą chciałam poprosić o zabranie głosu jest Pan Tomasz Mostowski z Polskich Kolei 

Państwowych. Bardzo proszę. Trzy minuty. 

Tomasz Mostowski, Polskie Koleje Państwowe SA 

Dzień dobry. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za możliwość zaprezentowania stanowiska 

PKP S.A. co do Krajowego Planu Odbudowy.  

Bez zbędnej zwłoki chciałbym przejść do naszego postulatu. A mianowicie do powierzenia 

budowy terminali intermodalnych w układzie sieciowym przez PKP S.A.  

Konkurs, który jest zaplanowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy, ma pewne swoje wady, 

które chciałbym wskazać. Ta procedura konkursowa obarczona jest wieloma ryzykami. Dlatego 

naszym postulatem byłoby przejście z procedury konkursowej na indywidualne przyznawanie tutaj 

grantów i powierzenie możliwości budowy terminali właśnie PKP S.A.  

Procedura konkursowa wiąże się z dość dużym ryzykiem związanym z samą dużą ilością 

podmiotów, które mogą stratować w konkursie. To powoduje, że ta dotacja może być 

rozdrobniona i efekt przy, niestety ograniczonej ilości środków, które mamy, może być nie 

do końca taki, jaki jest oczekiwany w samej treści programu.  

W związku z tym stoimy na stanowisku, że tutaj jeden podmiot powinien zająć się budową tych 

terminali w układzie sieciowym. Co więcej, rozwiązanie tego typu gwarantuje, że te terminale 

powstaną w miejscach, w których rzeczywiście one są najbardziej społecznie istotne. Bo do tej 

pory typ konkursowy, który mieliśmy, niestety pokazywał, że inwestycje terminalowe lokowane są 

w dużych ośrodkach przemysłowych, one się niejednokrotnie dublują, natomiast pozostawiają 
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część kraju w wykluczeniu. I część przedsiębiorców niestety nie ma możliwości korzystania z tej 

obsługi terminalowej.  

To są przykłady chociażby częściowo ściany wschodniej, do Dorohuska czy Ełku, to są przykłady, 

które są w sieci TEN-T, a nie mają zapewnionej tego typu usługi.  

Ponadto chcielibyśmy położyć tutaj pewien nacisk szerszy na wsparcie bocznic kolejowych, nie 

tylko tych doprowadzających pociągi do terminali intermodalnych, ale generalnie jako punktów, 

które służą załadunkowi i wyładunkowi towarów na wagony. To są tak istotne miejsca zasilające 

ten układ kolejowy, układ transportowy, tak jak dworce w sytuacji przewozów pasażerskich, tak 

samo bocznice w kwestii, w transporcie kolejowym.  

Chcielibyśmy ten nacisk, żeby w KPO był położony właśnie na tego typu infrastrukturę punktową.  

Dziękuję.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. I teraz poproszę Pana Przemysława Mullera 

z V8Team o zabranie głosu. Trzy minuty. 

Przemysław Muller, V8Team Sp. z o.o. 

Witam państwa serdecznie. Przemysław Muller z tej strony.  

Chciałbym poruszyć taką kwestię, która jest ściśle związana ze szkolnictwem zawodowym. 

Mówimy o pięknych ideach, o planie rozwoju, co byśmy chcieli ewentualnie zrobić, osiągnąć, 

natomiast mi się wydaje, że praca powinna zaczynać się zawsze od podstaw. Cała idea V8Team, 

który od trzech lat uruchomił u siebie kwalifikacje elektromobilni, wsparcie PSPA, to, co my 

robimy, działamy w szkolnictwie zawodowym, wspierając nasze szkolnictwo branżowe, robiąc 

igrzyska, mistrzostwa mechaników. 

Zapraszamy, żeby sobie państwo zobaczyli, jak to wygląda. 

Mamy ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o rynek pracy, dający nam feedback od tych 

oczekiwań, które są w ramach tego, co się robi w procesach edukacyjnych. Chcielibyśmy, żeby 

przewidzieć to, co jest sugestią wykonywania jakichś wydarzeń właśnie dla szkolnictwa 

zawodowego. Prowadzenie tego szkolnictwa zawodowego również w zakresie kwalifikacji 

cząstkowych, tak zwanych rynkowych potrzeb, gdzie w tej chwili Instytut Badań Edukacyjnych 

prowadzi właśnie pewne realizacje wspierające pracodawców, którzy mogą tworzyć zawód 

oczekiwany dla siebie. Natomiast to nie jest jeszcze to, co powinniśmy robić, bo nie mamy tego 

bezpośredniego przełożenia na szkolnictwo branżowe, które już mogłoby zaczynać tą edukację. 

Firmy potrzebują w tej chwili wykwalifikowanego człowieka, który ma kwalifikację rynkową, 

niekoniecznie właśnie ogólną, tylko specjalizację, która pozwala mu wchodzić w otwarty sposób 

bezpośrednio na rynek pracy i jest on wtedy bardziej oczekiwany. Jest to ściśle związane z tym, 

że będą wtedy niższe koszty. Mamy problemy w tej chwili z samą ideą COVID-u, który zabiera nam 

możliwość prowadzenia w szkolnictwie branżowym praktyk zawodowych. Mi się wydaje, że tu 

właśnie taki największy sukces, który my widzimy w tym całym działaniu, to jest przygotowanie 
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praktyk, które będą mogły się odbywać, przygotowanie szansy, danie jej tym młodym ludziom, 

którzy nie mają na tę sytuację wpływu. Chcielibyśmy zwrócić szczególną właśnie uwagę na to 

szkolnictwo branżowe, zawodowe, które jest w tej chwili i które powinno wyglądać coraz lepiej. I 

chcielibyśmy, żeby zerknąć na to, co my robimy, zobaczyć, jak fajny może być dobry przykład 

wspaniałego działania i wspierania tego szkolnictwa i być może znaleźć taką drogę, ścieżkę, która 

by pozwoliła pójść nam razem.  

Zapraszamy serdecznie do współpracy. Dziękuję państwu serdecznie. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję za to, że tak wyrobił się Pan w czasie, a nawet przed 

czasem. Teraz chciałam poprosić o zabranie głosu Pana Remigiusza Kitlińskiego z Gminy Miasta 

Gdańska. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że jest Pan z nami.  

Remigiusz Kitliński, Gmina Miasta Gdańska 

Dzień dobry państwu. Tak, jestem z państwem. Nazywam się Remigiusz Kitliński, jestem 

koordynatorem Programu Operacyjnego Mobilność i Transport, Strategii 2030 Plus. Pracuję 

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.  

W dokumencie sporo uwagi poświęcono rozwojowi komunikacji publicznej, natomiast wydaje się, 

że zmarginalizowane zostały pozostałe obszary zrównoważonej mobilności. W tym, przede 

wszystkim komunikacja piesza, rowerowa i mikromobilność.  

Należy w tym miejscu podkreślić kluczową rolę łatwej dostępności pieszej, rowerowej 

do przystanków i węzłów komunikacji publicznej, jeżeli chcemy osiągnąć odpowiednią 

efektywność transportu publicznego.  

Komunikacja piesza i rowerowa też w pierwszej kolejności działa przeciw wykluczeniu 

społecznemu, jest dostępna dla każdego, niezależnie od jego statusu społecznego i dlatego 

uważamy, że powinna być wspierana w tym dokumencie w pierwszej kolejności. Komunikacja 

rowerowa jest szczególnie, no przede wszystkim na terenie miast, osobnym podsystemem 

transportowym i wydaje się, że w taki też sposób powinna być w tym dokumencie traktowana. 

Ponadto komunikacja piesza i rowerowa to najtańsze, a jednocześnie najczystsze formy 

mobilności. Infrastruktura piesza i rowerowa wykazuje znaczny poziom niedoinwestowania.  

Brakuje w naszej ocenie wysokiej jakości przestrzeni pieszych oraz wysokiej jakości tras 

rowerowych, które obejmowałyby swym zasięgiem całe obszary miast i wydaje się, że Krajowy 

Plan Odbudowy mógłby przeciwdziałać tej sytuacji.  

Uważamy również, że dużą uwagę powinno poświęcić się poprawie bezpieczeństwa wszystkich 

uczestników ruchu, przede wszystkim tych niechronionych, w szczególności poprzez poprawę 

infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, i nie tylko poprzez budowę obwodnic, co jest w jakiś 

sposób zaakcentowane w dokumencie.  

Oczywiście też ruch pieszy, rowerowy jest istotnym generatorem miejsc pracy i ma charakter 

twórczy.  
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Jakie zapisy powinny się znaleźć w dokumencie? Przede wszystkim określona alokacja 

na podsystem pieszy i rowerowy na odpowiednim poziomie budżetu Planu Odbudowy; wsparcie 

dla działań, które w pierwszej kolejności promują czyste formy mobilności oraz zmianę 

zachowań transportowych; w zakresie elektromobilności wsparcie powinno obejmować dotacje 

na zakup rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, w tym carbobike’ów dla małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz na budowę systemów rowerów publicznych ze wspomaganie 

elektrycznym, a wśród rezultatów, wskaźników rezultatu zwiększenie liczby podróży 

wykonywanych całkowicie zeroemisyjnymi formami mobilności; poprawa wskaźników 

bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu i zwiększenie liczby miejsc pracy 

wygenerowanych dzięki poprawie jakości dostępnych dla wszystkich przestrzeni publicznych. 

Bardzo dziękuję, przepraszam, że się nie zmieściłem. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Tylko kilka sekund. Bardzo Panu dziękuję. A teraz poproszę o 

zabranie głosu Pana Marka Widucha z Kolei Śląskich, jeżeli jest Pan z nami… Widzę, że Pan jest, 

zapraszam. Chyba Pana nie słyszymy. Niestety Pana nie słychać. Może Pan odłączy… 

Marek Widuch: Już słychać? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: O, teraz słychać Pana, bardzo proszę. 

Marek Widuch, Koleje Śląskie Sp. z o.o. 

A więc witam wszystkich bardzo serdecznie.  

Wszyscy wiemy, jak przyjazny dla środowiska jest wysoko wydajny transport kolejowy i do tego 

myślę tutaj nikogo nie musimy przekonywać. Wiemy też, przed jakimi wyzwaniami klimatycznymi 

obecnie stoi nasz kraj.  

Natomiast ja chciałbym zgłosić dwa postulaty.  

 Po pierwsze uważam, że należy zwiększyć pulę środków na zakup nowych pojazdów 

kolejowych ze wskazaniem samorządowych, regionalnych przewoźników kolejowych, 

gdyż projektowana kwota alokacji w KPO - 398 milionów euro - przeznaczona na działanie 

w ramach pasażerskiego [?] taboru kolejowego jest zdecydowanie niewystarczająca 

w stosunku do potrzeb przewoźników. Tym bardziej, że wprost w KPO, w trybie 

pozakonkursowym, wpisany został planowany zakup przez PKP Intercity 38 składów push-

pull siedmio-wagonowych z czterdziestoma pięcioma lokomotywami wielosystemowymi 

po 115 milionów złotych za sztukę, co daje kwotę blisko 4,4 miliarda złotych. To obrazuje, 

że w zasadzie to jedno zamówienie wyczerpie całą dostępną alokację w tej sekcji dla 

pozostałych przewoźników, gdyż, tak jak mówiłem wcześniej, ta przewidywana kwota, 

prognozowana 398 milionów euro daje kwotę ponad 1,8 miliarda złotych.  

 Po drugie w komponencie „Zielona, inteligentna mobilność” należy, moim zdaniem, 

wprowadzić odpowiednie zapisy i pozycję, która umożliwi aplikowanie o środki finansowe 

na działania inwestycyjne związane z budową, modernizacją i rozwojem infrastruktury. 

Wszyscy zdajemy sobie bowiem sprawę, że zaplecze techniczne do obsługi i naprawy 



 

- 394 - 

 

pojazdów, maszyny, urządzenia do obsługi tych pojazdów, myjnie, czy też bocznice, są 

niezbędne do sprawnego funkcjonowania samorządowych przewoźników kolejowych. A 

więc jeśli chcemy zwiększyć i rozwijać regionalny pasażerski transport kolejowy, to należy 

też w ramach Krajowego Planu Odbudowy odpowiednio zmodernizować istniejące zaplecze 

technicznej wszystkich przewoźników kolejowych. I dobrze by było, żeby to zostało też 

uwzględnione.  

I na koniec jeszcze taka jedna uwaga. Wobec obecnych wyzwań klimatycznych może warto byłoby 

dokonać reformy prawa kolejowego, w tym Ustawy o transporcie kolejowym, która będzie 

prowadzić do zmniejszenia opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Obniżka ta bez wątpienia 

pomogłaby wszystkim przewoźnikom kolejowym w finansowaniu niezbędnych wydatków. 

Szczególnie w sytuacji, w której chcemy odbudowywać ten rynek pasażerskich przewozów 

kolejowych po COVID-zie. Dziękuję bardzo.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo Panu dziękuję. A teraz prośba o zabranie głosu - Pani Justyna 

Ochędzan. Wiele organizacji mam wrażenie, że Pani reprezentuje, ale tutaj wymienię jedną - 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. Bardzo proszę. 

Justyna K. Ochędzan, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 

Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Panowie Ministrowie, Szanowni państwo, Drodzy Słuchacze, 

witam bardzo serdecznie. W ciągu ostatnich dwóch dni, podczas wysłuchań skupiamy się głównie 

na wyzwaniu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.  

Jako reprezentantka organizacji o profilu socjalnym chciałabym dzisiaj zwrócić szczególną uwagę 

na problem ubóstwa energetycznego z perspektywy pojedynczego człowieka, a także 

gospodarstwa domowego.  

Należy mieć bardzo wyraźną świadomość, że wprowadzanie alternatywnych rozwiązań, 

wytwarzanie energii, również w zakresie mobilności, kosztuje. I trzeba też wyraźnie powiedzieć, 

że części społeczeństwa nie stać na ponoszenie pewnych kosztów, stąd też, chcąc wdrażać 

efektywnie Krajowy Plan Odbudowy, należy również pamiętać o osobach ubogich. KPO ma służyć 

przede wszystkim spójności społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Należy 

pamiętać, że miarą bogactwa społecznego nie jest to, ilu mamy bogatych ludzi, ale właśnie to, 

w jaki sposób zachowujemy się względem tych najuboższych i jakie im tworzymy warunki rozwoju. 

Stąd też, z naszej perspektywy, jako organizacji socjalnych, KPO jest istotne w wymiarze właśnie 

ubóstwa w trzech obszarach.  

Po pierwsze w zakresie deprywacji finansowej, o tym mówiliśmy przy komponencie A 

i zwracaliśmy uwagę na rolę rynku pracy włącznie dostępności usług, również dla osób z różnego 

rodzaju ograniczeniami.  

Drugi obszar ubóstwa, który jest dla nas bardzo istotny, to jest to ubóstwo cyfrowe, ponieważ 

poza zieloną transformacją, jak wiemy, to również ta transformacja technologiczna jest jednym 

z priorytetów Unii Europejskiej, stąd też rozwiązania w zakresie e-administracji. One są dobre 
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oczywiście, ale zakładając, że każdy z nas ma dostęp do internetu, jak również do sprzętu, który 

umożliwia korzystanie z tych usług.  

I w końcu w kontekście naszego dzisiejszego i trochę także wczorajszego spotkania, to, co jest dla 

nas ważne, to jest kwestia ubóstwa energetycznego, dlatego że należy bardzo wyraźnie stwierdzić, 

że część ludzi na przykład pali śmieciami czy jeździ starymi samochodami dlatego, że po prostu 

nie stać ich na inne rodzaju rozwiązania. Chociażby także na wsiach, trzeba także wyraźnie 

powiedzieć w kontekście chociażby mobilności, że praktycznie nie istnieje transport, stąd też ten 

samochód prywatny, bardzo często stary, jest jedyną możliwością, by w ogóle móc się 

przemieszczać.  

Stąd też jeszcze raz postulujemy, by Krajowy Plan Odbudowy był spójny społecznie, by ten 

paradygmat włączenia społecznego był tym, co nam wszystkim będzie przyświecało w jego 

wdrażaniu. Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo Pani dziękuję, też za zwrócenie uwagi na kwestie ubóstwa 

energetycznego. Teraz, mam nadzieję, że już jest z nami, Pan Mirosław Proppé, Fundacja WWF. 

Bardzo proszę, panie prezesie. 

Mirosław Proppé, Fundacja WWF Polska 

Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Szanowni państwo, występując tutaj jako Fundacja 

WWF, ale też w imieniu kilkudziesięciu organizacji, które podpisywały się pod apelem o 

zorganizowanie tych wysłuchań, za co bardzo dziękuję Ministerstwu Funduszy i Ministerstwu 

Klimatu, Ministerstwu Infrastruktury.  

Chciałem powiedzieć uwagę ogólną, że - ciesząc się z tego, że jest ten dokument, na którym 

możemy pracować, - brakuje nam w nim odniesienia do celu redukcji emisji o 55%, na który się 

zgodziliśmy jako kraj i osiągnięcia neutralności jako tego docelowego, ostatecznego celu. Po drugie 

- brak przełożenia zasady „Do not significant harm” na to, jak mamy ją stosować, jak ona powinna 

być wprowadzana do polskich przepisów. Rzeczywiście każda inicjatywa, każda nowa regulacja 

była badana pod tym kątem i żeby nie oddalała nas od tego celu. 

No i o czym już kilkoro moich przedmówców wspomniało - kwestia grantów i konkursów, niejasne 

zasady. Jeszcze dzisiaj nie wiemy, jak one będą realizowane.  

Natomiast jeśli chodzi o postulaty, co w transporcie byśmy widzieli?  

Po pierwsze to właśnie postawienie na transport publiczny i możliwość komunikacji z mniejszych 

miejscowości, czy właśnie z terenów wiejskich do tych ośrodków, w których świadczone są usługi 

publiczne. Ustalmy sobie te cele, że na przykład mamy 30 minut na dojazd do gminy, do siedziby 

gminy i do Podstawowej Opieki Zdrowotnej jako wskaźnik właśnie, który chcemy uzyskać dzięki 

publicznemu transportowi, że mamy 45 minut na dojazd do sądu i do szpitala powiatowego i że 

mamy na przykład 60 minut na dojazd do uczelni wyższej i do szpitala specjalistycznego jako 

standard dla każdego obywatela w naszym kraju.  
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Po drugie, absolutnie zgadzam się też z przedmówcami, którzy mówili o priorytecie dla kolei. Kolej 

jest tym rozwiązaniem i przede wszystkim planując połączenia transportowe, rozwój infrastruktury 

transportowej powinniśmy to robić w ujęciu właśnie priorytetyzacji dla kolei oraz mając jeden 

wspólny masterplan, to jest masterplan infrastruktury transportowej. To jest niestety dziedzictwo 

Polski resortowej, ja o tym mam przyjemność od 2005 roku, od rozmowy z panem ministrem 

Polem, przez wszystkich kolejnych ministrów infrastruktury rozmawiać i niestety liczymy potoki 

towarów i ludzi osobno dla każdego transportu i potem jest ta kanibalizacja pomiędzy różnymi 

gałęziami transportu. Więc priorytet dla kolei, ale przy uwzględnieniu budowania pełnego 

masterplanu.  

I ostatnia rzecz, co Pani przede mną mówiła o tym wykluczeniu transportowym na terenach 

wiejskich. Szanowni państwo, te stare samochody można konwertować na samochody elektryczne 

i one wtedy spełnią zadanie i magazynu lokalnego w prywatnym domu w połączeniu 

z fotowoltaiką, i umożliwią dojechanie do większego ośrodka wszystkim mieszkańcom.  

Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. Chyba dołączył Pan Paweł Pogorzelski. Jeżeli jest 

z nami… 

Paweł Pogorzelski: Tak, jestem. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: …Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, to bardzo proszę. 

Dzień dobry, oddaję głos. 

Paweł Pogorzelski, Federacja Inicjatyw Oświatowych w Warszawie 

Dzień dobry. Ja bym chciał przedstawić kilka kwestii, które nas tutaj interesują.  

Przede wszystkim KPO zakłada wydanie dosyć dużych pieniędzy jak na samorządy (tutaj 

znalazłem, że 750 milionów euro) - na tak zwane wdrożenie reformy planowania przestrzennego, 

w tym na opracowanie planów ogólnych, zamiast obecnego studium (które u niektórych 

obowiązuje, u niektórych nie), mających mieć status prawa miejscowego, planów zabudowy oraz 

analiz ekonomicznych do tych planów.  

W KPO nie ma zaś żadnych szczegółowych informacji, na czym ta reforma planowania miałaby 

realnie polegać. Poza tym w jakiś sposób Rząd planuje przywracać ten system sprzed 2003 roku. A 

może nawet można było sięgnąć sprzed ’90 roku, kiedy jeszcze obowiązywały plany 

zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście tutaj te nasze doświadczenia, tak, polskie, sprzed 

jeszcze pierwszej… czasów jeszcze sprzed wojny, tak, kiedy później jakby na tym opierały, z tego 

uczyli się Niemcy czy Szwajcarzy budując u siebie ten ład przestrzenny, jest tylko w KPO kilka haseł 

typu na przykład „Integracja dokumentów strategicznych i planistycznych”, ale to tylko są nazwy, 

„Konieczność scaleń i parcelacji gruntów”, „Ekonomiczna strona planów miejscach”, czy nawet 

„Podaż gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe”. To rzeczywiście dobrze, 

że rząd na to zwraca uwagę, ale jednak przełożenie ich na rozwiązania prawne, szczególnie 
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dotyczących sposobów finansowania procesów urbanizacji, które będzie, czy jest obecnie, bardzo 

trudne.  

W internecie nie ma żadnego projektu ustawy. Nie można się doczytać, dokopać do żadnego 

dokumentu, poza informacją, że tylko resort ministra Gowina przygotowuje tutaj te dokumenty. 

Również na stronach Rządowego Centrum Legislacji nie ma żadnej wzmianki o jakimś 

uruchomieniu oficjalnym procesu legislacyjnego. Nie ma nawet nic o fazie założeń projektów do tej 

ustawy na dzień dzisiejszy. Obawiamy się, że ustawa bez konsultacji społecznych czy obywatelskich 

będzie wrzucona do Sejmu jako projekt tak zwany „poselski”, co stwarza pewnego rodzaju 

problemy. Dlatego proponujemy, aby jedno z działań, które będzie efektem bezpośrednich 

naszych obecnych wysłuchań publicznych, to, co się tutaj dzieje, byłoby rozpoczęcie 

przygotowań do ustawy wspólnie w ramach tych trzech sektorów.  

Oczywiście niezbędne byłoby uruchomienie powszechnego procesu edukacji na temat planowania 

przestrzennego. Ten proces edukacji będzie niezbędny zwłaszcza w przypadku scaleń gruntów, to, 

co ja pamiętam z doświadczenia jako wójt gminy wcześniej, kiedy takie rzeczy zaczęły się odbywać 

i problemy związane z tym na poziomie samorządu. Właśnie na to samorządy potrzebują środków, 

dlatego też może właśnie z KPO wpisać takie środki do tego, żeby to było przygotowane 

i oczywiście jako Federacja Inicjatyw Oświatowych deklarujemy gotowość do uczestniczenia w tym 

procesie edukacji, przygotowania zapisów i całego tego procesu przygotowania dokumentów, 

dotyczących planowania przestrzennego.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję, czas nam minął. I teraz o zabranie głosu poproszę 

Pana Krzysztofa Gubańskiego ze Stowarzyszenia Zielone Mazowsze, bardzo proszę. 

Krzysztof Gubański, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 

Dzień dobry, czy można uruchomić prezentację przygotowaną przeze mnie? Dziękuję bardzo.  

Proszę państwa, reprezentuję Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, organizację z ponad 

dwudziestopięcioletnim doświadczeniem zajmowania się zrównoważoną mobilnością. Mówię 

akurat do państwa z ulicy, ale to ma znaczenie, ponieważ tak jak już tutaj padło i jak pan mnister 

wspomniał na początku, bardzo ważny środki transportu, czyli rower, jest wielkim nieobecnym 

tego planu, co, z punktu widzenia zrównoważonej mobilności, jest decyzją niezrozumiałą. 

(Poproszę drugi slajd).  

Powtarzano już wielokrotnie, że KPO to nie jest lista życzeń, tylko szansa na reformę. Naszym 

zdaniem także na bezpieczny i na odporny transport w dużych miastach i w mniejszych miastach. 

Złożyliśmy konkretne uwagi. Jako organizacje rowerowe, wnioskujemy między innymi o 500 

milionów euro na osobną infrastrukturę rowerową w całej Polsce, co popieramy wyliczeniami 

i porównaniami do analogicznych działań w innych krajach.  

Ale same inwestycje to jeszcze nie jest reforma. Potrzebna jest też krajowa koordynacja polityki 

rowerowej, bo jako jedyni w Unii Europejskiej tego nie mamy. Po latach mamy zero strategii 

i celów, a nawet Boris Johnson ma swoje 2 miliardy na rowery po Covidzie i specjalną agencję 
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rządową, mimo że sam jako polityk nie jest zwolennikiem ograniczania omnipotentnej… znaczy 

jest raczej zwolennikiem ograniczania „od-omnipotentniania” administracji.  

Na koniec chciałbym też napomknąć, że popieramy oczywiście elektromobliność, ale należy 

zastanowić się nad rozłożeniem akcentów w samym KPO. Uważamy za nieuzasadnione środki 

na autobusy elektryczne, które w zaproponowanej formule nie wpłyną znacząco na komunikację 

zbiorową, która i tak nie jest źródłem zanieczyszczeń w miastach. Zakładamy, że Ministerstwo 

Klimatu chce prawdopodobnie wyrobić jakiś wskaźnik produktu. Apelujemy, aby do tego KPO nie 

było wykorzystywane. Wątpliwe jest też przeznaczenie aż miliarda euro na polski samochód 

elektryczny. Tego rodzaju przemysł sam powinien się obronić, jeżeli ma być rentowy. 

Sprzeciwiamy się też nazywaniu budowy obwodnic Programem Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, gdyż w Polsce w praktyce drogi szybkiego ruchu generują większą śmiertelność 

wypadków. Obwodnice są oczywiście potrzebne, ale dyskusyjne, czy z tego akurat Planu, 

ponieważ to niczego nie reformuje, ani nie spełnia zasady „do not significant harm”. Tymczasem 

rower pojmowany nowocześnie, także jako pojazd elektryczny, co już tutaj wspomniane, jest 

obecnie silnym trendem w Unii Europejskiej. Jest szansą na ucieczkę do przodu dla transportu 

w Polsce, a na razie jest wielkim nieobecnym tego planu. Bardzo dziękuję za ten głos. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję za krótką prezentację i konkretny przekaz. A teraz, 

wydaje mi się, że nie ma z nami pana Pawła Wiącka z Wyższej Szkoły Społeczno-Ekologicznej, ale 

jest pan Bogdan Ślęk. Chyba zastąpi Pan kolegę. Bardzo proszę o zabranie głosu. 

Bogdan Ślęk, Signify Poland Sp. z o.o 

Dzień dobry państwu. Nazywam się Bogdan Ślęk, reprezentuję firma Signifiy Poland (i poprosiłbym 

może o moją prezentację).  

Rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportu powinien odbywać się 

poprzez rozwój komplementarnej infrastruktury. Taką komplementarną infrastrukturą jest 

oświetlenie, które przechodzi aktualnie transformację związaną z cyfryzacją. Szczególnie istotne 

jest, by w takiej transformacji wykorzystać przede wszystkim wszystkie atrybuty, które tej 

technologicznej zmiany, która zachodzi.  

Modernizacja w przypadku oświetlenia to nie tylko znaczące zmniejszenie użycia energii, to 

również możliwość wykorzystania tej infrastruktury jako magistrali do przesyłu danych, 

do posadowienia na niej czujników zbierających dane, do posadowienie na niej urządzeń IoT. 

(Poproszę o kolejny slajd).  

Chciałbym państwu zwrócić również tu uwagę, że oszczędność energii dzięki oprawom ulicznym 

i oświetleniom solarnym to dziesiątki tysięcy ładowań pojazdów elektrycznych bez 

dodatkowego wytwarzania energii. Jeżeli popatrzymy na możliwości, którą dają nowe 

technologie, szczególnie chciałbym tu zwrócić na tym slajdzie uwagę państwa na solarne 

oświetlenie, to już 15 opraw ulicznych zasilanych z paneli fotowoltaicznych daje równoważność 

energii elektrycznej rocznej dla jednego gospodarstwa domowego. To jest ogromny potencjał 

do wykorzystania, mając świadomość, że w Polsce jest ponad cztery miliony takich punktów 
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świetlnych. Równocześnie te zmiany i nowe technologie ładowania pozwalają, aby zwiększyć liczbę 

miejsc, w których to oświetlenie słoneczne jest realnym rozwiązaniem, również w klimacie 

umiarkowanym, czy nawet w krajach nordyckich. Pozwala to również, tego typu rozwiązania dalej 

posiadają funkcjonalności technologiczne tego, o czym wcześniej mówiłem, czyli możliwość 

zdalnego monitorowania, czy przysłania danych. Chciałbym państwu zwrócić też uwagę, 

w szczególności osobom, które te materiały będą również później analizować, że przesłałem taką 

analizę, dotycząca… która została zrobiona dla Komisji Europejskiej z lutego i tu prosiłbym o 

zapoznanie się z tym dokumentem, bo on jest, moim zdaniem, bardzo istotnym elementem, jeżeli 

mówimy o oświetleniu solarnym. (Proszę o ostatni slajd).  

Na koniec chciałbym zwrócić się z apelem o rozszerzenie komponentu E „Zielona, inteligentna 

mobilność” i możliwość uwzględnienia budowy i modernizacji infrastruktury oświetleniowej, 

a w szczególności zintegrowanych systemów oświetlenia LED, systemów oświetleniowych „cloud 

based”, tych, które umożliwiają przesył danych, inteligentnych przejść dla pieszych i tych 

rozwiązań, o których mówiłem. Dziękuję serdecznie. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. O zabranie głosu Pana Pawła Błaszczaka 

z 4Mobility. 

Paweł Błaszczak: Dzień dobry państwu. Jeśli mogę, proszę o prezentację. Ja chciałbym zwrócić 

uwagę na stan pracy… jeśli chodzi o polski rynek w zakresie inteligentnej mobilności… 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo słabo Pana słychać, przepraszam bardzo, coś przerywa, nie 

wiem, czy Pan ma możliwość szybkiej poprawy łącza? Proszę próbować, może się uda. 

Paweł Błaszczak: Teraz lepiej? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Jak Pan nie mówi, trudno określić, ale, no proszę mówić. Myślę, że… 

Paweł Błaszczak: Więc przede wszystkim… 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Niestety nie rozumiemy Pana. Ja Pana przepraszam, nie rozumiem, 

więc nie wiem, co możemy zrobić. Chyba proponuję przesunąć, po prostu później Panu udzielimy 

głosu, dobrze? Proszę się skontaktować z uczestnikami. I w takim przypadku poproszę o zabranie 

głosu Pana Dariusza Szweda z Zielonego Instytutu. Mam nadzieję, że jest Pan z nami i ma Pan 

dobry Internet. 

Dariusz Szwed: Dzień dobry państwu. Dziękuję uprzejmie. Jestem słyszany? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dobrze. Tak. 

Dariusz Szwed, Zielony Instytut 

Świetnie.  

Szanowni państwo, proszę zauważyć, że nawet slajd dzisiejszego wysłuchania to dwa samochody 

elektryczne. Bez pieszych, bez rowerów, bez elektrycznych autobusów, czy tramwajów 
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i pociągów. Bez ludzi i bez społeczeństwa. To moim zdaniem poważny błąd w państwie 

demokratycznym. 93% gazów cieplarnianych, i to jest zapisane w KPO, to transport drogowy.  

Niestety brakuje w KPO celu neutralności klimatycznej. O tym rozmawialiśmy także wczoraj. Ale 

brakuje także celu neutralności klimatycznej samej mobilności. Osiągnięcie neutralności 

klimatycznej, poprawy stanu bioróżnorodności w Polsce, czy wreszcie likwidacja wykluczenia 

transportowego muszą opierać się na postawieniu transportu zbiorowego i transportu 

niezmotoryzowanego - ruchu pieszego i rowerowego - w centralnej pozycji w polityce mobilności 

w Polsce.  

I teraz cztery punkty dotyczące KPO i podziału środków w ramach mobilności.  

Po pierwsze - odbudowa roli transportu zbiorowego ruchu rowerowego i pieszego wymagają 

partnerstwa z różnymi interesariuszami oraz środków na długofalową kampanię informacyjną 

i edukację. Wymagają też egzekwowania prawa dotyczącego emisyjności i bezpieczeństwa.  

Po drugie - w miastach priorytetyzacja ruchu pieszego, transportu rowerowego, w tym 

transportowego cargo, transportu zbiorowego, w tym miejskiej kolei. Wsparcie musi dotyczyć 

wszystkich miast proporcjonalnie do liczby mieszkańców, ale także z uwzględnieniem wysokości 

ubóstwa mieszkańców.  

Po trzecie - między miastami odbudowa i modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce, 

połączenie koleją wszystkich miast średnich i małych, to jest połowa środków z KPO, ale oczywiście 

diabeł tkwi w szczegółach i to jest bardzo ważne, jak będzie KPO realizowane, i tutaj społeczna 

kontrola jest kluczowa.  

I wreszcie po czwarte - kluczowa jest integracja zrównoważonej energetyki i elektromobilności. 

Szczególnie samochody elektryczne, tak zwane Vehicle-to-Grid (V2G), które w miastach ponad 

90% czasu spędzają na parkingach, mogą stać się mobilnymi magazynami energii, mogącymi 

odbierać i oddawać energię z OZ, i zapewniać stabilność lokalnych, regionalnych systemów 

energetycznych. Około 10 milionów samochodów elektrycznych mogłoby zastąpić jako mobilne 

magazyny dzisiejszą całą bazę w postaci elektrowni węglowych i wyeliminować bardzo drogi 

projekt jądrowy, czy emisyjne projekty gazowe w energetyce wielkoskalowej.  

Zielony Instytut liczy, że KPO stanie się programem odbudowy zielonej, sprawiedliwej 

i zrównoważonej modernizacji Polski, wzmocnienia demokracji oraz osiągnięcia neutralności 

klimatycznej.  

Dziękuję uprzejmie. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. I o zabranie głosu poproszę Pana Włodzimierza 

Magdziarza z Europa ma Przyszłość. Bardzo proszę. Trzy minuty. 

Włodzimierz Magdziarz, Europa ma Przyszłość 

Dzień dobry. Nazywam się Włodek Magdziarz. Bardzo dziękuję losowi, że mogę tu być, ale jeszcze 

bardziej, naturalnie, organizatorom dzisiejszego spotkania.  
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Reprezentuję Fundację Europa ma Przyszłość. Już sama nazwa określa nasze zaangażowanie, 

ale też przypomina, że Europa ma przeszłość. Dwie dolegliwości wpływają na kondycję Europy. 

Pierwsza to dewastacja środowiska, do której znacząco przyczyniała się Europa w długim 

przedziale czasu i pandemia, do której przyczyniła się mniej jednoznacznie. To dobrze, 

że Plan Odbudowy łączy wolę zaradzenia obu tym dolegliwościom jednocześnie. Dobrze też, 

że Polska ma możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu.  

Nie bez trudności przeczytam tekst, to znaczy komponent, opisujący temat dzisiejszego spotkania, 

gdzie poza przypisywaniem słowom specjalnego znaczenia, użyto wielokrotnie blisko dwustu 

skrótów, ale bez urazy. Każda kasta ma swój slang. Na początek, jeśli transport, czy praca 

przewozowa w uproszczeniu, stanowi iloczyn masy, drogi i prędkości, to żałuję, nie znalazłem 

do tego problemu choćby deklaratywnego odniesienia sugerującego celowość jego obniżenia. Na 

przykład poprzez racjonalizację łańcuchów dostaw.  

W nazwie komponentu pojawia się przymiotnik „zielony”. Ponieważ zdeklarowałem się jako 

komentator, myślę, że mogę sobie pozwolić na żart. W przypadku transportu jako zielony skończył 

się w momencie, kiedy siano przestało być paliwem.  

Dziś kolorem właściwym dla transportu jest czarny. Dla wielu pozytywnych osiągnięć w obniżaniu 

emisyjności paliw płynnych. 

Kolor szary możemy przypisać transportowi hybrydowemu tylko w przypadku kumulowania energii 

odzyskanej z wytracania prędkości lub oczywiście jeśli energia pochodzi ze źródeł przyjaznych 

środowisku, najlepiej dedykowanych.  

Dopiero napęd wodorowy, znany już, autonomiczny lub z elektrowni pozwoli nazwać transport 

błękitnym, niskoemisyjnym.  

Biały zostawmy technologiom nieznanym. Wtedy będziemy mówić o zeroemisji.  

Postawieni pod ścianą konstruktorzy, idąc w ślepą uliczkę, zmieniają napęd spalinowy 

na elektryczny, ale tylko w pojazdach, czyli w środkach transportu, co nie zmienia faktu, że jeśli 

energia elektryczna do zasilania tych pojazdów pochodzi z czarnych elektrowni, to transport dalej 

pozostaje czarny. No a spostrzeżenia formalne - w punkcie E1 zapisano „udział zeroemisyjnego 

transportu”. Ale w punkcie E1.1.1 brzmi to „dla gospodarki niskoemisyjnej”. Wydaje się, że w obu 

punktach konsekwentnie należałoby użyć tego samego przymiotnika, najlepiej jeszcze 

z możliwością dodatkowo wbudowania energii z elektrowni jądrowych… przepraszam, 

wodorowych.  

Dziękuję bardzo za uwagę. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. I w tej chwili mam nadzieję, że jest już z nami pan 

Tomasz Szeszko z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Bardzo proszę. Ma pan trzy minuty.  

Tomasz Szeszko: Już. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo proszę. 
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Tomasz Szeszko, Jastrzębska Spółka Węglowa  

Dzień dobry państwu. Nazywam się Tomasz Szeszko. Ja dzisiaj biorę udział w dzisiejszym 

wysłuchaniu z ramienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej i oczywiście dyskusja jest jak najbardziej 

interesująca. 

Natomiast z punktu widzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej co jest istotne?  

Jak zapewne państwo wiecie, my też jesteśmy teraz dosyć mocno zaangażowani w realizację 

projektu wodorowego. Fakt faktem, że ten nasz wodór akurat w aktualnym stanie, z racji tego 

projektu, rzeczywiście będzie pochodził z można powiedzieć paliw kopalnych, ponieważ chcemy go 

uzyskiwać z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym produkcji koksu w naszych 

koksowniach, koksu wielkopiecowego. Ale co jest dla nas istotne?  

Pomimo tego, że ten nasz wodór oczywiście w tym momencie nie posiadałby tego koloru, 

nazwijmy go, zielonego, to też uważam, że możemy mieć znaczący wkład w poprawę, jeśli chodzi 

o kwestie ograniczania zjawiska chociażby niskiej emisji w transporcie. Ten wodór, który my 

chcemy pozyskiwać, ma być pozyskiwany o tej jakości, o tej czystości z przeznaczeniem właśnie 

do elektromobilności, czyli tutaj finalnie zakładamy również to, że chcielibyśmy postawić, na razie 

jedną, ale przynajmniej jedną taką stację do tankowania wodoru dostosowaną do samochodów 

osobowych i też transportu miejskiego, chociażby autobusów.  

Dlatego też liczymy tutaj na współpracę z naszymi okolicznymi samorządami, czy, można 

powiedzieć, metropolią.  

Ale co jest dla mnie istotne? Z racji tego, że wywodzimy się z sektora węglowego, to nie 

chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że bylibyśmy w jakimkolwiek stopniu, powiedzmy, 

ograniczeni, czy wręcz wykluczeni z możliwości ubiegania się o uzyskanie chociażby pożyczki 

czy jakiejkolwiek dotacji z Krajowego Programu Odbudowy.  

Dlatego też liczymy tutaj na państwa wyrozumiałość i wsparcie w tej kwestii, żeby jednak 

docelowo patrzeć na nas tak, że my również jesteśmy w stanie, uważam, w znaczącym stopniu 

pozytywnie wpłynąć na kwestie ograniczenia emisji. I przez najbliższe lata, myślę, że ten koks 

wielkopiecowy będzie produkowany i w związku z tym, tak jak tutaj powiedziałem, jeśli będzie 

produkowany koks, to mimochodem będzie produkowany gaz koksowniczy i inaczej mówiąc, 

my tym wodorem przez kolejne lata będziemy dysponowali. Tak że uważam, że dla nas jest to 

bardzo istotne i dlatego też liczymy tutaj na to, że mimo wszystko będziemy pozytywnie przez 

państwa oceniani.  

Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i proszę o zabranie głosu Panią Magdalenę Hurnik - 

Patch Polska. Nie słyszymy Pani. Może Pani się odmute’ować. 

Magdalena Hurnik: Teraz może lepiej? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Tak. Lepiej. 
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Magdalena Hurnik, Patch Polska Sp. z o.o. Sp.K. 

Dzień dobry, witam państwa. Postanowiłam tutaj zabrać głos jako trenerka Federacji Inicjatyw 

Oświatowych i pracownica firmy wdrażającej innowacyjne rozwiązania dla drogownictwa. 

W naszej działalności wspieramy szczególnie przedsiębiorstwa społeczne, działające w naszej 

branży.  

Bez odpowiedniej infrastruktury nie może być mowy o bezpiecznym transporcie publicznym. 

Dotyczy to zarówno budowy nowych dróg, jak również bieżącego utrzymania już istniejących. 

Współpracujemy z ponad 600 zarządcami dróg. Przetargi ograniczające się na cenie uniemożliwiają 

korzystanie z najnowszych, trwałych i nieszkodliwych dla środowiska rozwiązań. Minimalizacja 

kosztów powoduje, że w większości regionów w Polsce drogownictwo w zakresie gminnym 

i powiatowym zatrzymało się na rozwiązaniach sprzed 30 lat. Jest to szczególnie widoczne teraz, 

na przykład po zimie, i nie tylko w małych miejscowościach, wsiach, ale też w centrach miast, 

na przykład przy liniach tramwajowych, gdzie często nawierzchnie są w niezadowalającym stanie.  

Większość proponowanych przez nas rozwiązań jest od lat wykorzystywana w Europie i poza nią. 

Zapewniają one obniżenie do minimum negatywnego oddziaływania na środowisko i skupione są 

na wykorzystaniu odpadów jako surowców.  

Produkcja w niskiej temperaturze, ograniczająca emisję gazów; zastosowanie w odpowiedni 

sposób nie tylko destruktu, ale również odpadów papy, gumy, plastików, olejów roślinnych 

i innych; właściwe zastosowanie receptur zapewnia trwałość nawierzchni, ochronę środowiska, 

poprawia warunki pracy dla drogowców, no i bezpieczeństwo na drogach.  

Bieżące utrzymanie dróg, dzięki najnowszym technologiom, nie wymaga zatrzymywania ruchu czy 

używania specjalistycznego sprzętu. Teraz już wystarczy natychmiastowa reakcja, niezależnie od 

warunków pogodowych, aby naprawa ewentualnych uszkodzeń w nawierzchniach była skuteczna 

i trwała.  

Zacznijmy od zmiany postawy, otwórzmy się na nowe, sprawdźmy, przetestujmy zanim 

zanegujemy zaskakujące nas rozwiązania. One już się sprawdziły w innych krajach i pora 

wdrożyć je u nas.  

Prawo niestety nie ułatwia. Często nasze propozycje nie mieszczą się w ograniczających nas 

normach. Potrzebujemy wsparcia, stworzenia instrumentów, które będą umożliwiały nam 

wdrożenie najnowszych rozwiązań. Firmy prywatne nie mają możliwości wpływania na zmiany 

w prawie albo mają małe możliwości. Mają małe możliwości na finansowania badań, edukowanie 

w branży, wdrażanie nowości zgodnie z normami, które nie przewidują innowacji. FIO i Patch 

współpracują ze sobą, bo wiedzą, że zeroemisyjne pojazdy muszą jeździć po dobrych, 

energooszczędnych w budowie i utrzymaniu, ekologicznych drogach. 

Dziękuję bardzo za uwagę. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo Pani dziękuję. I o zabranie głosu poproszę Marcina 

Dawidowskiego - Gmina Miasta Gdańska. Bardzo proszę. 
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Marcin Dawidowski: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Słychać Pana bardzo dobrze, może Pan mówić. 

Marcin Dawidowski, Gmina Miasta Gdańska 

Dziękuję ślicznie. Miasto Gdańsk pozdrawia. Jesteśmy w trakcie oczywiście przygotowania się 

do złożenia uwag w terminie według obowiązującej procedury. O części z nich państwo już dzisiaj 

słyszeliście. Nie tylko od przedstawicieli Gdańska, ale mówiliśmy już dzisiaj o tematyce związanej 

rowerami, wielkimi nieobecnymi, jak już tutaj mówili przedmówcy, o tematyce związanej 

z pieszymi.  

Natomiast ja bym chciał co nieco jeszcze powiedzieć na temat transportu zbiorowego i tego, 

co obserwujemy, jeśli chodzi o to ograniczenie tego transportu do wymiany autobusów 

na niskoemisyjne infrastruktury ładowania. Nie widzimy tutaj transportu szynowego, tak nam 

bliskim tramwajów.  

Miasto Gdańsk od ponad 20 lat prowadzi Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, od 2004 roku 

z udziałem środków unijnych i dalej go chcemy rozwijać. I bardzo żałujemy, że tutaj nie ma na razie 

na niego miejsca, wnioskujemy, żeby tak się stało.  

Tu już wspominaliśmy o tym - duże miasta emitują najwięcej gazów cieplarnianych. Najbardziej 

odczuwamy skutki zmian klimatycznych, a tymczasem nie ma miejsca w KPO na rozwój sieci 

tramwajowych, metra czy kolei. Dlatego taki będzie postulat ze strony Miasta Gdańska.  

Jeśli chodzi o komponent związany z liniami kolejowymi, już było o tym wspomniane, też 

powtarzamy, pominięto koleje aglomeracyjne. Akurat w Pomorskim ten temat się rozwija i jak 

państwo wiecie, Pomorska Kolej Metropolitarna to pierwsza w zasadzie po wojnie linia kolejowa 

realizowana przez Samorząd Województwa.  

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo transportu, no ubolewamy, że w ramach tych przebudowy 250 

niebezpiecznych miejsc nie ma JST-u. Jest poziom generalnej dyrekcji, czyli poziom krajowy, a my 

mamy miejsca, na których chcielibyśmy rozwijać od węzłów na obwodnicy zachodniej, które to 

węzły finansujemy, ich dokumentację, po to, żeby też pokazać partnerstwo ze strony miasta dla 

strony rządowej. Ale też jako poprawa bezpieczeństwa mamy, słynne już pewnie w Polsce, trzy 

przejazdy kolizyjne, jedyne na odcinku od Tczewa do Gdyni, które są w Gdańsku, dokładnie 

w dzielnicy Orunia, i pracujemy nad ich budową na bezkolizyjne i bardzo chcielibyśmy, żeby też 

wpisywały się te działania w KPO.  

Pięknie dziękuję, pozdrawiam z Gdańska. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę Panią Morgan Janowicz - 

Green REV Institute. Bardzo proszę. 

Morgan Janowicz, Green REV Institute 

Szanowni państwo, w imieniu Green REV Institute muszę zauważyć, że w diagnozie, celach 

i wskaźnikach Krajowego Planu Odbudowy, w filarze dotyczącym mobilności pominięto co 
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najmniej dwie kwestie związane z transportem i emisyjnością. Są to: transport zwierząt 

hodowlanych oraz transport związany z działalnością ferm przemysłowych.  

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 roku transportem samochodowym 

przewieziono łącznie około jedenastu milionów ton żywych zwierząt. Wystarczy dodać, że w Polsce 

zabijamy rocznie miliard kurczaków, co wiąże się z koniecznością zorganizowania dwóch 

przewozów - z wylęgarni oraz do uboju. Możemy sobie tylko wyobrazić skalę takich przewozów 

rocznie, ponieważ autorzy i autorki KPO nie wspominają o ich diagnozie.  

W przypadku transportów związanych z działalnością ferm przemysłowych chcę przywołać 

ekspertyzę doktora inżyniera Jerzego Kupca, opracowaną na zlecenie mieszkańców i mieszkanek 

wsi Wyrębiec i Dębowiec w Wielkopolsce z października 2020 roku: „Aby wywieźć nawozy 

naturalne z dwóch planowanych inwestycji trzody chlewnej w tych miejscowościach, potrzebnych 

będzie około 1046 przejazdów w jedną stronę ciężkim sprzętem w skali roku. Liczba przejazdów 

z nawozami naturalnymi sumarycznie dla planowanych i istniejących okolicznych ferm wyniesie 

około 7771 przejazdów ciężkim sprzętem w skali roku. Każdy przejazd należy liczyć podwójnie, od i 

do fermy, co daje 15562 przejazdy dla wszystkich jedenastu analizowanych ferm sumarycznie, 

a dla planowanych ferm trzody chlewnej będzie to 2092 przejazdy. Należy zaznaczyć, iż są to tylko 

przejazdy z odchodami. Do tego należy doliczyć inny ruch kołowy, który jest wymagany przy tego 

typu produkcji. Są to między innymi dowód młodych zwierząt, wywóz żywca, wywóz martwych 

zwierząt, wywóz odpadów, wywóz pasz i dojazd służb obsługujących fermę. Niewątpliwie 

po wybudowaniu ferm intensywność ruchu kołowego w okolicy się nasili”. 

Chcę dodać, że w Polsce jest zlokalizowanych około 900 ferm przemysłowych, więc pojawia się 

pytanie: Dlaczego przy opracowaniu KPO pominięto tak ważny w kontekście transportu i ruchu 

kołowego element?  

Jako Green REV Institute postulujemy dokonanie rzetelnej i kompletnej analizy, uwzględniającej 

negatywne oddziaływanie ferm przemysłowych i hodowli zwierząt na środowisko naturalne, 

jakość życia i zdrowie ludzi, uwzględniającej wszystkie aspekty produkcji zwierzęcej, w tym 

kwestia związane z transportem oraz zaproponowanie działań ograniczających negatywne 

oddziaływanie ferm przemysłowych oraz produkcji zwierzęcej. Chcę też dodać, że korzyści 

zaprzestania produkcji przemysłowej zwierząt dotyczą wszystkich Polek i Polaków, kwestii zdrowia, 

praw zwierząt oraz klimatu.  

Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jest z nami Pani Justyna Choroś - 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Bardzo proszę o zabranie głosu. 

Justyna Choroś, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 

Dzień dobry, bardzo dziękuję.  

Chciałabym powiedzieć, że w ramach KPO ma być wspierany rozwój transportu intermodalnego, 

z tym, że niestety nie wskazano w sposób jasny, nie budzący tutaj wątpliwości, jakich środków 
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transportowych, prócz transportu kolejowego oczywiście, ma dotyczyć to wsparcie. Wskazano, 

że realizowane będą inwestycje, które wpisują się w cele określone w dokumencie, w którym mają 

być zawarte kierunki rozwoju transportu intermodalnego, z tym, że dokument ten jest dopiero 

opracowywany i powstać ma dopiero z końcem 2021 roku. W związku z tym istnieje ryzyko, 

że w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w ramach wsparcia transportu intermodalnego może 

być wspierany także transport wodny, czyli transport rzeczny, śródlądowy.  

To, na co chciałabym wskazać, że zdecydowanie nie można uznać, żeby transport ten był zgodny 

z „zieloną mobilnością” i zdecydowanie nie jest transportem, który jest zrównoważony 

i przyjazny środowisku. Budowa, a szczególnie także w dalszej kolejności utrzymanie dróg 

wodnych, tych o wysokiej klasie żeglowności, czyli tych, które mogą służyć do transportu, 

niezwykle istotnie, niezwykle mocno ingerują w środowisko naturalne.  

Trzeba tutaj zaznaczyć, że oczywiście zasoby wody nie są zasobami nieskończonymi i żeby było 

możliwe utrzymanie żeglugi, szczególnie w okresach suszy, szczególnie w okresach niedoboru 

wody, transport ten będzie niejako konkurował z innymi sektorami gospodarki, czyli na przykład 

z rolnictwem. Też będzie to mogło prowadzić do osuszania terenów mokradłowych, czyli de facto 

będzie się zwiększała transmisja do środowiska gazów cieplarnianych. W związku z tym jeszcze raz 

chcę podkreślić, że transportu tego nie można uznać za transport zielony i zrównoważony.  

Dziękuję bardzo.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo pani dziękuję. Połowę czasu tylko pani wykorzystała. A w tej 

chwili proszę o zabranie głosu pana Huberta Barańskiego - Fundacja Normalne Miasto Fenomen. 

Panie Hubercie, jest Pan z nami? 

Hubert Brański: Jestem, dzień dobry serdecznie.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Dzień dobry. 

Hubert Brański, Fundacja Normalne Miasto Fenomen 

Nie spodziewałem się, że będę tak już szybko. Pozdrawiam serdecznie z Łodzi, z miasta, z którego 

też pan wiceminister Waldemar Buda pochodzi, więc mam nadzieję, że będzie nić porozumienia.  

Aczkolwiek mój temat, który chciałem poruszyć nie dotyczy na dobrą sprawę dużych miast, 

a właściwie tematu takiego ogólnego, czyli KPO, którym największym nieobecnym jest rower. 

To hasło się już dzisiaj pojawiało i mam nadzieję, że się pojawi jeszcze niejednokrotnie. Jak 

obserwuję od samego początku dzisiejsze Wysłuchanie, to to słowo rower dzisiaj padło częściej niż 

w samym dokumencie w ogóle.  

Jak państwo widzą, na mojej prezentacji jest kilka rzeczy, które w Polsce szwankują.  

Nie mamy ogólnie rzecz biorąc polityki rowerowej.  

Nie mamy też nawet numeracji dróg krajowych i wojewódzkich rowerowych, coś, co jest 

na zachodzie Europy normalnym, w Polsce niestety cały czas szwankuje. (Poproszę kolejny slajd).  
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I tutaj rozwiązaniem może być coś, co w Holandii wdrożono już ponad 20 lat temu, tak zwane 

BiTiBi, czyli Bike Train Bike - powiązanie rowerów z koleją. Kolej dzisiaj bardzo często była 

poruszana jako niskoemisyjny środek transportu. Rower jest zeroemisyjnym środkiem transportu. 

Holendrzy połączyli jedno z drugim i co im wyszło? Wyszło im coś niesamowitego. To znaczy 

w ciągu trwania projektu, w ciągu pierwszych trzech lat, 20% więcej przybyło pasażerów. 

(Poproszę ostatni slajd mój, który przygotowałem).  

Tak na dobrą sprawę, oprócz tego, że więcej mieli pasażerów w tamtejszych kolejach, to jeszcze 

zmieniły się nawyki transportowe. Zmieniły się dzięki temu, że powiązano transport w mniejszych 

miejscowościach, w małych wsiach, do których dojeżdża kolej. Zwiększono zasięg tych 

przystanków kolejowych poprzez zintegrowanie z transportem rowerowym, indywidualnym 

transportem rowerowym, ale także rowerem publicznym, możliwością wypożyczania.  

I tutaj bym chciał podać jeszcze przykład, że oprócz tego, że 20% więcej pasażerów przybyło 

kolejom, to jeszcze ponad 40% zmieniło swoje przyzwyczajenia, przestało dojeżdżać samochodami.  

Ponieważ mam czasu coraz mniej, to chciałbym też prosić pana wiceministra, żeby wpisał słowo 

„rower” do KPO i sprawił, żeby znalazły się na to pieniądze, bo dzięki temu będziemy mogli 

spełnić obietnice pana premiera Morawieckiego wygłoszone w 2017 roku, bo powiedział coś 

takiego: „Turystyka rowerowa jest ważna dla gospodarki lokalnej. Tworzy miejsca pracy 

w gastronomii, agroturystyce i hotelarstwie, czyli w drobnym polskim biznesie.” I tutaj jeszcze Pan 

Premier mówił coś takiego jak: „Wybudujemy w ciągu kilku najbliższych lat 5 tysięcy kilometrów 

zintegrowanych, bezkolizyjnych szlaków rowerowych”, czego serdecznie życzę, żeby ten KPO temu 

pomógł.  

Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Łodzi. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. I muszę powiedzieć też, że jestem pełna podziwu 

z powodu dyscypliny czasowej, którą wszyscy uczestnicy wykazują, tak że to jest naprawdę super. 

Nawet jesteśmy trochę przed czasem. To też mówię dla pozostałych uczestników, żebyście 

państwo wiedzieli, że troszeczkę udało nam się przyspieszyć. A teraz bardzo proszę o zabranie 

głosu pana Marka Wysockiego z Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry. 

Marek Wysocki, Politechnika Gdańska Centrum Projektowania Uniwersalnego, Grupa ON 

Inclusion 14-20, Rada Programowa Kongresu Osób Niepełnosprawnych 

Dzień dobry państwu. Ja postaram też się szybko, ja znany jestem z odwrotnych wypowiedzi. 

Poproszę o slajdy, bo chciałbym to pokazać na slajdach. Tutaj oczywiście przedstawienie się nie 

jest istotne. Kolejny slajd pokazuje tego, czego zabrakło w tym opracowaniu, że skupiamy nie 

na ekologii, a zrównoważony rozwój, w tym zrównoważona mobilność, to też jest kwestia 

człowieka, czyli oddziaływania na mobilność człowieka, który jest jakby tym, powinien być 

podmiotem tych naszych działań, i związanego z tym projektowania uniwersalnego.  

W KPO, proszę państwa , są tylko dwa miejsca, w których o tym się mówi, a na pewno się nie mówi 

w mobliności. A jest to bardzo mocno związane właśnie z tym aspektem (poproszę o kolejny slajd). 
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Czyli ten wielki nieobecny pieszy, o którym już część mówiła, ale część, że tak powiem, mówi o 

rowerze, ale tak naprawdę tą najbardziej ekologiczna formą transportu to jest pieszy. Oczywiście 

ważne jest to, żeby nie pomijać tego ruchu pieszego - następny slajd - w kształtowaniu jakby 

przestrzeni, czyli integracji - kolejny slajd proszę - kształtowaniu przestrzeni, integrowaniu tych 

przestrzeni pieszy-rower-komunikacja miejska.  

Pominięto transport tak zwanej „ostatniej mili”, czyli takie miejsce, do którego dochodzi osoba, 

pieszy, czyli ten transport, który może być bardzo ważny z punktu widzenia osób starszych, czyli 

takich, które, no nie mogą dojść nawet do przystanku. I tu trzeba, można stosować inteligentne, 

elastyczne rozkłady jazdy, czy też transport na życzenie, do czego można wykorzystać oczywiście 

i pojazdy elektryczne, i tak zwane „pojazdy inteligentne”, czy autonomiczne. I wykluczenie 

mieszkańców mówiących o wykluczeniu, tak mieszkańców trzeciego piętra my mówimy - „nic nie 

mówią o transporcie z mieszkania do miejsca, którym możemy się udać na przystanek” i to samo 

dotyczy terenów wiejskich, czyli terenów oddalonych, czy miejscowości oddalonych, od głównej 

komunikacji miejskich. Tego w tej strukturze KPO mocno zabrakło. Proszę kolejne dwa slajdy.  

I na koniec tutaj, żeby pokazać takie logo dostępności - jeszcze raz proszę - logo dostępności, które 

został opracowane przez komitet ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnościami i zachęcam 

do stosowania tego loga wszędzie, w każdym transporcie, żeby on był dostępny. 

Dziękuję. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję, udało się Panu, czyli nie jest to takie trudne, chociaż 

bywa zupełnie inaczej, jak się jest po drugiej stronie.  

Marek Wysocki: Jest wyzwanie. Dziękuję. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Jest to wyzwanie właśnie jak się mówi, a jak się słucha, to czas 

inaczej płynie. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana Andrzeja Kassenberga - Instytut na rzecz 

Ekorozwoju. Jeżeli jest z nami… 

Andrzej Kassenberg: Jestem, jestem, już się łączę. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo proszę Andrzeju. 

Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju 

Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu.  

Chciałbym skoncentrować się na kilku sprawach, które uważam, że są ważne i powinny się znaleźć 

- ale bardziej z punktu widzenia integracji i kompatybilności poszczególnych komponentów, które 

zawiera KPO. 

Przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, że jeżeli będziemy realizować tak zwany 

„zeroemisyjny transport”, a nie dokonamy istotnej zmiany w polityce energetycznej, to ten 

zeroemisyjny transport będzie jak farbowany lis. A dzisiaj to tak wygląda.  
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Jeżeli popatrzymy na to, że w KPO (a także w takich dokumentach jak „Polityka energetyczna 

2.40”, ale w takim dokumencie, jakim jest „Krajowy Plan Energii i Klimatu”) w 2030 roku 

2/3 energii elektrycznej ma pochodzić z paliw kopalnych, a tym 56% z węgla. A więc i autobusy, 

i kolej, i samochody przeniosą znaczącą część zanieczyszczeń wpływających na zmiany klimatyczne 

z terenów, gdzie jeżdżą, do elektrowni. Oczywiście będzie korzyść w postaci poprawy jakości 

powietrza, ale nie będzie istotnej korzyści dla właśnie spraw związanych z emisją gazów 

cieplarnianych, a sytuacja nasza, w tej części, która dotyczy tak zwanego non-ETS, czyli poza 

handlem uprawnieniami do emisji [?], mamy bardzo wyśrubowany jak dla nas punkt odniesienia, 

czyli 7% spadku tej emisji między rokiem 2005 a 2030, a obecnie sam transport pomiędzy 2005 

a 2019 wzrósł o 100%.  

Nie widzę szans w KPO, ani w innych dokumentach, jak to rozwiązać, w jaki sposób.  

To, co wydaje się… nie znajduje się także w tym dokumencie, a w części jest związane 

i z gospodarką, to jest sprawa spojrzenia na transport nie jako rzecz, która mówi o tym, żeby 

ograniczyć emisje, ograniczyć różnego rodzaju rozwiązania, ale przede wszystkim ograniczenie 

potrzeb transportowych. Uważam, że tu jest ogromna rola związana z tym, żeby nie nadużywać - 

wzrost tego, wzrost przewozu, wzrost tamtego - ale właśnie spojrzeć na telepracę, w przyszłości 

drukarki 3D, które nie będą wymagać transportu części, czy także na telespotkania. Popatrzmy, 

ile zmieniła pandemia i weźmy to pod uwagę.  

I z tym wiąże się bardzo istotna kwestia planowania przestrzennego. To, co było powiedziane 

w części już tej gospodarczej - to nie pod inwestycje, planowanie przestrzenne to ład przestrzenny, 

to jest budowanie struktur o niskim zapotrzebowaniu na transport. Wspomniane tu było o 

łańcuchu ekomobilności - to jest podstawa do łańcucha ekomobilności. Tak ma wyglądać 

planowanie przestrzenne. Inaczej stracimy te pieniądze. Nie mówiąc o tym, że 530 planów w jeden 

rok, zrobienie, to jest po prostu niemożliwe.  

Dziękuję. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. I w tej chwili szukamy Pana Cezarego 

Grochowskiego - Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. Czy jest Pan z nami? 

Cezary Grochowski: Jestem. Czy mnie słychać w tej chwili? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dobrze Pana słychać. Proszę.  

Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa  

I tak, zacznę od tego, znowu, co już paru moich przedmówców powiedziało.  

Reprezentuję organizacje rowerowe, więc łatwo się domyślić, że będę chciał mówić o kwestii 

transportu rowerowego, który, jak tu już moi koledzy stwierdzili, jest wielkim nieobecnym. Rower 

jest wielkim nieobecnym tego Planu Odbudowy niestety. To jest bardzo poważny problem i błąd. 

I o tym, że to jest błąd chciałem przekonać państwa słuchaczy, bo jeśli w ogóle chcemy mówić o 

zrównoważonej mobilności, inteligentnej mobilności, zielonej mobilności, jakkolwiek tego nie 

nazwiemy, to nie ma czegoś takiego bez transportu rowerowego jako jednego z ważnych 
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elementów tego systemu, tak? Czyli nie stworzymy systemu transportowego efektywnego bez 

transportu rowerowego.  

Elektromobilność to są rowery elektryczne przede wszystkim, tak? Czyli jeżeli mówimy o 

elektromobilności, to rowery elektryczne to jest jeden z segmentów, który nie najszybciej rozwija. 

Jednocześnie inwestycje w transport rowerowy to jest sposób na szybki, pewny i tani sukces. Czyli 

pieniądze wydane na trasy rowerowe przyniosą większy efekt niż na inne środki transportu, 

a ponieważ KPO jest takim programem interwencyjnym, czyli w krótkim czasie chcemy uzyskać 

efekt, żeby po pandemii dokonać zmiany, to właśnie inwestycje w ruch rowerowy, transport 

rowerowy, infrastrukturę, może to przynieść. Problem, jaki mamy, tak?  

Tutaj była mowa o dużych miastach, wspominali moi koledzy i koleżanki - mamy zbyt dużą ilość 

samochodów osobowych. Jeżeli zmienimy na elektryczne, dalej będzie problem z przestrzenią, 

dalej będzie problem z mobilnością społeczeństwa, więc niestety jedyne, co możemy zrobić, to 

część ludzi przesadzić.  

Jeśli chodzi o rower, jest on odporny na sytuacje kryzysowe i zwykle w sytuacjach kryzysowych 

wzrasta ruch rowerowy. Tutaj pandemia jest takim przykładem, że oprócz ruchu samochodowego, 

wzrósł ruch rowerowy. Natomiast potencjał naszych miast jest wciąż nie wykorzystany, gdyż 

mamy, w porównaniu do miast, powiedzmy, wschodnio-niemieckich, mówię o Holandii, Danii, 

mamy trzykrotnie mniej więcej ruch rowerowy niższy, czyli my mamy, jakieś najlepsze miasta, 6-

7%, tam jest 15-20% ruchu, udziału. I teraz, do tej pory to się udało zrobić bez wsparcia Unii 

Europejskiej praktycznie, było to oddolnie. Natomiast powinno to wsparcie nastąpić. Powinno 

nastąpić wsparcie systemowe, po to, żeby płynęły pieniądze. I wykorzystać trzeba prosty 

mechanizm, jeżeli płyną pieniądze dedykowane na to, żeby skończyć systemy tras rowerowych 

w miastach, to samorządy te pieniądze będą chciały pozyskać i te systemy zostaną w krótkim 

czasie skończone. W związku z tym dokonamy w krótkim okresie, nie w jakiejś odległej przyszłości, 

bardzo znaczącej zmiany, która korzystnie wpłynie na nasze miasta, mobilności i tak dalej.  

Dziękuję.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. Teraz ja się zapomniałam odmute’ować. Bardzo 

Panu dziękuję i o zabranie głosu poproszę Panią Renatę Kwiatek - Urząd Miasta Jelenia Góra. 

Renata Kwiatek, Urząd Miasta Jelenia Góra 

Dzień dobry państwu.  

Reprezentuję miasto Jelenią Górę, będące liderem jeleniogórskiego obszaru funkcjonalnego i 

w tym kontekście chciałbym odnieść się do projektu KPO. I wskazać niestety, tak jak wielu już 

moich przedmówców, ewidentny brak adekwatnego wsparcia dla infrastruktury transportu 

rowerowego.  

On jest lekko zaznaczony w komponencie B, ale wydawać się raczej powinno, że będzie to jedynie 

element szerszych projektów na rzecz klimatu. Nie będę mówić o aspekcie środowiskowym, bo już 

dużo było na tern temat powiedziane. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na jedną przesłankę, 
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którą warto wziąć pod uwagę, także w kontekście transportu rowerowego, która jest szczególnie 

istotna dla gmin czy dla regionów, w których gospodarce znaczny udział mają dochody z turystyki.  

Ja reprezentuję właśnie taki obszar, to jest Aglomeracja Jeleniogórska, którą rocznie odwiedza 

około 3 milionów turystów. Możliwość realizacji projektu, który łączyłby rozproszone odcinki 

istniejących tras w spójny, jednolity system tras rowerowych, mógłby stanowić koło zamachowe 

dla lokalnej gospodarki. To ma ogromny wpływ także na bazę noclegową, na hotelarstwo szerzej, 

na gastronomię. System tras rowerowych, nawet w takich warunkach pandemii, pozwala 

indywidualnie spędzać czas wolny, uprawiać turystykę aktywną w sposób bezpieczny, bez ryzyka 

naruszenia reżimu sanitarnego.  

Dlatego wnosimy o ponowne przeanalizowanie założeń i struktury KPO oraz włączenie 

do komponentu E transportu rowerowego na obszarach miejskich i miejskich obszarach 

funkcjonalnych jako samodzielnych projektów o dużym zasięgu.  

I na koniec jeszcze jedna uwaga., wyprzedzająca komentarz , że nie wszystko przecież można 

sfinansować z KPO i należałoby szukać innych źródeł wsparcia, chociażby polityki spójności 

na przykład w regionalnych problemach operacyjnych, chciałabym wskazać państwu, że w obecnej 

perspektywie 2021-2027, województwo dolnośląskie będzie traktowane jako region w okresie 

przejściowym. Oznacza to, że inwestycje tego typu będą finansowane z minimalnym wkładem 

beneficjenta na poziomie 30%. W KPO istnieje możliwość sfinansowania tych inwestycji 

ze stuprocentowym wkładem unijnym. Dla takich gmin górskich, czy turystycznych szerzej, ma to 

ogromne znaczenie i mógłby to być ogromny zastrzyk wsparcia w wychodzeniu z trudnej sytuacji 

pandemicznej, szczególnie w kontekście gospodarki.  

Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo Pani dziękuję za konkrety przekaz, też z perspektywy 

samorządu bardzo ważny głos. I chciałam poprosić pana Grzegorza Pawlikowskiego z Urzędu 

Miejskiego w Tczewie o zabranie głosu. Bardzo proszę. 

Grzegorz Pawlikowski, Urząd Miejski w Tczewie:  

Dzień dobry państwu. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym Wysłuchaniu.  

Jakby z perspektywy naszego Urzędu w rozwoju infrastruktury rowerowej, no jednak tym 

podstawowym wyzwaniem, z jakim należy się mierzyć w KPO, jest brak osobnej linii 

finansowania dla samodzielnej infrastruktury rowerowej. Generalnie słowo rower pojawia się 

w całym tym dokumencie w KPO aż dwa razy, a może tylko dwa razy, wiec jest on jednak 

nieobecny w całym tym dokumencie.  

Przechodząc do konkretnych punktów: w punkcie 3.1.3, w mojej ocenie, w naszej ocenie, 

należałoby zapis o finansowaniu infrastruktury rowerowej z obecnego, który warunkuje jej 

budowę tylko przy zintegrowaniu z transportem zbiorowym. W przypadku takich mniejszych 

miast jak Tczew, rower pełni funkcję nie tylko uzupełnienia autobusu czy kolei, ale również, może 

przede wszystkim jest on pełnoprawnym, alternatywnym środkiem transportu. Rower czasem 
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dojeżdża tam, gdzie po prostu autobus nie dojeżdża. Rower jest często szybszy, ponieważ w takich 

mniejszych miastach nie mamy miejsca na buspasy dla autobusów dające im priorytet. No zapis 

w obecnym kształcie jest krzywdzący i wykluczający mniejsze wątpliwości, nie wspominając już o 

miastach, które nie posiadają w ogóle komunikacji autobusowej czy też przystanków kolejowych. 

W mojej ocenie, jest [to] zapis typowo pod większe metropolie.  

Jeżeli chodzi o kolejny punkt, czyli ten drugi punkt, gdzie pojawia się rower, czyli 2.2.1, 

to inwestycje związane z bezpieczeństwem transportu - niestety większość środków w tej pozycji 

będzie wydawana na obwodnice, które, no pomimo że czasem są ważne, to nie rozwiązują 

większości problemów związanych z bezpieczeństwem. Większość środków w naszej ocenie 

powinna być wydatkowana na mniejsze działania poprawiające bezpieczeństwo.  

Pozostając dalej w tym punkcie. Zamiast aktywnych znaków, które zmniejszają czujność kierowcy, 

co jest wątpliwe w skuteczności tych elementów, czy też zatok autobusowych, które są jednak 

proprzepustowe dla samochodów, a nie proprzepustowość dla komunikacji publicznej, w tym 

punkcie powinno być więcej o uspokojeniu ruchu, typu wyniesione skrzyżowania, przejścia dla 

pieszych, czy generalnie wdrażaniu stref tempo 20 i 30. Ponadto tutaj jest mowa o inwestycjach 

punktowych. No niestety nie zawsze one tutaj pomagają nam rozwiązać dany problem 

z bezpieczeństwem. Często bez liniowych inwestycji nie rozwiąże się problemu.  

Mamy taki przykład w Tczewie. Ulica Malinowska, dojazd do bardzo dużej firmy Flex, 3,5 tysiąca 

pracowników, 10 tysięcy pojazdów na dobę. Na ulicy Malinowskiej brak nam normatywnego 

chodnika i potrzebujemy wbudować półtorakilometrową drogę rowerową i ciąg pieszy, przebić się 

przez kilka nasypów w wiaduktach kolejowych, no i to jest inwestycja na kilkanaście milionów.  

No i to zadanie ani nie wpisuje się w punkt 2.2.1, bo nie jest punktowe, tylko liniowe, ani w 3.1.3, 

ponieważ nie jest zintegrowane z transportem publicznym, no a jego realizacja jest kluczowa dla 

bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dotarcie do tego bardzo dużego zakładu pracy. dodatkowo 

odnosząc się do punktu 2.2.1 rozwiązaniem problemu poprawy bezpieczeństwa mogą być również 

alternatywne trasy pieszo-rowerowe zlokalizowane poza pasem drogowym…  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Przepraszam, czas minął. 

Grzegorz Pawlikowski: … a takie również nie wpisują się w ten punkt.  

I kończąc, z punktu widzenia naszego miasta sześćdziesięciotysięcznego możemy zrealizować nasza 

politykę rowerową w kilkadziesiąt lat, w dwadzieścia więcej, a dzięki KPO, jesteśmy w stanie to o 

wiele przyspieszyć.  

Dziękuję i przepraszam za przekroczenie czasu. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. Krzysztof Smolnicki, Pan Krzysztof Smolnicki - 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Bardzo proszę o zabranie głosu. 

Krzysztof Smolnicki, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć  

Witam serdecznie. Dziękuję za możliwość udziału w tym spotkaniu.  
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Na początku powiem to, co mówiłem też wczoraj, ale to jest bardzo ważne i to jest horyzontalne, 

że kwestie edukacyjne, budowa świadomości i budowa kompetencji powinny być w każdym 

z priorytetów, w każdym z komponentów. Ewidentnie tutaj brakuje tego podejścia też miękkiego 

związanego z rozwojem zarówno kompetencji samorządów realizujących te projekty, na przykład, 

żeby ta infrastruktura na przykład rowerowa, jeśli się znajdzie, powstawała zgodnie 

ze standardami, ale też kwestii promocyjnych. Ale to jest jedna rzecz. I to tylko krótko, bo to też 

przekazaliśmy w naszych uwagach.  

Dzisiaj założyłem świadomie koszulkę „Przyjaciele drzew”, bo chciałem powiedzieć o czymś, co 

wydaje się być może nie w tym komponencie, ale jak najbardziej w nim jest, dlatego że nasze 

doświadczenie, analiza inwestycji, w szczególności inwestycji liniowych, modernizacji dróg 

kolejowych, ale też budowy nowych dróg rowerowych, wskazuje, że następuje w trakcie realizacji 

tych inwestycji olbrzymia wycinka drzew. Drzewa to nie tylko miejsca, siedliska ptaszków 

i chrząszczy, ale to jest część zielonej infrastruktury. I tę infrastrukturę musimy chronić, bo być 

może komuś się wydaje, że jeśli wytniemy stuletnie drzewa, to posadzimy znowu małe i one 

po prostu będą kiedyś, za sto lat będą stuletnimi. My, patrząc w ogóle na zielony ład, musimy 

wiedzieć, że nie możemy niszczyć przepustki, polisy ratunkowej przy kryzysie klimatycznym, 

bo zielony ład jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny.  

Oczywiście KPO jest też odpowiedzią na pandemię. Na pandemię szczepionkę mamy, na kryzys 

klimatyczny nie, więc tą szczepionką poniekąd jest zielona infrastruktura. I to przede wszystkim 

drzewa, dlatego że one są bardzo trudno odtwarzalne. Kiedy my mówimy o perspektywie 2050, to 

my nie jesteśmy w stanie tych drzew odtworzyć w takim elemencie. Więc apeluję w tym 

momencie, żeby w pracach nad KPO wziąć po uwagę ochronę zielonej infrastruktury, rozumianej 

nie jako jakieś tam ładne drzewka, tylko po prostu drzewa, które chronią nas przed suszą, przed 

kataklizmami, poprawiają mikroklimat, pozwalają nam przetrwać.  

Można to zrobić skutecznie, wpisując po prostu w kryteria wyboru przedsięwzięć standardy 

realizacji inwestycji związane z ochroną drzew. Takie standardy są już wypracowywane. 

Przykładowo województwo dolnośląskie wypracowało takie standardy dla dróg rowerowych. 

Powinno standardy powinny być dla linii kolejowych, dlatego że nie może być tak, że my w trosce o 

klimat będziemy z jednej strony wprowadzali zrównoważoną mobilność, a z drugiej strony 

będziemy niszczyli infrastrukturę. I to jeszcze raz powiem: infrastrukturę. Nikt przy przebudowie 

drogi nie niszczy starej kanalizacji i miejsce dużej rury nie robi małej rury. Tego się tak nie robi, 

więc nie można niszczyć tego, co w szczególności jest najcenniejsze, czyli drzew. I o to apeluję.  

Dziękuję. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową. Pan Damian Hajduk - Grupa 

Robocza Transport. Czy jest Pan z nami, Panie Damianie? O, jest Pan Damian, zapraszamy. Chyba 

Pana nie słyszymy. 

Damian Hajduk: Dzień dobry, czy jestem słyszany? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: O, teraz Pana słychać. Nie widać wprawdzie, ale słychać.  



 

- 414 - 

 

Damian Hajduk, Grupa Robocza Transport 

Dzień dobry państwu. Kłaniam się, Damian Hajduk, Grupa Robocza Transport, Grupa Robocza 

do spraw Internetu Rzeczy przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Cyfryzacja, tak się to obecnie 

nazywa.  

Dziękuję za możliwość zabrania głosu, chciałem pozdrowić państwa dzisiaj z polskiej stolicy 

elektromobilności. Myślę, że wszyscy wiedzą, które to jest miasto.  

I trzy punkty dzisiaj, proszę państwa, bo tyle można omówić w tym skondensowanym czasie 

na wystąpienie.  

 Pierwszy punkt to jest „Krajowy system wsparcia innowacji”, który wynika chociażby 

z rekomendacji naszej Grupy Roboczej skierowanej do władz centralnych. Wraz z edukacją 

komunikacyjną tutaj warto podkreślić nacisk na edukację. Ten system wsparcia innowacji 

oczywiście również w obszarze mobilności i transportu, wspierałby inicjatywy innowacyjne 

i możliwość też transfery technologii, jak i wynalezienia i rozwoju technologii krajowych.  

 Drugi punkt to jest narzędzie, które proponujemy jako instrument łączący zalety planu 

transportu zbiorowego, zintegrowanych planów mobilności miejskiej, łączący zalety 

i łączący wszystkie środki transportów w planie inteligentnej, wielomodalnej integracji 

transportu. Wskazujemy na możliwość zastosowania ich na obszarach aglomeracji, 

na Obszarach Funkcjonalnych PLUS, zawartych w porozumieniach, szczególnie 

na obszarach funkcjonalnych o dużych wartościach, na przykład turystycznych, 

krajobrazowych, czy uzdrowiskowych. Jest to element łączący zarządzanie transportem 

i zarządzanie planowania infrastrukturą tak, żeby sprawność systemu wynikła z jego 

zastosowania była jak największa. Oczywiście chodzi nam o rozwój usług wielomodalnych, 

jak i coś, co można nazwać nie-mobilnością jako usługa, rozwiązania tak zwane miasto 15 

minut.  

Na obszarach z kolei pozamiejskich, szczególnie narażonych na wykluczenie, preferujemy 

w ramach tego Planu transport na życzenie, szczególnie ważne na pierwszej i ostatniej mili; 

pilotażowe wdrożenia przez pierwsze lata; upowszechnienie w kolejnych latach. Kluczowe są 

wskaźniki dostępności, w szczególności do ośrodków wyższego rzędu i przepustowość rozumiana 

jako zdolność systemu sprawnego do obsługi potoków ludzi, a nie pojazdów.  

 Trzeci punkt to jest „Program finansowania transportu lokalnego i regionalnego”. Musze go 

bardzo szybko omówić, patrząc na zegarek, na stoper. Łączy wsparcie na infrastrukturę 

z uruchamianiem połączeń, na przykład jak w przypadku Kolei Plus, wsparcie na tabor, 

nowy, ale też retrofitting, nie starszy niż, powiedzmy, jedna trzecia życia taboru, 

uwzględnienie automatyzacji, a następnie autonomizacji transportu, preferencje dla 

rozwiązań ponadlokalnych, aby transport nie kończył się uskokiem na granicy samorządów. 

I ostatnie zdanie, preferowane są oczywiście niskoemisyjne rozwiązania, w tym urządzenia 
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transportu osobistego, w tym rowery, a także najbardziej niskoemisyjny i najbardziej 

powszechny transport pieszy.  

Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę Łukasza Bosowskiego - 

Rowerowa Gdynia. Bardzo proszę. Chyba Pana nie słyszymy. Może Pan sprawdzić, czy… O, teraz 

chyba. 

Łukasz Bosowski: Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Tak, dzień dobry. 

Łukasz Bosowski, Rowerowa Gdynia 

Dzień dobry. Poproszę o prezentację. Dzień dobry państwu, tu Gdynia. Bardzo dziękuję za 

zaproszenie i szczęśliwe wylosowanie do grona mówców.  

Moja prezentacja jest adresowana głównie dla przedstawicieli Ministerstw, pana ministra Andrzeja 

Bittela, pana ministra Waldemara Budy i pana ministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego. To 

tym osobom chciałbym kolejny raz przypomnieć, że rower jest wielkim nieobecnym KPO i trzeba 

to zmienić.  

Reprezentuję organizację pozarządową, działająca na rzecz infrastruktury rowerowej w Mieście 

Gdynia. Miasto Gdynia jest symbolem, uchodzi powszechnie za wzór innowacji we wszystkich 

politykach samorządowych, jakie możemy sobie wyobrazić. Dla nas, jako organizacji rowerowej, 

jest jednak przykładem, czego należy się strzec, planując ze wspólnych środków obywateli Unii 

Europejskiej.  

Gdynia jest takim szczególnym przykładem miasta, które weszło w posiadanie rozwiązań 

niskoemisyjnych już w 1943 roku. Wtedy to sieć trolejbusów w naszym mieście założył pewien 

ponury austriacki malarz, którego nie wspominamy dzisiaj zbyt serdecznie. Minęło 78 lat, niemalże 

80, a ta wczesna inspiracja nie zmieniła Gdyni w niskoemisyjne El Dorado. Możemy oczywiście 

winić kolejnych przywódców systemów politycznych, natomiast trolejbusy oraz autobusy zarówno 

te korzystające z trakcji, jak i z zasilania bateryjnego, tak samo stoją w codziennych korkach, tak 

samo uczestniczą w kolizjach drogowych i tak samo jak wszystkie inne pojazdy transportu 

publicznego podlegają słusznym, nomen omen, obostrzeniom sanitarnym.  

Wracając jednak do spraw rowerowych, trzeba tutaj wskazać na bardzo pozytywną, symboliczną 

uwagę, która świadczy, że Gdynia poprawnie miejscami rozumie potrzeby alternatywnego systemu 

miejskiego transportu. Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, które dofinansowuje dla 

obywateli zakup rowerów elektrycznych. Na zdjęciu, które państwo widzicie, mamy wspomnienie 

z Festiwalu Rowerów Cargo. Proszę wrócić, jeśli mogę poprosić, do pierwszego slajdu, chciałbym 

tylko chwilę na ten temat. Na zdjęciu mamy producenta polskich rowerów cargo, który wiezie tutaj 

w skrzyni środki ratunkowe. Mam taką nadzieję, że rowery staną się dla Krajowego Planu 

Odbudowy takim środkiem ratunkowym, który sprawi, że będziemy mogli traktować ten rodzaj 

transportu jako najbardziej efektywny.  
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Miałem w mojej prezentacji szereg przykładów z Polski i zza granicy. Mam ostatnie czternaście 

sekund, więc pominę te tematy z prezentacji, odnajdziemy je później na pewno w materiałach. 

Natomiast chciałbym podsumować. Rower jest wielkim nieobecnym KPO i parafrazując tytuł 

książki Petera Walkera, rower może uratować nie tylko Gdynię, ale też Polskę, no i oczywiście 

świat. Pozostałe opcje jakoś sobie poradzą, odrzutowce, drony, niskoemisyjne diesele, ale tak 

naprawdę rower jest tym rozwiązaniem, które powinno nam przyświecać.  

Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. To rzeczywiście jest przekaz dzisiejszego dnia, mam 

wrażenie, o rowerze. Krzysztof Kowalik - Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Bardzo proszę. 

Krzysztof Kowalik: Słychać? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Słychać Pana, jeszcze nie widać, ale… 

Krzysztof Kowalik: O, to nie wiem, czemu mnie nie widać.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Ale Pana słychać, to proszę mówić. 

Krzysztof Kowalik, Towarzystwo dla Natury i Człowieka 

Dobrze. Celem głównym KPO jest rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu 

transportowego. Po lekturze niestety okazuje się, tak jak mówił mój przedmówca, że rower jest 

wielkim nieobecnym tego programu. Czytając wskaźniki można odnieść wrażenie, że celem tego, 

w dziedzinie transportu, jest przede wszystkim budowa infrastruktury transportowej i zakup 

taboru.  

KPO nie zakłada żadnych efektów jakościowych swoich działań. Dla poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego wskaźnikiem będzie liczba wybudowanych obwodnic. Wskaźniki te nie zakładają 

żadnej poprawy bezpieczeństwa. Czy obwodnice powstaną tam, gdzie jest najbardziej 

niebezpiecznie, czy tam, gdzie będzie największa efektywność kosztów do poprawy 

bezpieczeństwa, a może powstaną tam, gdzie będzie chciała tego rządząca władza, tego w tym 

momencie nie wiadomo i wskaźniki tego też nie wskazują. Według KPO mamy mieć więcej 

autobusów, ale nie więcej przewozów, pasażerów czy więcej połączeń. W efekcie działanie to 

może wcale nie wpłynąć na liczbę pasażerów transportu zbiorowego. Pozwoli to jedynie 

na wymianę starego, zniszczonego taboru na nowy elektryczny.  

Patrząc przez pryzmat należałoby się zastanowić, czy 5,5 miliarda złotych na wymianę taboru 

można wydać lepiej. No i tu przychodzi odpowiedź, że można by. Można by zainwestować 

w infrastrukturę rowerową. I podam tutaj przykład z Lublina. W cenie jednej, sztandarowej 

inwestycji drogowej o długości jednego kilometra można by wybudować od 60 do 200 kilometrów 

tras rowerowych. Powinno się to przełożyć na wzrost podróży odbywanych rowerem o kilka 

procent, a nie tylko rozwiązać problem płynności ruchu na jednym skrzyżowaniu.  
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Oczywiście wspierając rozwój ruchu rowerowego wskaźnikiem nie powinna być tylko i wyłącznie 

liczba wybudowanych dróg rowerowych. Tym wskaźnikiem powinien być wzrost ruchu 

rowerowego. Powyższe rozważania można odnieść oczywiście do całego KPO.  

Nic nie wskazuje, by utworzenie dokumentu było poprzedzone jakąkolwiek analizą ekonomiczną 

czy analizą w zakresie efektywności. Efektowność być może będzie. Podsumowując rower jest 

wielkim nieobecnym KPO. Przedstawiony dokument nie został oparty na obiektywnych kryteriach. 

Jego realizacja w żadne sposób nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych celów. Tak naprawdę 

można by też to podsumować tak, że pieniądze z KPO będzie można po prostu przepierdzielić.  

Dziękuję. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Okej, dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią Urszulę 

Stefanowicz - Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki. Pani Urszulo.  

Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 

Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu.  

W naszej ocenie diagnoza w zakresie transportu jest w miarę poprawna, choć niekompletna, 

bo wydaje się pomijać obszary, w ramach których nie ma gotowości do przeprowadzenia 

niezbędnych reform. Na przykład problem wysokiego udziału importu samochodów używanych, 

często złej jakości technicznej i dopuszczania ich do ruchu. Brakuje kompleksowej, spójnej wizji 

transformacji. (Czy ja mogłabym prosić o moją prezentację, jeżeli jest tam gdzieś… Dziękuję).  

Planowane reformy odpowiadają na identyfikowane wyzwania punktowo, to znaczy na przykład 

przewidziano redukcję obciążeń kosztowych w transporcie kolejowym, by zwiększyć 

konkurencyjność kolei wobec transportu drogowego, ale pominięto równie potrzebną reformę 

systemu opłat drogowych poprzez rozszerzenie sieci dróg płatnych na przykład.  

Uwzględniono nowelizację ustawy o elektromobilności, ale niestety obecnie planowane zmiany nie 

gwarantują jej skuteczności.  

Nakładanych jest na samorządy sporo nowych obowiązków, ale zapowiadane wsparcie pomoże 

w realizacji tylko niektórych z nich.  

Mamy obowiązek tworzenia stref czystego transportu, ale brak planów zmian regulacji 

na poziomie krajowym. Na przykład w zakresie reformy systemu kontroli technicznych i rejestracji 

pojazdów. W związku z tym w KPO należy między innymi przewidzieć aktualizację dokumentów 

strategicznych, do których KPO się odnosi, w tym Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Transportu, ponieważ poziom ambicji tego dokumentu jest już nieadekwatny w stosunku 

do podniesionego celu Unii Europejskiej redukcji emisji o 55% do 2030 roku. 

Należy przyjąć, że jednym z rezultatów powinien być wzrost udziału transportu zbiorowego 

w transporcie pasażerskim, a nie tylko zahamowanie spadku.  

Warto też założyć udział transportu zeroemisyjnego w transporcie zbiorowym ogółem.  
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Kolejny wskaźnik, który byłby przydatny, to na przykład podwojenie udziału podróży rowerem 

w transporcie osób. Warto też stworzyć krajowy fundusz inwestycji w infrastrukturę rowerową 

i pieszą. Powinno być wyeliminowanie wsparcia transportu niskoemisyjnego, a kupienie się 

na zeroemisyjnym, ponieważ wykorzystanie paliw kopalnych, na przykład gazu, łamie zasadę „Do 

not significant harm”.  

Wsparciem w ramach zeroemisyjnej transportu zbiorowego powinno nie objąć także trolejbusy 

i miejski transport szynowy. Należy też znacząco zwiększyć wsparcie w ramach Zielonej 

transformacji miast i obszarów funkcjonalnych, która obejmuje szeroki zakres potrzebnych 

inwestycji, a kwota lokowana na ten obszar inwestycji jest za niska. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję, pani Urszulo. A teraz o zabranie głosu poproszę 

Pana Tadeusza Popielasa - Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.  

Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów 

Dzień dobry państwu. Poproszę o prezentację. O, to nie moja.  

Szanowni państwo, chciałem powiedzieć tak - blisko cztery godziny trwa nasze Wysłuchanie i tylko 

jedna osoba, pan Marek Wysocki, za co dziękuję, podjęła kwestię transportu pionowego.  

W ogóle jest ta kwestia pominięta w KPO. Jakbyśmy nie zauważyli wstydliwego problemu, 

że ludzie są uwięzieni w swoich mieszkaniach, nie mogą wyjść na zewnątrz.  

Po co komu zintegrowane plany mobilności miejskiej, kiedy człowiek nie może wyjść z domu?  

Tutaj jest na tym slajdzie pokazany łańcuch mobilności, łańcuch dostępności. Nie można 

go przerywać. Przerywa się go na progu domu, na progu urzędu, na progu, powiedzmy sobie, 

szkoły czy w innym miejscu. Skala zapóźnienia w tej wstydliwej dziedzinie, to obrazuje tutaj jedne 

róg, gdzie jest Hiszpania pokazana, 46 milionów ludzi i to nie jest tam 10 tysięcy, tylko 1 milion 

55 tysięcy wind zainstalowanych. I na końcu tej listy, proszę państwa, jest Polska - 38 milionów 

populacji, prawie zbliżona [do Hiszpanii] i tylko 130 tysięcy wind. To jest skala opóźnienia 

cywilizacyjnego, to jest skala opóźnienia cywilizacyjnego, którego nie widzi KPO. Jest to skala 

niedoinwestowania. (Poproszę następny slajd).  

Windy, proszę państwa, zużywają, właściwie budynki - mówimy dzisiaj o zielonej energii - budynki 

zużywają około 40% energii w Unii Europejskiej, z czego 3 do 8% przypada na windy i schody 

ruchome. Modernizacja tych wind pozwala zaoszczędzić 60% energii. W Polsce jest 

eksportowanych 25 tysięcy wind z lat ’70-’90. Ich modernizacja pozwoliłaby uniknąć budowy bloku 

o mocy 100 megawatów elektrycznych. Mówimy o tym, żeby nie wykorzystywać węgla 

do produkcji energetycznej, a tutaj po prostu jest prosta oszczędność.  

Dzisiejsze windy, proszę państwa, można zasilać prądem z paneli fotowoltaicznych. Mają również 

systemy odzysku energii elektrycznej, coś podobnego jak samochody hybrydowe. Ale również, 

proszę państwa, to, co pan minister był dzisiaj uprzejmy zauważyć odnośnie zabezpieczenie 

COVID-19, otóż nowoczesne windy dzisiaj są sanityzowane oraz mają całkowite zabezpieczenie 
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higieny, są specjalne systemy wykorzystywane do zabijania wirusów i ochrony ludzi, pasażerów, 

w których są przewożone.  

Tak że chciałem tutaj z tego miejsca jeszcze raz podkreślić - KPO w ogóle pominął kwestię 

transportu pionowego, w ogóle pominął parę milionów obywateli kraju, którzy są zamknięci 

w domach i nie mają szansy wyjścia na zewnątrz, bo nie mają wind, bo nie maja transportu 

pionowego, te domy są bez wind, albo maja windy, które nie spełniają jakichkolwiek warunków czy 

standardów dostępności. Apeluję o uwzględnienie tego również faktu, tej grupy ludzi, naszych 

obywateli w KPO, który dzisiaj jest omawiany.  

Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę Panią Joannę Tracz-

Łaptyszyńską - Koleje Mazowieckie. Wiem, że jest Pani z nami już.  

Joanna Tracz-Łaptyszyńska: Witam serdecznie. Czy słychać mnie? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Tak, słyszymy Panią. 

Joanna Tracz-Łaptyszyńska, Koleje Mazowieckie 

Witam serdecznie. Bardzo dziękuję szanownym państwu za możliwość wysłuchania.  

W imieniu Kolei Mazowieckich zwrócę uwagę na brak niezbędnego ogniwa w KPO, jakim jest 

konieczność inwestycji w bazy utrzymaniowo-naprawcze, co przyczyni się również do rozwoju 

kapitału ludzkiego, branży kolejowej oraz stabilizacji cen i kosztów utrzymania taboru, rozwoju 

prośrodowiskowych rozwiązań.  

Zdaniem Kolei Mazowieckich do rozwoju kolejnictwa w Polsce niezbędne jest: zakup taboru, linie 

kolejowe, kapitał ludzki, proekologiczne bazy utrzymaniowo-naprawcze, proekologiczne myjnie 

taboru kolejowego, osiągniecie celów strategicznych KPO nie jest możliwe bez inwestycji 

w zaplecza utrzymaniowo-naprawcze. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Pani Joanno, może Pani wyłączyć kamerę. 

Joanna Tracz-Łaptyszyńska: O, czy teraz jest lepiej? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Lepiej jest, bardzo proszę, bez kamerki. 

Joanna Tracz-Łaptyszyńska: Przepraszam.  

Spółka KM posiada na własność dwie bazy utrzymaniowe, dwie wynajmuje. Wykonuje w nich 

naprawy utrzymaniowe na poziomie P1, P3. Planuje budowę i dofinansowanie ze środków Unii 

Europejskiej bazy  

 w Sochaczewie, która umożliwi wykonywanie napraw taboru kolejowego na poziomie P4, 

P5 dla ponad 300 pociągów, osiemnastu typów taboru od różnych producentów.  

 w Radomiu, która umożliwi wykonanie krótkoterminowych, koniecznych przeglądów 

w bazie utrzymania P1 i P2 w tamtym regionie. Złoży proces utrzymania taboru, przy 



 

- 420 - 

 

jednoczesnym ograniczonym dostępie do baz utrzymaniowo-naprawczych przyczynia się 

do wzrostu cen napraw, kosztów tego typu transportu, a w dalszym okresie niesie ryzyko 

braku możliwości rozwoju transportu kolejowego, wzrostu cen biletów, braku 

konkurencyjności sektora kolejowego w stosunku do transportu samochodem osobowym.  

Bez zapleczy technologicznych nie jest możliwe zapewnienie procesu utrzymania pojazdów 

kolejowych, które w różnych poziomach utrzymania muszą przechodzić przeglądy, co dzień, 

tydzień, parę miesięcy czy lat. Dodatkowo zachodzi konieczność modernizacji pojazdów, czy 

napraw awaryjnych. Bez odpowiedniego zaplecza nie można będzie zapewnić dostępności 

transportowej pojazdów kolejowych dziesięcio- czy dwudziestoletnich, dla których proces 

utrzymania zagwarantowany przy ich zakupie już się zakończył.  

Brak profesjonalnych zapleczy w Polsce umożliwiających przeprowadzenie napraw, szczególnie 

w poziomie utrzymania P5, może doprowadzić do konieczności wysyłania taborów poza granicę 

Polski, zamiast rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce. Wciąż polscy pracownicy nie mają szansy 

na pozyskanie nowych kompetencji, a rynek napraw taborów w Polsce na zachowanie 

konkurencyjności względem innych krajów w Unii Europejskiej. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Pani Joanno, czas minął. 

Joanna Tracz-Łaptyszyńska: Prosimy o szansę rozwoju, co będzie miało znaczenie również dla 

kolejnictwa w Polsce.  

Dziękuję.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo Pani dziękuję i o zabranie głosu poproszę Pana Jana Chrapka 

- Śląska Koalicja Rowerowa. Bardzo proszę. 

Jan Chrapek: Dzień… 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Halo? Też troszeczkę Pana haczy, ale spróbujmy. 

Jan Chrapek, Śląska Koalicja Rowerowa 

Przedmówcy już zwrócili uwagę, że rowery są wielkim nieobecnym w KPO, więc nie będę się 

rozwodził na ten temat, dlatego że już bardzo dobrze wytłumaczyli dlaczego to jest problem. 

Chciałem… w 2017 roku obiecywał budowę 5 tysięcy kilometrów tras rowerowych… środki 

na realizację tej obietnicy, dlatego że do tej pory jeszcze nie została zrealizowana. No i też 

chciałem przypomnieć, że już wprowadzone obostrzenia rok temu były bardzo uciążliwe dla 

transportów rowerowych… 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Niestety Pan nam zanika.  

Jan Chrapek: Proszę? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Zanika Pan. Ale spróbujemy zrozumieć. Po prostu są przerwy 

momentami. No ale proszę kontynuować. 
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Jan Chrapek: To wolniej będę mówił. …zakaz przejazdu rowerem przez parki i bulwary, nawet 

jeśli, nawet dla osób, które potrzebo… Dlatego teraz jest okazja, żeby w Planie Odbudowy 

po pandemii… transport rowerowy w KPO. I chciałem też podać przykład… przykład Jaworzna, 

w którym zaszła duża poprawa pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, co nie było… 

liczymy, że na przykład część środków z autobusów elektrycznych, czy… zostanie przesunięta 

na transport rowerowy, żeby taka rewolucja… pod względem transportu rowerowego.  

Dziękuję.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo Panu dziękuję. Trochę Pana chyba nie do końca słyszeliśmy, 

więc proszę może jeszcze pamiętać o zgłoszeniu uwag pisemnych. A teraz bardzo bym prosiła o 

zabranie głosu Pana Adama Fularza - transport.org.pl 

Adam Fularz: Czy mnie słychać? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Słychać Pana. Tak. 

Adam Fularz, transport.org.pl 

Dobrze. Poproszę o prezentację.  

Ja się wychowałem nad granicą i musiałem kilka tysięcy razy przechodzić przez most graniczny, 

ponieważ ktoś sobie wymyślił, że takie coś jak most graniczny przez Odrę, to tam trzeba zapłacić 

specjalnie taką opłatę - chyba to jest kilka złotych, euro, coś tam, - no ale to jest kilkaset metrów, 

proszę państwa. Ja już kilka tysięcy razy chyba tę granicę przeszedłem, bo na przykład chodziłem 

po drugiej stronie granicy i do gimnazjum, i do liceum. I powiem państwu, jak to wygląda. (Proszę 

przełączać te slajdy, ja będę mówił tam).  

Po niemieckiej stronie kursuje co trzydzieści minut mniej więcej, tu można sobie popatrzeć, cały 

czas. (I proszę teraz cofnąć ten slajd jeden wstecz). Ja w niedzielę chciałem dojechać na trening 

do Zielonej Góry na trzynastą [niezrozumiałe, 04:04:01] i tak dojechałem, tam był jeden autobus 

dziennie, udało się. Ale to jest po prostu… już ze Słubic do Zielonej Góry autobusem nie 

dojedziemy. Dworzec jest bardzo daleko od miasta, bardzo ciężko jest tam, (no, można pójść 

piechotą, jakieś trzy, cztery kilometry w Słubicach). Tam bardzo ciężko jest po prostu dojechać. 

Ludzie dojeżdżają codziennie do pracy. (Można kolejne slajdy puszczać). I oni podróżują dzień 

w dzień, i tam jest duży problem (kolejny slajd) takie autobusy widma. Od roku tam po prostu 

albo nie jeździ, albo bardzo dziwnie jeździ. według internetu, a na przystankach widzi co innego 

i tak już jest od ponad roku. (Można kolejny slajd?) I były takie pandemiczne autobusy na przykład, 

bo imprezy były organizowane na świeżym powietrzu, ale było bardzo dużo też komarów i myślę, 

że odwożono później nas autobusami po nocach, i to były takie regionalne autobusy. I fajnie, żeby 

to też dalej było, ale to już nie nawet ma po prostu możliwości teraz podróży w takie dni zwykłe 

nawet.  

I bardzo dużo jest takich sytuacji, że bardzo zawodzi tabor, przewoźnicy mają mało taboru, on jest 

zwykle niedostępny i po polskiej stronie granicy, tak, jest zupełnie inaczej ta koleją. Czasami jest 

tak, że musi się domagać podróżny, żeby ten pociąg uruchomiono. To się zdarza po prostu. I 
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skutecznie zniechęcono po prostu ludzi. (Można dalej slajd?) Jest taka linia na Ośno i Sulęcin, gdzie 

po prostu tam do tego stopnia było to niepewne, że sama ta obsługa dopowiadała, że to w ogóle 

po prostu ludzie się odzwyczaili, bo to tak nie wiadomo, kiedy pojedzie. No i po niemieckiej 

stronie to działa. No i bo są przetargi, proszę państwa, i uczciwe.  

(No i można dać ten kolejny slajd i ja powiem, jakie tam są może, co się wymaga od tych 

przewoźników). Pojazdy wodorowe, tak? Jak mam, to mam lepiej, tak? Ale musi mieć 

akumulatorowe na przykład. Tam nie ma tak, że na przykład, że to kiedyś będzie, on już ma to 

mieć. Na 2024 jest początek obsługi, to oni już to zamawiają, oni już to musza wdrożyć, a tego 

nie ma w tym KPO. To ja hulajnogą proszę państwa jeżdżę. Ja taką hulajnogę biorę do autobusu 

czy tramwaju, to jest zwykła taka, ręczna hulajnoga, nie elektryczna, i to jest najszybsze. Dziękuję. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję, Panie Adamie, za opowieść z nad granicy. 

Prosiłabym o zabranie głosu Pana Konrada Wojnarowskiego z Kolei Mazowieckich. Witam Pana. 

Trzy minuty mamy. 

Konrad Wojnarowski, Koleje Mazowieckie  

Dzień dobry. Szanowni państwo, jednym z horyzontalnych celów KPO jest wzmocnienie spójności 

społecznej i terytorialnej Polski, a jednym z oczekiwanych rezultatów ma być zahamowanie trendu 

spadkowego udziału autobusów i pociągów w transporcie pasażerskim.  

W komponencie E jako jedną z reform wskazuje się zwiększenie konkurencyjności sektora 

kolejowego. Osiągnięcie tego celu jest niemożliwe bez dofinansowania inwestycji związanych za 

zakupem taboru i budową baz utrzymaniowo-naprawczych dla taboru kolejowego. Tymczasem 

po przeanalizowaniu zapisu dokumentu, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy, w zakresie transportu 

kolejowego, nasuwają się następujące spostrzeżenia:  

 po pierwsze - niepokojąco niska kwota alokacji przeznaczona na komponent E 2.1.2 - 

„Pasażerski tabor kolejowy” - to jest 390 milionów euro;  

 po drugie - brak wydzielonej alokacji na zakup taboru do przewozów międzywojewódzkich 

i regionalnych;  

 po trzecie - brak możliwości dofinansowania inwestycji związanych z budową baz 

utrzymaniowo-naprawczych dla taboru kolejowego;  

 i po czwarte - brak możliwości dofinansowania pojazdów kolejowych napędzanych 

wodorem w komponencie B 2.1 („Poprawa warunków dla rozwoju i technologii 

wodorowych oraz innych paliw alternatywnych”).  

Odnosząc się do niskiej kwoty alokacji, braku wydzielonej puli środków dla przewoźników 

regionalnych, należy wskazać, iż bardzo niska kwota alokacji na to działanie - przy założeniu 

dofinansowania zakupu taboru do przewozów międzywojewódzkich w trybie indywidualnym, - 

sprawia, że dla pozostałych przewoźników, którzy muszą aplikować o środki na tabor w trybie 

konkursowym, zostaje niewiele z wyżej wymienionej kwoty alokacji.  



 

- 423 - 

 

Plany inwestycyjne PKP Intercity związane z zakupem taboru są bardzo szeroko zakrojone i zostały 

już w ramach KPO sprecyzowane. Przewoźnik planuje zakup 38 pociągów typu push-pull, 

siedmiowagonowych składów piętrowych wraz z 45 lokomotywami wieloskładowymi. Zapisy KPO 

w sposób niedopuszczalny wprowadzają uznaniowość w podziale środków pomiędzy 

przewoźników kolejowych. Na preferencyjnych warunkach zostają przydzielone środki unijne 

na tabor dla przewozów międzywojewódzkich.  

Jeśli chodzi o brak możliwości dofinansowania inwestycji związanych z budową baz utrzymaniowo-

naprawczych dla taboru kolejowego, należy zauważyć, że w KPO nie znalazły się zapisy 

dopuszczające możliwość sfinansowania inwestycji związanych z budową baz utrzymaniowo-

naprawczych dla taboru kolejowego. W przypadku nowych pojazdów zakup taboru jest połączony 

z wieloletnią usługą utrzymania. Problem pojawia się w przypadku pojazdów starszych, dla których 

usługa utrzymania już wygasła. Złożony proces utrzymania taboru, przy jednoczesnym 

ograniczonym dostępie do baz utrzymaniowo- naprawczych, przyczynia się do wzrostu cen 

napraw, a w dalszym okresie niesie ryzyko braku możliwości rozwoju transportu.  

Zatem jedynym rozwiązaniem jest budowa takich obiektów właśnie przez przewoźników 

kolejowych. I pozostając w dalszym ciągu w tematyce przewozów kolejowych, zwracam uwagę, 

że komponent B 2.1.2, którego celem jest poprawa warunków dla rozwoju technologii 

wodorowych oraz innych paliw alternatywnych, nie przewiduje dofinansowania zakupu pojazdów 

kolejowych napędzanych wodorem.  

Należy podkreślić, że zarówno zakup taboru, jak i budowa obiektu do utrzymania pojazdów 

kolejowych, to bardzo kosztowne inwestycje, ich realizacja bez udziału środków unijnych jest 

niemożliwa. Podobnie jak niemożliwe jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego 

bez odpowiedniego taboru i zapleczy utrzymaniowo-naprawczych, gwarantującym odpowiedni 

stan techniczny pojazdów.  

Dziękuję bardzo.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Panie Konradzie, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. I o zabranie 

głosu poproszę panią Karolinę Orcholską - Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bardzo 

proszę, pani Karolino. 

Karolina Orcholska, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  

Dzień dobry państwu. Myślę, że bardzo dużo już zostało powiedziane, więc chciałabym troszeczkę 

z innej strony. 

W lipcu pracowaliśmy nad fiszkami projektowymi do KPO, zbieraliśmy potrzeby od samorządów, 

niezależnie od wielkości, czyli od wszystkich samorządów członkowskich. I co się okazało?  

Przede wszystkim to, że potrzeby i nadzieje są bardzo duże. One są też zbliżone. I czy tu mówimy o 

miastach dużych, czy małych gminach, tutaj muszę wskazać na bardzo duże zaangażowanie 

przedstawicieli poszczególnych samorządów i tę chęć takiego przygotowania dobrego materiału, 

i jeszcze raz podkreślić tą dużą nadzieję, która była związana z KPO.  
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Później został opublikowany dokument i przyszło rozczarowanie. Okazało się, że wiele z tych 

potrzeb nie zostało uwzględnionych i tak naprawdę pojawiło się takie poczucie trochę 

zmarnowanej pracy i wkładu, ponieważ czas był bardzo krótki, wymagało to naprawdę dużego 

skupienia i porzucenia innych działań. I to przygotowanie było bardzo dobre ze strony 

samorządów. I okazało się, że te potrzeby nie zostały uwzględnione. 

Co więcej nie było też informacji zwrotnej, co bardzo by się przydało, jeżeli chcielibyśmy uniknąć 

takiego negatywnego wpływu na dalsze angażowanie się samorządów w projekty w przyszłości, 

i również taki brak poczucia sprawczości. Tak że informacja zwrotna dotycząc a tego, co stało się 

z tymi fiszkami, albo dlaczego pewne rzeczy nie zostały uwzględnione lub ewentualnie, to już by 

było chyba idealnym rozwiązaniem, gdzie szukać finansowania, jeżeli nie tu, tego nam zabrakło. 

I myślę, że to wiele wątpliwości mogłoby rozwiać i dać takie większe poczucie bezpieczeństwa.  

I jeszcze dwie kwestie, które chciałabym poruszyć, poza tym, że uwagi z naszej strony również 

zostaną przygotowane i wysłane w terminie do Ministerstwa. 

Brakuje mi miejsca na realizację zadań określonych w planach działań, opracowywanych właśnie 

Planów Zrównoważonej mobilności, między innymi w pilotażu Ministerstwa, tak że wiemy, 

że bardzo wiele ośrodków w całym kraju pracuje nad takimi planami, dzisiaj trudno jeszcze 

stwierdzić, co dokładnie będzie się tam znajdowało, konkretne działania. Myślę, że dobrym 

elementem byłoby umożliwienie realizacji przynajmniej części z tych zadań, może poświęcenie 

jakiegoś miejsca w dokumencie na to, żeby była ta świadomość, że te zadania będą mogły być 

realizowane, co tez podkreśliłoby znaczenie Planów Mobilności, bo ono rośnie.  

I jeszcze jedna ważna rzecz, która była już poruszona wcześniej przez przedmówców - brakuje też 

wyraźnych, konkretnych wskaźników, co chcemy uzyskać, do czego dążymy, tak? I w którym 

kierunku to zmierza, i chociaż ramy sobie określić, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy.  

Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo Pani dziękuję, też za trzymanie nie czasu. I Pan Stanisław 

Biega - Centrum Zrównoważonego Transportu. Jest Pan już z nami, bardzo proszę. 

Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu 

Dzień dobry państwu. Chciałem powiedzieć tak, że z Krajowym Programem Odbudowy jest taki, 

że mamy fetysz inwestycji kosztem reform, kosztem tego, co ma być celem tego Programu, 

czyli zwiększania udziału transportu publicznego.  

Dam przykład: 2004-2019 - spadek przewozów w ruchu towarowym na kolei 17%, na drogach 

wzrost o 100%. Nie wiem, czy państwo wiecie, że każdy pasażerokilometr pasażera pozyskanego 

w wyniku wielomiliardowych inwestycji w tym czasie, był wyższy niż koszt przewiezienia tego 

pasażera taksówką. Wynosił ponad trzy złote. I nie ma pomysłu, żeby to zmienić. Mamy kolejne 

inwestycje, bardzo kosztowne, gdzie po prostu jest oferta, która nie jest dla pasażera, która nie 

zapewnia dostępności i to jest potężny problem, że nie mamy projektów, nie mamy reform 

dla danych inwestycji.  
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Program inwestycji, zwłaszcza kolejowych, na kolejne lata w ramach KPO, nie zapewni poprawy. 

Wydaliśmy w latach 2004-2019 więcej pieniędzy na kolej, a efekty są tego przeciwskuteczne 

i musimy mieć świadomość, że KPO w tym aspekcie musi zostać skorygowane, jeśli nie mamy 

po prostu, no gonić piętkę, to znaczy nie ma się okazać w 2050 roku, że my zwiększyliśmy emisję 

z transportu zamiast się zmniejszyć.  

Program kolejowy jest dosyć kluczowy, wybór inwestycji musi być przemyślany, musi zapewniać 

wzrost konkurencyjności. Ja przypomnę, że w tej chwili blisko 30% stawki PKP PLK, drogi mamy 

bezpłatne, a 30% stawki PKP PLK, którą wszyscy przewoźnicy płacą, wszyscy pasażerowie płacą 

w cenie biletu, to jest amortyzacja inwestycji unijnych. To jest element, który musi być… (Można 

prosić kolejny slajd?) Muszą być minimalne standardy. Mamy bardzo dobry projekt Funduszu 

Rozwoju Przewozów Autobusowych, taki projekt powinien być także w ramach Kolej Plus dla linii 

kolejowych, żeby w ogóle na tych liniach były pieniądze, żeby pociągi kursowały. Przypomnę, 

że w większości województw i w państwie mamy podpisane dziesięcioletnie umowy, które nie 

zakładają znaczącej poprawy jakości usług kolejowych w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Musicie 

państwo wiec tego świadomość. 

Jeśli nie będzie innych narzędzi, reform, które wypracują pewne standardy, jeśli chodzi o ruch 

drogowy, autobusowy, jak i ruch kolejowy, to nic się tutaj nie poprawi.  

Mamy pierwszy przykład z 2009-2011 roku, tą ustawę, która powinna być wdrożona jakby 

w szerszym zakresie. Muszą być pieniądze na realizację inwestycji, znaczy efektów jej realizacji… 

znaczy efektów inwestycji, bo sama inwestycja nic nie da nam, żeby się poprawiła po prostu 

sytuacja z koleją. My mówimy teraz o rowerach, a nam kolej po prostu będzie traciła pasażerów 

niestety w kolejnych latach, bo tak są zaplanowane źle inwestycje. I nie ma szans, ja nie widzę 

szans, po prostu wydajemy pieniądze na inwestycje, które są bardzo często zbędne w sensie 

realizacji celów Zielonego Ładu. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. O zabranie głosu poproszę Zuzę Karcz - Green REV 

Institute. Bardzo proszę. 

Zuza Karcz, Green REV Institute 

Dzień dobry. Szanowni państwo, w imieniu Green REV Institute chciałabym po pierwsze ogromnie 

podziękować Fundacji Stocznia i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych za to, 

że w ciągu dwóch tygodni udało się pokazać, że organizacje pozarządowe, kolektywy, grupy 

nieformalne, stanowią fundament demokratycznego państwa prawa. Są zmotywowane 

i przygotowane. I dbają, aby głos obywateli i obywatelek był usłyszany.  

Pokazaliśmy, jak ważną częścią życia każdego i każdej z nas są partnerzy społeczni, nasz głos 

w codziennych i strategicznych sprawach.  

Po drugie, jako koordynatorka projektów rzeczniczych, uczestnica, aktywistka, ale przede 

wszystkim obywatelka, chciałabym zwrócić się do strony rządowej odpowiedzialnej za 

przygotowanie tej niezwykle ważnej strategii, jakim jest Krajowy Plan Odbudowy.  
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W KPO zabrakło kluczowych elementów. Pokazania, że uczymy się na błędach, a pandemia, która 

stała się naszą codziennością, a nie tylko kilkumiesięcznym doświadczeniem, jest wynikiem 

błędnego przekonania, że jako ludzie możemy wykorzystywać zasoby ziemi i przedmiotowo 

traktować zwierzęta. Przypomnę, że niedawno na fermie drobiu w Rosji odkryto ognisko ptasiej 

grypy i jeżeli nie zatrzymamy przemysłowego chowu zwierząt, to czekają nas kolejne pandemie. 

Zabrakło odwagi, żeby wprowadzić działania na rzecz przyszłości, a nie tylko ochrony business 

as usual. Zaproponowana strategia nie zapewnia bezpieczeństwa żywnościowego, nie odnosi 

nie do zmian klimatycznych, potencjalnych katastrof i klęsk żywiołowych; to zagrożenie 

dla zdrowia ludzi, wynikającego z produkcji i spożywania mięsa, mleka, jajek, do których i tak już 

bardzo dużo dopłacamy; odwagi, żeby rozpocząć debatę o rolnictwie, które będzie stanowić ważny 

element gospodarki; dbania o jakość życia, zdrowie ludzi i o prawa zwierząt; odwagi, 

żeby zakończyć działanie ferm przemysłowych, produkujących zanieczyszczenia powietrza, gleby, 

wody i cierpienia i chorób. Jako młoda osoba jestem zaniepokojona i wiem, że jeżeli dzisiaj 

nie wykorzystamy lekcji, jaką dała nam pandemia, to nasze jutro będzie pod znakiem zapytania.  

Nasze, czyli obywateli, obywatelek, rolnictwa, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, instytucji 

publicznych. A jako Green REV Institute mówimy: „Nie marnujmy tej szansy”. Zielona, 

sprawiedliwa transformacja, zbudowanie państwa w którym to obywatele i obywatelki, osoby 

mieszkające na obszarach wiejskich, w miastach powiatowych, czy w Warszawie, 

także w Warszawie, są najważniejsi i stawiani ponad krótkookresowe korzyści polityczne 

i ponad zachowanie statusu quo. Odwaga i wola polityczna wystarczą do tego.  

Dziękuję bardzo.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję, Pani Zuzo, za ważny i mocny głos. A teraz proszę 

pana Macieja Ulricha z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, jeżeli jest pan z nami, bardzo 

proszę. Trzy minuty. 

Maciej Ulrich: Dzień dobry. Dobrze mnie łączy? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Dobrze pana łączy. 

Maciej Ulrich, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

OK. Dziękuję za udzielenie głosu.  

Szanowni państwo, wypowiadam się w imieniu młodych ludzi, nasz los waży się teraz. Bardzo 

cieszy mnie obowiązek przeznaczenia konkretnej części środków pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Odbudowy na Zieloną transformację.  

Rząd podjął w związku z tym pewne przymusowe działania, przygotowując Krajowy Plan 

Odbudowy. Całe szczęście w obecnym Projekcie znajduje się jednak podstawowy błąd, dotyczący 

również sektora transportowego. Brak wyznaczenia daty osiągnięcia przez Polskę neutralności 

klimatycznej.  

Trzeba zdać tub sobie sprawę ze skali. Transport odpowiada za czwarte największe emisje 

ze wszystkich branż. To dobrze, że adresowane są kwestie transportu zbiorowego, kolejowego 
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i indywidualnego, ale trzeba powiedzieć to jasno, w Polsce na tym polu konieczna jest dogłębna 

zmiana. O tym, jak źle jest ona w tej chwili zarządzana, świadczy choćby obecny stan Projektu 

Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest to inwestycja opiniowana przez osoby eksperckie jako 

nietransparentna, sprzeczna z policentryczną wizją Unii Europejskiej i naruszająca prawa 

mieszkańców. Kwestie klimatyczne zostały przy jej planowaniu całkowicie pominięte.  

Nie możemy pozwolić sobie na rozwój tak wielkich przedsięwzięć w sposób zagrażający przyszłym 

pokoleniom. Eksperci mówią jasno - do zapewnienia bezpieczeństwa klimatycznego konieczna jest 

neutralność emisji przed 2040 rokiem. W tej chwili zbieżność rządowych planów z wymaganiami 

Europejskiego Zielonego ładu jest absolutnym minimum. Trzeba więc podporządkować temu 

wszystkie reformy i składa się na nie - teraz postuluję - kompleksowe wsparcie ruchu, tak, 

jeszcze raz, rowerowego i pieszego w miastach, silnie preferencyjne warunki zakupu dla 

nabywców pojazdów zeroemisyjnych, a także rozwiązania takie jak na przykład zakaz 

krótkodystansowych lotów pasażerskich wewnątrz kraju i, co również ważne, rezygnacja 

ze szkodliwej dla środowiska żeglugi śródlądowej.  

Elementem problemu jest w równym stopniu, też wspomniany dzisiaj już wielokrotnie, sposób 

zasilania planowanej floty pojazdów elektrycznych. Na ten moment Krajowy Plan Odbudowy nie 

przewiduje niestety w ogóle daty odejścia Polski od węgla. Jest to absolutnie konieczne, aby 

czysta transformacja transportu spełniła swoje zadanie. To było wspomniane dzisiaj wielokrotnie, 

więc dołączam się do wszystkich dzisiaj wypowiedzianych głosów w tym temacie. Wszystkie 

projekty, chcę, żeby to wybrzmiało na sam koniec, wszystkie projekty powinny być wdrażane pod 

okiem niezależnego ciała nadzorczego. Wszystkie plany przygotowywane powinny być we 

współpracy z ekspertami danych dziedzin i przede wszystkim samorządowcami. Występuje więc o 

ścisłe konsultacje z nimi przy wszystkich zmianach, które w Krajowym Planie Odbudowy będą, 

mam nadzieję, wprowadzane.  

Dziękuję.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę pana Wojciecha 

Jankowiaka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Bardzo proszę nie 

słyszymy pana i jeszcze nie widzimy.  

Wojciech Jankowiak, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: Dzień dobry państwu 

ja przysłuchuje się pilnie tej dyskusji i w tej sytuacji rezygnuję z głosu dlatego, że w pełni co 

do jednego zdania zgadzam się, podzielam głos który wygłosił czy kwestię którą wygłosił kolega 

z Kolei Mazowieckich i chciałem w tym samym temacie po prostu się wypowiedzieć, więc żeby nie 

zajmować czasu po prostu podpisuję się w całej rozciągłości pod tamtym głosem. Dziękuję bardzo. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo panu dziękuję i w takim razie jeżeli jest z nami pan Maciej 

Wereszczyński z Polskiej Zielonej Sieci to bardzo proszę o zabranie głosu. 

Maciej Wereszczyński, Polska Zielona Sieć  

Dzień dobry. Dziękuję za ten głos.  
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Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że KPO powinno opierać się na solidnych ramach 

strategicznych zgodnej z wymogami Unii Europejskiej, w tym Długoterminowej Strategii 

Bioróżnorodności i Strategii Klimatyczno-Energetycznej. Jednak takiej, która traktować będzie 

cele wskazane przez naukowców w porozumieniu paryskim w którym Polska jest stroną, czyli 

osiągnięcie zero emisyjności na to do 2040 roku jako cel wiodący, a cele europejskiego Zielonego 

Ładu jako absolutne minimum.  

W tym kontekście strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku oraz strategia 

odpowiedzialnego rozwoju będącym wiodącymi w omawianym zakresie wymagają aktualizacji. 

Ich obecne zapisy nie przystają do skali klimatycznych wyzwań dla sektora transportu ani 

do unijnej wizji rozwoju mobilności w kontekście Zielonego Ładu.  

Emisje gazów cieplarnianych z transportu w ostatnich latach wzrosły na tyle dynamicznie by 

postawić pod znakiem zapytania zdolność Polski do redukcji łącznych emisji z gospodarki w 

tempie, jakie jest niezbędne w obliczu kryzysu klimatycznego. Sytuacja ta nie jest bez związku 

z priorytetami inwestycji publicznych w transporcie w mijającej perspektywie budżetowej w której 

na budowę i modernizację dróg wydano znacznie więcej środków niż na kolej, transport publiczny 

oraz infrastrukturę pieszą i rowerową, zaniedbując przy okazji problem zanieczyszczenia powietrza 

generowanych przez transport oraz wykluczenia transportowego dotykającego w Polsce 

kilkanaście milionów osób.  

Aby wypełnić postanowione cele klimatyczne, w najbliższym czasie sektor transportu musi 

przejść głębokie zmiany. W centrum powinny być postawione potrzeby użytkowników 

transportu, w tym tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i czystsze alternatywy. Przeniesienie 

zasady „zanieczyszczający płaci” na sektor transportu może okazać się pomocnym ruchem 

w odsłonięciu klimatycznie dysfunkcyjnych form transportu.  

Środki z KPO nie powinny być przeznaczone na kolejne inwestycje związane z budową sieci dróg 

samochodowych. Powinny natomiast zostać skierowane na rozbudowę sieci połączeń kolejowych, 

kursujących po istniejących i nowych liniach kolejowych. Należy poważnie potraktować zdrowie 

obywateli bezpośrednio narażonych na emisję z transportu samochodowego. Powinno się 

opracować skuteczny plan wprowadzania stref czystego transportu i jak najszybciej zacząć go 

realizować.  

Istotny nacisk powinien zostać położony również na rozwój miejskiego transportu publicznego.  

Bardzo ważnym celem wydatkowanych środków powinien być rozwój transportu towarowego, o 

którym była dzisiaj mowa bardzo często. Między innymi poprzez stworzenie spójnej sieci ścieżek 

rowerowych nie tylko na poziomie lokalnym ale także regionalnym i krajowym. Środki z KPO nie 

powinny natomiast przyczynić się do rozwoju dróg wodnych, których budowa stoi w sprzeczności 

z zasadą „do not signifiant harm” a zatem zablokuje przyjęcie planu przez Unię Europejską. KPO 

uwzględniając powyższe założenia może przyczynić się do ożywienia gospodarki Polski zapewniając 

doraźne wsparcie i przygotowując grunt pod bardziej zrównoważoną, odporną długoterminowo 

gospodarkę i współpracujące społeczeństwo.  
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Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia na planie KPO. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i wygląda na to, że zakończyliśmy pewien etap, 

bo kilku osób brakuje, ale one się też nie objawiły organizatorom. 

 

Wystąpienia osób indywidualnych 
Joanna Maćkowiak-Pandera: Przechodzimy do następnego etapu. To już jest taki można 

powiedzieć play level hard, to znaczy tak zwanych osób indywidualnych, które będą miały 2 minuty 

na wypowiedź, więc jeszcze trudniej. Bardzo proszę na liście jest w tej chwili pan Kajetan 

Lewandowski. Ma pan dwie minuty panie Kajetanie. 

Kajetan Lewandowski 

Dzień dobry. Dziękuję za możliwość wypowiedzi. Rozumiem, że słychać mnie. Poproszę 

prezentację.  

Szanowni państwo tutaj koledzy mówili o tym, że rower jest wielkim nieobecnym (to jest ostatni 

slajd, jeśli można prosić o pierwszy, nie to w drugą stronę. Będę mówił w trakcie. Jeszcze jeden 

slajd do tyłu). Rower jest wielkimi nieobecnym Krajowego Planu Odbudowy, no ze względu na to, 

że pojawia się jedynie w dwóch miejscach w kontekście inwestycji punktowych i tak zwanej 

zielonej transformacji miast jest bardzo niekonkretnym tutaj punktem odniesienia, natomiast 

autobusy elektryczne mają zagwarantowany miliard euro i będzie kupionych ponad tysiąc dwieście 

sztuk.  

Chciałem powiedzieć, że rower jest przede wszystkim całkowicie zero emisyjnym transportem. 

Rower pozwala nam na stosowanie dystansu społecznego co powinno być kluczowe, powinno być 

kluczową lekcją dla naszego społeczeństwa w kontekście właśnie pandemii i ma również 

pozytywny wpływ na zdrowie populacji jak również niskie koszty utrzymania po stronie 

infrastruktury. (Jeśli można prosić o przeniesienie następnego slajdu).  

Szanowni państwo, Gdynia, jak wspomniał kolega Łukasz, od lat użytkuje pojazdy elektryczne. 

Proszę zwrócić uwagę na to, że w czasie pandemii autobusy elektryczne, trolejbusy poddawane są 

dokładnie takim samym obostrzeniom. Również kwestia tutaj efektywności tego wydatku to około 

10% taboru autobusowego, który miałby być zakupiony. Nie da to konkretnych rezultatów. (Jeśli 

można prosić o slajd).  

Chciałem żeby państwo zobaczyli to zdjęcie z lipca 2020 roku. Właśnie pokazujące obostrzenia 

w transporcie elektrycznym i ludzi jadących rowerem po estakadzie w Krakowie. Transport 

rowerowy łączy troskę o środowisko z bezpieczeństwem w kontekście epidemii. A epidemię 

i pandemię to będzie coś co będzie się powtarzać i musimy być na to gotowi i powinniśmy znaleźć 

na to środki właśnie w Krajowym Planie Odbudowy.  

Dziękuję.  
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Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję panie Kajetanie. Udało się w dwóch minutach 

zmieścić. Teraz pan Tomasz Tyc. Jest pan z nami. 

Tomasz Tyc 

Witam, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mógłbym prosić ten slajd który 

państwu przesłałem? Ja mam dosłownie tylko trzy krótkie komentarze.  

Pierwszy jest taki, że KPO jest bardzo ciekawym dokumentem, ale tak naprawdę zespół, który go 

przygotowywał, nie specjalnie wskazał, jakie są podstawowe różnice, jaka jest w ogóle 

delimitacja między umową partnerstwa, a KPO. Bo te interwencje, tak jak państwo widzą, 

naprawdę są powtarzające i to zwłaszcza w przypadku infrastruktury liniowej i punktowej 

transportu kolejowego, nie mówiąc już o transporcie, o gałęzi drogowej.  

Więc to jest pierwsza rzecz i to też wydaje mi się nie zostało w ogóle zaadresowane podczas 

wcześniejszych spotkań.  

Drugie moje pytanie, bardziej komentarz jest taki, że skoro tematyka i cyfryzacja transportu jest 

taka ważna, to dlaczego interwencje w ramach KPO są, dotyczą tylko tak naprawdę tylko dwóch 

gałęzi transportu? Mamy transport kolejowy i transport drogowy. I to też nie w pełnym zakresie.  

Dlaczego został w ogóle pominięty cały transport wodny, w tym rzeczny, gdzie mamy RIS [System 

Informacji Rzecznej], ale mamy też w końcu telematykę w przypadku portów morskich i też 

zagadnienia z telematyki transportu lotniczego tak średnio, nie mówiąc o innych jeszcze 

nazwałbym to bardziej specyficznych gałęziach transportu liniowego i - last but not least - dobór 

instrumentów finansowania niektórych rozwiązań jest naprawdę dość ciekawy zwłaszcza tak ta 

mityczne ta bo dla PKP skoro są co najmniej dwie spółki car pullingowe w ramach spółek skarbu 

państwa które mogłyby to uzyskać w ramach komponentu komercyjnego.  

Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i o zabranie głosu poproszę pana Martina 

Tigermana. 

Martin Tigerman: Kłaniam się. Mam nadzieję, że mnie słychać.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Trochę rwie, ale proszę próbować.  

Martin Tigerman 

Jak będzie rwało to proszę powiedzieć, żebym wyłączył kamerę w takim razie.  

Generalnie jestem oczywiście za tymi wszystkimi propozycjami dotyczącymi rowerów. To jest jak 

najbardziej wskazane. Ja bym wskazał jeszcze budowę parkingów miejskich, rowerowych, 

na wzór Holandii. To też warto wziąć pod uwagę, bo infrastruktura owszem to jest ważne, ale 

potem gdy to się rozrośnie no to będzie problem. Tak szybko. W zasadzie największym problemem 

jaki w ogóle […niezrozumiałe, 04:32:36] to jest oczywiście transport samochodów spalinowych, 

które dobrze wiemy, że będą raczej znikały z rynku […]  
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Joanna Maćkowiak-Pandera: Proszę tą kamerkę jednak wyłączyć.  

Martin Tigerman: Właśnie, OK. Więc wydaje mi się, że najważniejszym tutaj problemem jest 

transport samochodowy. Tutaj padały wcześniej propozycje właśnie dotyczące e konwersji. Mi się 

wydaje, że to jest temat trochę zaniedbany i chciałbym prosić Ministerstwo, aby zrobić taką pełną 

analizę rynkową, ekonomiczną analizę SWAT i tak dalej, sensowności wprowadzenia takich 

miejskich i ogólnopolskich stacji konwersji. Wydaje mi się, że spółki które najbardziej odpowiadają 

za zanieczyszczenie środowiska, tutaj można wymieniać: spółki węglowe, spółki takie jak Orlen, 

powinny się skupić na zbudowaniu takiej sieci stacji konwersji, które mogły by być sieciami, które 

byłyby też takie powiedzmy też dotowane przez państwo dla osób, które chcą swoje zmieniać 

na samochody elektryczne.  

Wydaje mi się, że to jest bardzo kluczowa rzecz dlatego, że takie stacje konwersji można by było 

też budować w całej Europie i po co mamy czekać, aż ktoś to za nas zrobi, jak wejdą nowe spółki, 

które będą w Polsce wprowadzały to na masowo. Mi się wydaje, że to jest fajny pomysł, żebyśmy 

po prostu mogli zmienić szybciej ten transport najbardziej zanieczyszczający [….niezrozumiałe, 

04:34:09] Więc mi się wydaje, że tutaj taki kluczowy głos i prosiłbym o taki postulat żeby po prostu 

sprawdzić, czy to jest faktycznie ciekawy pomysł, żeby można było wprowadzić po prostu w życie. 

To tyle. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Dziękuję panu bardzo i jeszcze pan Marcin Zaremba. Zbliżamy się 

powoli do końca. Ale pan Marcin Zaremba. Bardzo prosimy. Jest pan z nami. Super. 

Marcin Zaremba 

Witam państwa.  

Od wielu lat mówi się o potrzebie przeniesienia ładunków z dróg samochodowych na kolej. 

Na kolej i żeglugę śródlądową czyli gałęzie transportu względnie przyjazne dla środowiska. Niestety 

w tym zakresie jest coraz gorzej. To znaczy udział tej gałęzi transportu w całości transportu 

wewnątrz lądowego systematycznie maleje. Jak patrzymy na działania w KPO, na co idzie wsparcie, 

to przede wszystkim na terminale intermedialne, które umożliwiają tak naprawdę jedynie 

przeładunek kontenerów wielkich. Bo to, co jest wożone obecnie koleją, to są jedynie kontenery 

wielkie.  

Proszę państwa, jeżeli popatrzymy na drogi, to ładunków, które jadą w kontenerach wielkich, 

na polskich drogach jest mniej więcej około 1 procenta. Obojętnie, czy popatrzymy na wolumen, 

masę czy płacę przewozową wykonaną w skali rocznej. No skoro tak, to nawet jakbyśmy okazali 

stu procentową skuteczność i przechwycili całość kontenerów, to z dróg raptem zniknęłoby 

1 procent ładunków. Z perspektywy społecznej to jest po prostu nic. To, co jedzie dorogami proszę 

państwa, to są naczepy. Dlaczego? Bo konteneryzacja kosztuje, transport kontynentalny odbywa 

się bez użycia kontenerów wielkich, odbywa się naczepami.  

Musimy przewozić koleją naczepy siodłowe. Żeby ten przewóz był powszechny, muszą być 

upowszechnione systemy załadunku poziomego naczep siodłowych. Dlaczego? Dlatego, że 98% 
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naczep w ruchu kołowym to są naczepy nie przystosowane do unoszenia. Czyli podniesiemy się, 

podniesiemy taką naczepę, naczepa po prostu się zdeformuje i nie będzie przydatna do dalszego 

użytku. Skoro tak, no to musimy wspierać takie systemy i taki system musi być spójny dla całej 

Polski, no bo w innym przypadku no to dojdzie do tego, tak jak w Stanach Zjednoczonych kiedyś 

doszło, że były rozwijane równolegle ileś tam linii kolejowych zostało zdjętych ze wschodu 

na zachód. Czyli zmarnotrawione środki. Jeden system musi być rozwinięty. Musi to być system 

wybrany przez rząd. Musi być wspierany przez rząd. Być może technologia musi być zakupiona 

przez rząd i dawana na zasadach licencji podmiotom prywatnym które będą operatorami 

terminali naczepowych.  

Dziękuję.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo panu dziękuję. Mamy kilka ostatnich osób i o zabranie głosu 

poproszę pana Kamila Szmita. Nie słyszymy pana. 

Kamil Szmit 

Dzień dobry. Proszę o przygotowanie mojej prezentacji.  

Pod Warszawą w coraz większym stopniu komunikacja autobusowa jest realizowana na podstawie 

przetargów organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Linie autobusowe 

są obsługiwane przez prywatnych przewoźników, część tych linii likwiduje wykluczenie 

transportowe. Każda z tych linii zmniejsza prywatny ruch samochodowy.  

 Proszę, aby KPO nie blokował w żaden sposób ich funkcjonowania, aby wymagania liczby 

autobusów elektrycznych nie ograniczała celowania takich linii. No, a najlepiej żeby KPO 

ułatwia otworzenie takich linii.  

 Proszę o rozważenie tworzenia związków metropolitalnych i dofinansowania zakupu 

autobusów elektrycznych dla tych związków. (Proszę następny slajd).  

 Proszę rozważyć dofinansowanie drobnych inwestycji wokół przystanków kolejowych 

i autobusowych. No tak żeby ułatwić tworzenie linii autobusowych. (To proszę następny 

slajd).  

 Proszę o szczególne uwzględnienie w poprawie stanu infrastruktury kolejowej linii 

o znaczącym udziale aglomeracyjnego, regionalnego transportu pasażerskiego, a nie o 

znaczącym udziale transportu towarowego.  

 Proszę też aby podpunkt „Pasażerski tabor kolejowy” w KPO był realizowany poprzez 

dofinansowanie samorządów wojewódzkich w zakupie taboru kolejowego do obsługi 

pasażerskich połączeń regionalnych.  

Dziękuję. 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. Zmieścił się pan idealnie w czasie. I w tej chwili 

proszę o zabranie głosu pana Tomasza Faca. Halo panie Tomaszu? 
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Tomasz Fac: Dzień dobry.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Dzień dobry. Słyszymy pana. 

Tomasz Fac 

Spróbuję, czy mi się uda kamerę. Niestety nie udaje się. Dobrze to spróbujemy bez kamery w takim 

razie. Proszę o prezentację z mojej strony.  

Dzień dobry. Szanowni państwo, chciałbym dzisiaj poza oczywistymi branżami, które mają 

znaczący udział w komunikacji, zwrócić państwa uwagę na to, jak duży może mieć wkład branża 

dźwigowa w osiągnięcie celów KPO. Czyli transport pionowy osób i towarów. 

To kilkadziesiąt milionów, a nawet kilkaset milionów jazd każdego dnia. Aktualnie ponad 25 tysięcy 

urządzeń w Polsce jest eksploatowanych dłużej niż 30, 50 lat. Cykl bezpiecznego użytkowania tych 

urządzeń dobiega końca. Nowe, zmodernizowane urządzenia pozwalają zaoszczędzić 60, a nawet 

70% energii. Nowoczesne rozwiązania posiadają odzysk energii, znacznie lepszą efektywność, 

a także możliwość wykorzystania zielonej energii przez zasilanie. Nowe urządzenia to przedłużony 

okres eksploatacji oraz dodatkowa możliwość ponownego wykorzystania większości materiałów. 

(Poproszę kolejny slajd).  

Aktualnie w zasobach mieszkaniowych w Polsce jest tysiące budynków powyżej trzech pięter, 

które będą wymagały dostawienia około 20 tysięcy szybów windowych. Są to głównie duże 

kompleksy budynków z lat 60. i 90. które powstały bez infrastruktury transportu pionowego. 

Widzimy duże oczekiwanie w sektorze spółdzielni mieszkaniowych, ale także obiektów 

użyteczności publicznej, o wsparcie finansowe takich przedsięwzięć. A poprzez zapewnienie 

mobilności, dostępności dla mieszkańców użytkowników, zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

dla osób starszych i niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania dźwigowe to zaawansowane 

technologicznie urządzenia, które poprzez monitoring i przewidywanie potencjalnych awarii jak 

również przystosowanie dla osób niepełnosprawnych w bardzo wymierny sposób zwiększają 

dostępność i bezpieczeństwo. Dodatkowo możliwość integracji urządzeń z inteligentnymi 

obiektami jak również systemu zarządzania dystrybucji pasażerów, zapewniają szybsze 

i bezpieczniejsze przemieszczanie. Wnioskuję o ujęcie w Krajowym Planie Odbudowy kwoty 2 

miliardów złotych na modernizację dźwigów osobowych oraz dobudowy dźwigów do istniejących 

budynków.  

Dziękuję za uwagę.  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję i ostatni głos w dyskusji, pan Jan Wiśniewski, który 

trochę się zgubił w tej trzyminutowej sesji, więc bardzo prosimy pana Jana PSPA, czyli ma pan trzy 

minuty na zabranie głosu. Panie Janie bardzo proszę. 

Jan Wiśniewski: Czy mnie słychać? 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Tak, słychać pana. 
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Jan Wiśniewski, Polski Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 

Dzień dobry państwu. Nazywam się Jan Wiśniewski i w zastępstwie Macieja Mazura będę miał 

przyjemność zaprezentować stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wobec 

projektu Krajowego Planu Odbudowy. W tym miejscu bardzo dziękuję za możliwość 

przedstawienia naszej opinii.  

Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2021- 2041 ustanawiającej instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności odnosi zakres 

stosowania tego instrumentu do obszarów polityki o znaczeniu europejskim, a za jeden z nich 

uznaję inteligentny, zrównoważony wzrost gospodarczy i w tym obszarze wyodrębnia 

zrównoważony transport. Wsparcie dla tego sektora powinno być jednym z priorytetów zawartych 

w KPO. Tymczasem przewidziane w projekcie reformy inwestycje są niewystarczające do tego, 

żeby rynek ten zaczął się w Polsce dynamicznie rozwijać.  

Niestety należy podkreślić, że polski projekt Krajowego Planu Odbudowy nie spełnia wymogów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w obszarze zrównoważonego transportu. Na tle 

podobnych dokumentów opracowanych w innych państwach europejskich plan polski, pomimo 

że obszerny, ma charakter bardzo ogólny. Cała treść reformy prawnej przewidzianej w projekcie 

KPO sprowadza się do kilku regulacji, z jednej strony znajdujących się już w fazie realizacji, 

a z drugiej strony częściowo transponujących obowiązkowe przepisy prawa unijnego. 

Analiza projektu KPO, a w szczególności komponentu „zielona, inteligentna mobilność” prowadzi 

do wniosku, że dokument prezentuje dwa zasadnicze braki na tle wymagań stawianych każdemu 

KPO.  

 Z jednej strony chodzi o brak podejścia projektowego i ogólnikowość zaproponowanych 

inwestycji.  

 Natomiast z drugiej strony o częściowy lub całkowity brak istotnych zmian legislacyjnych, 

które byłyby ściśle powiązane z tymi inwestycjami.  

Dla kontrastu szereg państw europejskich w podobnych dokumentach traktuje wsparcie zero 

emisyjnego transportu w sposób priorytetowy.  

W projekcie czeskim 52% dostępnych środków przeznaczono na infrastrukturę i zieloną 

transformację, z czego 30% na zapewnienie zrównoważonego i bezpiecznego transportu.  

W projekcie niemieckim zrównoważony transport odpowiada za około 23% wszystkich funduszy.  

Z kolei w Rumunii na zieloną transformację i zmianę klimatu rezerwuje się aż 65 % dostępnych 

środków z czego większość, czyli 43% została przeznaczona na zrównoważony transport.  

Plany innych państw przedstawiają ponad to konkretne działania, które będą realizowane w celu 

dekarbonizacji i równoważenia transportu.  

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych treść planu naprawczego na rzecz 

zielonej, inteligentnej mobilności powinna zostać ponownie przeanalizowana i poprawiona. 
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W krótkim, trzy minutowym wystąpieniu nie sposób co prawda odnieść się nawet do niewielkiej 

części projektu KPO, które wymagają modyfikacji lub uzupełnienia w obszarze zero emisyjnego 

transportu, więc PSPA po konsultacji z partnerami branżowymi opracowało szczegółowe 

rekomendacje w tym przedmiocie zamierzamy je złożyć na ręce pana ministra Tadeusza 

Kościńskiego w formie pisemnej w najbliższy piątek.  

Wśród naszych propozycji znalazły się propozycje wprowadzenia w Polsce instrumentów 

sprzyjających rozwoju zero emisyjnego transportu w trzech głównych obszarach. Pierwszy z nich 

jest ... 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Panie Janie czas się skończył niestety.  

Jan Wiśniewski: Jeszcze jedno zdanie dobrze?  

Joanna Maćkowiak-Pandera: Dobrze. 

Jan Wiśniewski: Generalnie przedstawiliśmy cały pakiet rozwiązań, które mają na celu wsparcie 

rozwoju zero emisyjnego, zrównoważonego, ekologicznego transportu w piątek, w Polsce. 

W piątek te propozycje zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej i wszystkich państwa 

zachęcam serdecznie do zapoznania się z treścią naszego pisma.  

Bardzo dziękuję za uwagę.  

 

Podsumowanie wysłuchania 

Joanna Maćkowiak-Pandera: Bardzo dziękuję. No i cóż proszę państwa, chyba zakończyliśmy 

wysłuchania. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, ponieważ pierwszy aż uczestniczyłam w takim 

procesie, że jestem pod ogromnym wrażeniem i to zarówno co najmniej z dwóch stron, to znaczy 

po pierwsze od strony organizacyjnej jest to potężna machina i też wielkie podziękowania dla 

organizatorów. Zostałam po prostu jakby poproszona o moderowanie tej dyskusji, więc nie mam 

żadnych powiązań z organizatorami tylko chciałam to powiedzieć i naprawdę jest to wielki szacun.  

Ale też chciałam podziękować wszystkim uczestnikom za niezwykłą dyscyplinę, mądrość, 

mobilizację, sprawność tego procesu, bo myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby jednak 

doprowadzić wszelkimi siłami do tego żeby KPO był naprawdę przełomowy w jakimś wymiarze 

tego czemu ma służyć, że ma też służyć nie tylko pokonaniu pandemii i ale też rozwiązaniu 

kryzysów i klimatycznego, gospodarczego, środowiskowego i to jest na pewno możliwe, bo co 

do zasady priorytety są zdefiniowane poprawnie.  

Natomiast właśnie diabeł tkwi w szczegółach. 

Ale też chciałam podziękować Ministerstwu, bo widzę, że państwo jesteście z nami i słuchacie i to 

jest naprawdę bardzo ważny element dialogu niezwykle usprawniający i rozświetlający mam 

wrażenie, tak trochę może dodając kolorów.  
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No i bardzo chciałam właśnie podziękować i oddać głos panu ministrowi Andrzejowi Bitelowi, bo ja 

się już pożegnam, a później już inicjatywę przejmie Kuba Wygnański, inicjator tego projektu. Więc 

bardzo dziękuję i panie ministrze chyba pan nie ma tutaj limitu czasowego więc bardzo proszę o 

zabranie głosu.  

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Dziękuję bardzo. Ale czuję się w obowiązku pewnej dyscypliny czasowej, bo skoro wszyscy to 

wszyscy. Także ja tutaj w papierach mam jakiś limit przypisany, stąd też będę starał się trzymać 

tego. Oczywiście również chciałem się przyłączyć do tych podziękowań i gratulacji, bo rzeczywiście 

to przedsięwzięcie jest duże, ciekawe i takie inspirujące. Jego organizacja na pewno nie była prosta 

i choć realizowane jest tutaj przez nas wspólnie, to warto tym, którzy go zorganizowali, 

podziękować.  

Chciałem też podziękować za wszystkie uwagi, zgłoszone postulaty o bardzo szerokim spektrum, 

które czasami pozornie się nie łączą z komponentem E „zielona mobilność”. Ale jednak zostały 

zgłoszone to świadczy o tym, że przy mobilności można mówić o wielu kwestiach istotnych dla 

tych, którzy je wypowiadają.  

Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że my oczywiście wszystkie uwagi będziemy analizowali. 

Mam wrażenie też, że musimy sobie przyjąć takie założenie, że ten Krajowy Plan Odbudowy musi 

być zrealizowany w określonym czasie. Aa tym czasem jest rok 2026, co z punktu widzenia 

realizacji inwestycji infrastrukturalnych czy realizacji zakupów kadrowych czy tych przedsięwzięć 

które się łączą w prozę odpowiedzialnością czy z wpływem Ministerstwa Infrastruktury, to czasu 

nie jest wiele. Bo procedury przetargowe, konkursy, procedury przetargowe, decyzje 

środowiskowe to wszystko kosztuje czas i ten czas jest tutaj dość krótko zarysowany. I warto przez 

ten pryzmat też patrzeć na swoje wskazywane cele do inicjatywy i wskazywane cele do osiągnięcia. 

Z całą pewnością jest tak, że krajowy program, Krajowy Plan Odbudowy też jest jednym 

z elementów przyszłej perspektywy, bo będzie i Fundusz Spójności i będą inne programy 

operacyjne, które również jestem o tym przekonany będą zakładały finansowanie celów 

związanych z zieloną mobilnością, z infrastrukturą twardą i taborem. Tak że też warto na to 

zwrócić uwagę, choć też tych wydaje mi się, że pewnie nasza wina, że ten postulat taboru 

regionalnego i my też dość jasno komunikujemy, może zbyt niejasno żeśmy to napisali, ale jasno 

komunikujemy, że ona się mieści w logice Krajowego Planu Odbudowy i te środki, które są tam 

zapisane dotyczące taboru pasażerskiego, są mniej więcej podzielone po połowie, jeśli chodzi o 

tabor dalekobieżny regionalny. Także będą konkursy. Być może tutaj będziemy myśleć o jakiś 

optymalizacjach związanych z sposobem czy z kwotą, która tam jest przydzielona. No to jest 

jeszcze do dyskusji którą mamy.  

Ja przyjmuję te potrzeby związane z transportem szynowym i z tymi rozwiązaniami, to zobaczymy, 

co się w tych kwestiach da zrobić.  

Też jestem wielkim zwolennikiem elektryfikacji, ale trzeba jednak pamiętać, że ona ma swoje 

uwarunkowania.  
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Dostrzegam również to, że jest wiele osób które i podmiotów, które mówiły o transporcie 

rowerowym. Zakładam, że tego typu dyskusja się również tyczyła przy komponencie B, gdzie tam 

jest on troszkę zaadresowany. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy na ten temat rozmawiali.  

Na dziś dziękuję. Pozdrawiam wszystkich i będziemy dalej pracować nad dokumentem, który jest 

w konsultacjach, jest w dyskusji, która już trwa dość długo, bo przecież nawet ten proces zbierania 

inicjatyw, który był w zeszłym roku, też należy traktować jako element konsultacji, 

bo poszukiwaliśmy rozwiązań, które są potrzebne dla nas wszystkich.  

Dziękuję bardzo.  

Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

To teraz ja tak?  

Szanowni państwo, ja po pierwsze bardzo dziękuję za państwa cierpliwość, za wypowiedź pana 

ministra, za wszystkie głosy, które dzisiaj były, za tą dyscyplinę która temu towarzyszyła.  

Przypomnę też, bo to jest ostatnie wysłuchanie w tym cyklu – o 15:15 zrobimy takie krótkie 

podsumowanie tego całego cyklu, tego pięcio-wysłuchania, na które bardzo państwa zapraszam. 

Dzisiaj nie będę bardzo przeciągał, dlatego że - właściwie za każdym razem, tak jak mogę jeszcze 

wymyślać jakieś mniej lub bardziej zabawne początki - to zawsze kończy się tak samo. To znaczy 

kończy się podziękowaniami dla tych, którzy się włączyli w cały ten proces. I w związku z tym, że to 

jest ostatnie wysłuchanie w tej serii oczywiście, to tym one są gorętsze: i dla ludzi z OFOPu, 

ze Stoczni, państwa tłumaczy, pracowników, wolontariuszy. Także licznej grupy osób 

z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, bez których to nie doszłoby wszystko razem 

do skutku.  

Jak zwykle poproszę państwa o wypełnienie po raz piąty tej króciutkiej ankiety, która za chwilę 

zostanie umieszczona na ekranie.  

A w tym czasie., a w tym czasie - w związku z tym, że wspomniał przed chwilą pan minister (ale to 

bardziej na zasadzie takiej, żeby zabawiać państwa przy wypełnianiu ankiety), ..tak, to jest ten 

projekt tysiąca - oczywiście dał mi pan świetny pretekst do tego, żeby zapytać, gdzie jest to 

1200 projektów, bo bardzo pewnie wielu z nas chciałoby te projekty zobaczyć. I to jest jedna 

z rzeczy które my podnosimy. To znaczy, że wtedy chyba nie wielu, większość osób chyba, które 

tutaj mówiły, może poza samorządami województw, chyba nie była świadoma tego, że jest jakieś 

okienko przez które można zgłaszać projekty.  

Na pewno nie były tego świadome organizacje z tej grupy społeczeństwa obywatelskiego - i tu jest 

wielokrotnie podnoszona ta kwestia, wielu mówców podnosiło to, że na koniec my rozumiemy 

kategorię odporności z całą pewnością szerzej niż odporność, nazwijmy to, hardweare’u, 

infrastruktury i tak dalej.  

To mówię jako socjolog i aktywista też, że w tych czasach granicznych, tych trudnych czasach, tych 

które są przed nami, o których właściwie da się powiedzieć, że prawie z całą pewnością układają 

się w taki rodzaj ciągu, który nazywa się permanencją kryzysu. To już nie żyjemy w takich czasach, 
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w których możemy powiedzieć, że to jest chwilowe odchylenie po którym zapewne wrócimy 

do normy. Nie wrócimy do normy. I musimy się jakoś z tym zmierzyć i ta kategoria odporności 

społecznej jest arcyważna.  

Bo może się okazać, że ważniejsze niż to, ile mamy sprzętu jest to czy znamy swojego sąsiada, czy 

umiemy się z nim dzielić, czy ktoś się o nas zatroszczy, jeśli nie zrobią tego odpowiednie służby. Czy 

mamy dość krwiodawców, czy ludzi, którzy oddadzą osocze, czy przestrzegamy norm społecznych, 

czy mamy zaufanie do państwa. Mógłbym bardzo długo robić ta listę i to jest to co stanowi o 

społecznej odporności i myślę, że no teraz do państwa na pewno to jest jedna z rzeczy, do których 

my wrócimy. Bo nie sądzę, żeby państwo, choć może to być niewygodne, nie przyznali nam, mnie 

racji. Bo tak po prostu jest.  

Nie wszystko znajdzie się w programach operacyjnych z całą pewnością, więc w tym miesiącu 

pewnie chcielibyśmy zrozumieć, w jaki sposób te nowe projekty mogłyby się tam pojawiać 

i na jakich zasadach i jak wprowadzić tą witaminę nazwijmy to społeczną, ten softweare do tego 

potężnego hardweare’u, który został tam napisany. To będzie dla obydwu stron wyzwaniem.  

Na pewno dałem państwu dość czasu, żeby wypełnić ankietę, więc poproszę o jej wyniki.  

Tak, zostało z nami mówców i widzów odpowiednia ilość: administracja publiczna, samorząd 

terytorialny (muszę przesunąć to sobie niżej, żeby zobaczyć, czy tym razem może…), tak, 

o zaszczyciła nas jedna osoba z mediów. Ale nikogo z partii politycznych. To pewnie kiedyś sobie 

się zastanowimy, jak to właściwie się dzieję, bo jak zaczynałem te wysłuchania, mówiłem, 

że bardzo boimy się sytuacji zaproś, poinformuj i zignoruj, więc teraz pewnie trzeba się zastanowić, 

kto i dlaczego ignoruje cały ten proces.  

Rozumiem, że tak, że większość znakomita dowiedziała się czegoś nowego w czasie tych wysłuchań 

i 95% osób pochwala sposób technicznego wykonania tego wysłuchania. Co mnie cieszy.  

No i nie wiem, jak się z państwem rozstać. Poza tym, że to jest jakieś „do zobaczenia”, trochę 

inaczej, bo jakby już o tym mowa, dla tych którzy nie dołączą do tego podsumowującego, małego 

spotkania, które zacznie się kwadrans po godzinie 15 (i obiecuję, że nie będzie długie), no to wiemy 

już, że wysłuchania krajowej umowy partnerstwa będą 7 kwietnia jako pierwsze. I to się układa 

w jakiś nowy taki cykl, chyba jest bardzo, bardzo ważny, bardzo państwa do tego zapraszam, 

w imieniu OFOP-u w szczególności, ale nie tylko.  

I cóż jeszcze mogę powiedzieć. Przypominam też, że na stronach Ministerstwa są formularze 

do składania uwag na piśmie. Przypominam też, że wszystkie państwa słowa zostaną spisane 

w formie transkrypcji i przekazane do Ministerstwa. Podkreślam, że my w tej roli występujemy 

jako listonosz. Ministerstwo będzie miało sporo materiału. Myślę, że wielu z państwa to chyba 

docenia, że wielu przedstawicieli resortów było teraz umownie „na sali” i pewnie próbowali 

wyłowić z tego to, co dla nich jest najbardziej wartościowe.  

No i chyba pozostajemy wszyscy z tą wielką zagadką na temat tego, co będzie dalej. Bo ta rzecz 

mimo tego, że jakoś się kończy po tych pięciu wysłuchaniach, i szkoda, że tak późno, to właściwie 
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w jakimś sensie dopiero się zaczyna. Więc jeśli mogę tak powiedzieć: piłka jest po stronie rządu 

w tej chwili. I bardzo jesteśmy ciekawi, co z nią zrobi. 

Dziękuję bardzo państwu i zapraszam na kwadrans po trzeciej.  

Do widzenia.  
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Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia  

Witam wszystkich państwa na sesji, która podsumowuje nasz tygodniowy wysiłek, na który złożyło 

się pięć wysłuchań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. Ważnego dokumentu, który po raz 

pierwszy mogliśmy zobaczyć 26 lutego, jeśli dobrze pamiętam, no i od tego czasu zrobiliśmy chyba 

wszystko, co możliwe, żeby móc się jakoś do niego odnieść, poza tym, co Ministerstwo udostępnia 

jako możliwość złożenia swoich uwag w postaci formularza.  

Podjęliśmy się nieco karkołomnego, ale myślę - to państwo zaraz powiecie, czy to miało sens 

na różne sposoby - ale myślę, że wartościowego i bez precedensu przedsięwzięcia, czyli 

zorganizowania pięciu wysłuchań.  

Pamiętam pierwszą rozmowę z przedstawicielem Ministerstwa, którzy proponowali jedno 

wysłuchanie. I ja wtedy strasznie tupałem, że to niemożliwe i że to musi być pięć wysłuchań. No i 

chwilę później oczywiście żałowałem strasznie, bo to jest olbrzymia ilość pracy, ale teraz, jak mamy 

to w większości za sobą, to nie żałuje.  

Ta sesja nie jest podsumowaniem, każda z sesji, w których uczestniczyliśmy, miała swoje własne 

podsumowanie.  

To jest próba podsumowanie ich łącznie, nie z punktu widzenia każdego z tych pięciu tematów, 

tylko pewnego przedsięwzięcia, które - jak mówię - nie miało chyba precedensu, w każdym [razie] 

w tej formie. I chciałem po prostu każdego z państwa jakoś zapytać, jak oceniacie 

to doświadczenie, patrząc wstecz. Sam proces. A z drugiej strony chciałem zapytać, jakie państwo 

macie rokowania, jeśli chodzi o to, co z niego wyniknie. Bo myślę, że to dla nas wszystkich jest 

wielkie pytanie.  

Poprosiłem o to przedstawicieli tak jak państwo, którzy uczestniczyli w tym, a myślę, że większość 

naszych widzów uczestniczyła. Przypomnę, że ta konstrukcja jest taka, że pielęgnując tą zasadę 

partnerstwa rozumiemy, że on bazuje na trzech zasadniczych filarach:  

 Jednym z nich są przedstawiciele administracji, w tym samorządu.  

 Drugim są przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych.  

 I trzecim społeczeństwo obywatelskie.  

Przedstawiciele każdego z nich w postaci swoich prominentnych przedstawicieli mając tylko pięć 

minut, taka tu jest tradycja. Powiedzą, co zechcą, tylko ja miałem jakieś sugestie właśnie dotyczące 

oceny procesu i tych rokowań na przyszłość i jako…  

Aha, później odpowie na to, pan minister Buda, który był z nami i cierpliwie wysłuchał tych chyba, 

no łącznie ponad dwadzieścia pięć godzin strumienia pomysłów, idei i tak dalej. To jest olbrzymia 

dawka.  
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Później w imieniu organizatorów wypowiedzą się Marcin Tumanow jako przewodniczący 

Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa, który jest rodzajem takiego patrona tego 

przedsięwzięcia. Bo to taki podkomitet łączy bardzo wiele stron. I Karolina Dreszer-Smolec z 

organizacji Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych 

Później jakieś słowo ode mnie jeszcze i taki rodzaj eksperymentu ewaluacyjnego do tych, którzy są 

dzisiaj z nami. Więc poproszę pana Sławomira Broniarza jako pierwszego o zabranie głosu. 

Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego 

Dzień dobry państwu. Ja nie wiem, czy właściwie odpowiem na pana pytanie, bo niestety 

te pytania docierały do mnie w stanie szczątkowym, ale zakładam, że pyta się pan przede 

wszystkim o zasadność i celowość organizacji tych debat. W pełni mogę potwierdzić, że one były 

niezwykle potrzebne. I mam nadzieję, że poza samą formą organizacyjną przełoży to się także na 

pewne implementacje wniosków, które z tych debat będą wynikały. Bo chyba na tym by nam 

wszystkim zależało.  

Szczególnie w odniesieniu do tego elementu, który w tej debacie był chyba najczęściej poruszany, 

mianowicie do edukacji. Po mimo że to nie był jakiś odrębny komponent, to jednak jest 

oczekiwanie, żeby w Krajowym Planie Odbudowy w szerszym stopniu uwzględniać właśnie 

problematykę edukacji. Co powtórzę, jednoznacznie… (Ja może będę wolniej mówił, by pomóc 

pani tłumacz). Co zdecydowanie wybrzmiało w tej dyskusji i częstotliwość nawracania, 

czy nawiązywania do problematyki edukacji każe nam powiedzieć, że rzeczywiście i sama metoda 

pracy w postaci tego wysłuchania i ta tematyka edukacyjna budzą nasze słowa podziękowania i 

wdzięczności.  

Natomiast te ogromne potrzeby, ogromne oczekiwania, które z tego wysłuchania się uwidoczniły, 

powinny także - mam nadzieję, że pan minister przyjmie to także do siebie, - skłaniać stronę 

rządową do ponownego przeanalizowania tego, o czym w tej debacie mówiliśmy.  

Jesteśmy jakby rozczarowani, to jest takie łagodne określenie, ale trochę zdumieni tym, że nagle z 

wielkiego projektu, który oscylował wokół 15 miliardów złotych, schodzimy do poziomu 

komponentu na poziomie 550 milionów. To jest rzecz zdecydowanie niewystarczająca i zdaje się, 

że wymagająca jednak zwiększenia. Projekty KPO bowiem mają obejmować przede wszystkim 

doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wykorzystania tego nowoczesnego 

oprogramowania wspierającego pracę. Natomiast one się nie mogą tylko i wyłącznie do tego 

ograniczać. Dlatego, że jak pokazało to minionych kilkanaście miesięcy, nauczyciele wzmocnili 

dosyć radykalnie swoje kompetencje i umiejętności pracy. Gdyby mieli lepsze wsparcie w postaci 

sprzętu, oprogramowania i lepszego dostępu sieci, o czym wielokrotnie mówiliśmy podczas tej 

dyskusji, także i efekty byłyby lepsze.  

Natomiast to, co nam brakuje i to, co zostało też uwidocznione w dyskusji, to jest wzmocnienie 

tych umiejętności pedagogicznych, umiejętności pracy z dzieckiem, umiejętności motywowania 

uczniów do pracy, podtrzymywania ich zainteresowań, ale także budowania takich relacji 

rówieśniczych w warunkach i okolicznościach, które do tej pory nigdy nie występowały.  
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I to bezpieczeństwo w sieci, możliwość unikania cyberprzemocy, czy wręcz zwalczania tej 

cyberprzemocy jest dla nas ze wszech miar rzeczą pożądaną. I to moim zdaniem powinno znaleźć 

także odzwierciedlenie w jakichś elementach składowych tego projektu, uwzględniając potrzebne 

na te cele wydatki. Tym bardziej, że mowa także jest potrzebie budowania jakości, a nie tylko 

mówienia o tym, że spełniamy określone parametry i liczba komputerów z jednego na siedmiu 

spada do jednego na sześciu uczniów, bo chyba nie o to w tym cały projekcie chodzi.  

Natomiast że byśmy nie pozostali tylko i wyłącznie na tych, przepraszam, gorzkich żalach - tak 

nawiązując do Wielkiego Tygodnia - to my proponujemy powołania grup tematycznych i takiego 

Komitetu Monitorującego wdrażanie poszczególnych projektów KPO, włączenie do tej pracy 

partnerów społecznych i organizacji pozarządowych. Dlatego, że ta dyskusja zainicjowana tutaj 

przez Stocznię pokazuje, że taki rodzaj wysłuchania publicznego, taki rodzaj debaty publicznej, po 

pierwsze - spotyka się z ogromnych zainteresowaniem wszystkich osób, instytucji, organizacji, 

które do tej debaty zostały doproszone, a jednocześnie ta liczba i ta skala statystyczna pokazuje, 

jak bardzo potrzebna jest taka metoda pracy nad, bądź co bądź, projektami, które dotyczą całego 

kraju, a nie tylko kwestii stricte [niezrozumiałe].  

Także dziękując za możliwość udziału w tej dyskusji, dziękując za szansę wypowiedzenia się w tych 

sprawach edukacyjnych, chciałem powiedzieć, że [niezrozumiałe] będzie jednak edukacja, będzie 

szkoła w związku na okoliczność, na które przyjdzie nam działać i warto tę szkołę stale mieć na 

uwadze i stale ją dofinansować. Dziękuję bardzo. 

Jan Wygnański: Dziękuję panu bardzo. Te wątki myślę i komitetów monitorujących (ja już nie będę 

wywieszał mojej kartki „Błąd krytyczny”), i grup roboczych, które by pomagały jakoś obmyślać 

różne elementy implementacji tego (oj czasu mało), zawieszam jako rodzaj takiego pytania, na 

które ja również bardzo bym oczekiwał, chociaż wstępnych odpowiedzi w wypowiedzi pana 

ministra.  

Teraz chciałbym poprosić pana dyrektora Andrzeja Porawskiego, chyba jest już z nami. Andrzeju, 

pamiętasz, zrobiłem taki wielki anons i wtedy się zerwał internet, więc może teraz tylko powiem. 

Już nie będę mówił o twoich wszystkich zasługach, tylko o tym… 

Andrzej Porawski: No nie mów, nie mów. 

Jan Wygnański: Już tego nie będę mówił, tylko zwrócę państwa uwagę, że rzeczywiście jeśli chodzi 

o wysłuchania te pięć. To na mnie w każdym razie wielkie wrażenie robiło, że prawie na wszystkich 

był prawie komplet wszystkich korporacji samorządowych i że miały tak dużo ważnych rzeczy do 

powiedzenia, i bardzo byłem z tego, nie wiem, szczęśliwy, no. Andrzeju jak ty widzisz to co się 

zdarzyło? 

Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich 

Ja przede wszystkim chciałem podziękować środowisku organizacji pozarządowych. Lokomotywą, 

jak zawsze był Kuba (jak zawsze od 35 lat,) ale oczywiście całe środowisko się do tego przyczyniło, 
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że ten cykl wysłuchań publicznych się odbył i że będzie kontynuowany, jak wiem, w kwestii Umowy 

Partnerstwa, która jest inną ważną częścią polskiej polityki rozwoju w najbliższych kilku latach. 

Jest to o tyle szczególnie ważne, że przy Krajowym Planie Odbudowy nie do końca widzieliśmy ten 

kontekst. Przedstawiciele ministerstw bardzo często nam odpowiadali, że czegoś czego nie – bo 

myśmy stawiali jako wątpliwość, że nie ma tego w Krajowym Planie Odbudowy – to słyszeliśmy” 

„tak, ale to jest…” i tu padała nazwa jakiegoś przyszłego programu operacyjnego, który jest w tej 

chwili w trakcie opracowywania.  

My oczywiście wiemy, że tak będzie, bo mamy też kontakt z ministerstwem, zwłaszcza 

z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, które traktuje nas bardzo poważnie i które z nami 

rozmawia na co dzień, nawet nie zawsze się z nami zgadzając. Natomiast to partnerstwo 

doceniamy i wiemy, że w niektórych innych programach są te wątki, których nam brakuje. No ale z 

rozporządzenia na temat KPO wynika, że to KPO powinno być przedstawione na tle tych innych 

programów po to, żeby widzieć całość polityki rozwoju, żeby wyobrazić sobie tę integrację, o której 

jesteśmy poinformowani, że ona jest lub będzie, ale jeszcze jej nie widzimy. 

Chciałbym zwrócić się z prośbą do wszystkich uczestników tej naszej pracy o to, żeby ją 

kontynuować. I myślę tutaj nie tylko o tych kolejnych wysłuchaniach publicznych dotyczących 

Umowy Partnerstwa, które są wstępnie zaplanowane, a data pierwszego z nich nawet jest już 

znana. Tylko żeby kontynuować spotkania w tym gronie. Mam nadzieję, że w tych komitetach 

monitorujących, które są jakby takim wymogiem minimum z naszej strony, żeby do wszystkich 

programów, w tym do Krajowego Planu Odbudowy, takie komitety monitorujące były. Nam, jak 

państwo wiecie, po złych doświadczeniach z pewnym funduszem krajowym pod koniec ubiegłego 

roku, marzyła się niezależna agencja, która będzie tutaj operatorem, ale zdajemy sobie sprawę, że 

powołanie takiej niezależnej agencji to jest kwestia dłuższego czasu, i wiemy, że pewnie do tego 

nie dojdzie. Natomiast po to, żeby przedstawiciele różnych środowisk znaleźli się w ciałach typu 

komitetu monitorującego, to nie trzeba wielkiego wysiłku. To trzeba tylko dobrej woli. Z naszej 

strony ta dobra wola jest. Jestem przekonany, że ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej ona też jest. Szkopuł w tym, że gospodarzami tych programów są różne ministerstwa. I 

tutaj będziemy prosić zarówno panią minister Małgorzatę Jarosińska-Jedynak, która jest 

znakomitym partnerem dla nas od wielu lat, jak i pana ministra Waldemara Budę, który jest trochę 

krócej, ale już też zdążyliśmy się nawzajem dobrze poznać. Będziemy prosić o pomoc, żeby 

uzyskać taki status właśnie, przynajmniej społecznego udziału w monitorowaniu tego, co się 

będzie działo w przyszłości.  

Wydaje mi się, że trzeba się wspólnie zastanowić, gdzie instytucjonalnie zlokalizować tę instytucję 

wysłuchań publicznych, która się tutaj tak dobrze zapisała, i mamy nadzieję, że nie będzie 

jednorazowym działaniem.  

Mamy pewne pomysły, ale ja nie będę dzisiaj w tym podsumowaniu się z nimi jeszcze wychylał, bo 

one wymagają dobrej woli ze strony wszystkich zainteresowanych potencjalnie. Na razie tylko z 
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Kubą rozmawiałem na ten temat, ale może w niedługim czasie będziemy mieli szansę 

kontynuować tę rozmowę.  

Więc jeszcze raz wyrażając podziękowanie: dla wszystkich uczestników, dla organizatorów przede 

wszystkim, dla wszystkich ministrów, którzy z dużą cierpliwością wysłuchiwali naszych uwag, a 

także dla wszystkich przedstawicieli miast, którzy uczestniczyli w tych spotkaniach, zarówno w tej 

części instytucjonalnej, jak i w części dobrowolnej - serdecznie wszystkim dziękuję. 

Jan Wygnański: Bardzo dziękuję, Andrzeju. Dziękuję też za ciepłe słowa pod moim adresem, 

zupełnie niezasłużone. Ale prostowanie tego, że to nie ja i tak dalej, zajęłoby za dużo czasu, 

więc skorzystam z tego, żeby tego uniknąć.  

Teraz prosić będę… Ale, o! - mam dobry pretekst, bo muszę powiedzieć, że to całe zainteresowanie 

Krajowym Planem Odbudowy nie miałoby miejsca i nie przebudziłoby takich osób, jak ja także, 

które trochę stały skraja, gdyby nie olbrzymi wysiłek środowiska ekologicznego, które tutaj 

reprezentuje Joanna Furmaga z Polskiej Zielonej Sieci. Bez nich to w ogóle by się nie udało.  

My w jakimś sensie, jako specjaliści od partycypacji, trochę zachowaliśmy się – nie wiem - jak 

oportuniści, ale otworzyło się tutaj takie okno i to jest oczywiste, że ten wektor, nazwijmy to 

ekologiczny, jest bardzo ważny. Więc cieszę się, że mogliśmy - nie wiem, co powie Joanna - ale 

zapewnić jakąś ekspozycję tego środowiska w jego bardzo wielorakich, wspaniałych - 

powiedziałbym - barwach. Bardzo się z tego cieszę.  

Już wyglądam, jakbym prosiłbym się o komplementy, więc już zamilknę, ale, Joanna, jak ty widzisz 

ten proces i czego się po nim spodziewasz w przyszłości?  

Mikrofon. 

Joanna Furmaga, Polska Zielona Sieć, jedna z przedstawicielek społeczeństwa 

obywatelskiego w debacie 

No tak przepraszam.  

Bardzo dziękuję i dzień doby państwu. Ja też chciałam zacząć od podziękowań, gratulacji 

i komplementów. I dla Kuby, i dla Karoliny, i dla całej, dużej, jak wiem, grupy organizatorów. 

To naprawdę absolutnie fantastyczne doświadczenie, dla mnie i dla bardzo wielu ludzi, i myślę, że 

tutaj wiele takich głosów już padało.  

Chcę powiedzieć, że to jest takie naprawdę, bez przesady, historyczne wydarzenie, jeżeli chodzi o 

instytucję udziału społecznego w Polsce. Mam nadzieję, że faktycznie to będzie nowa tradycja i na 

trwałe się wpisze w te wszystkie nasze działania.  

Powiem tak: tym większe są te podziękowania, bo wiemy wszyscy, że to było wszystko na ostatnią 

chwilę, w zasadzie na ostatniej prostej prac nad Krajowym Planem Odbudowy. Wiem, że w Polsce 

mamy taką trochę tradycję i wiele osób bardzo w to wierzy, że jak coś się robi na ostatnią chwilę, 

to wtedy to najlepiej wychodzi. I że to jest w ogóle super mobilizacja, i to super działa. I 

rzeczywiście to fantastycznie wszystko zagrało, i pod względem organizacyjnym, i pod względem 
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uczestnictwa, i pod względem poziomu. Natomiast mam bardzo wielką nadzieję, że to będzie taki 

trochę pierwszy i ostatni raz, żeby taka była konieczność robienia tak wielkiego przedsięwzięcia na 

ostatnią chwilę. Bo na pewno wszyscy czujemy satysfakcję, na pewno wszyscy jesteśmy, no myślę, 

że podekscytowani też w pewnym sensie i poruszeni tym ogromnym zaangażowaniem, i skalą tego 

przedsięwzięcia  ale za chwilę kurz opadnie i tak trochę już czujemy ten syndrom the day after, 

czyli co po prostu będzie jutro i co z tego zostanie. I w jaki sposób ten ogromny wysiłek zostanie 

spożytkowany? 

Chcę naprawdę specjalnie, ogromnie podziękować też wszystkim uczestnikom i mówcom: 

i samorządowcom, i partnerom społeczno-gospodarczym, i organizacjom społecznym. Jestem pod 

ogromnym naprawdę wrażeniem poziomu merytorycznego tych wszystkich wystąpień, 

przygotowania. Prawdopodobnie wielu z nas się nauczyło i zobaczyło, jak wiele treści można 

zmieścić w trzech minutach. Bo większość mówców miała trzy minuty, i naprawdę to jest 

fantastyczne zupełnie doświadczenie.  

No, a ponieważ tych mówców było kilkuset, ja nie znam jeszcze statystyk, pewnie one za chwilę 

będą, no to ten ogrom wiedzy, też był naprawdę ogromny, wielki. I chciałam tutaj przywołać 

pierwszą reakcję pana ministra Budy, to pamiętam - w pierwszym dniu wysłuchania, jak, panie 

ministrze, pan powiedział, że pan jest dotknięty bombą informacyjną. I powiem panu, że to 

przejdzie już do historii chyba, to pana powiedzenie. Chyba wiele osób też miało takie wrażenie, 

natomiast tak naprawdę … No i co z tą bombą zrobić? No tak naprawdę to te wysłuchania, to, co 

przeżyliśmy, to powinno się zdarzyć wiele, wiele miesięcy temu. I ja też usłyszałam od pana 

ministra, że chyba też pan jakby dostrzegł te walory i że prawdopodobnie dostrzegła pan też 

korzyści z takiej formuły, gdzie wiedza ekspercka i poziom absolutnie jest dla państwa 

do spożytkowania. I podejrzewam, że usłyszeliście panowie ministrowie bardzo wiele różnych, 

nowych rzeczy.  

Chcę powiedzieć, że to jest oczywiście tylko pierwszy krok, to wysłuchanie. Kolejne kroki to jest to, 

jaki będzie finalny kształt Krajowego Programu Odbudowy. I przede wszystkim mam nadzieję, że - 

już zupełnie [jest] niedyskusyjne - sposób zarządzania, komitet monitorujący, po prostu 

normalny, z normalnym oddziałem społecznym z przedstawicielami samorządów z organizacji 

społecznych. Takie komitety, jak wiemy, działają przy funduszach unijnych od wielu lat i mam 

nadzieję, że już po tym doświadczeniu Ministerstwo nie będzie się bronić przed taką formą.  

Dziękuję bardzo. 

Jan Wygnański: Dziękuję serdecznie. A teraz długo wyczekiwany głos ze strony pana ministra, 

który jest weteranem tych wysłuchań. Spędził z nami wiele czasu, no i czas należy teraz do pana.  

Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

Bardziej się czuję jak pionier niż weteran, bo to oczywiście nowa formuła.  

Szanowni państwo, mam tutaj ogromną trudność, bo chciałbym się trochę o tych komponentach 

powiedzieć, co tam wypadło najważniejszego. Z drugiej to jest podsumowanie ogólne i chyba, jak 
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wszyscy tutaj powiedzieliśmy, to nie można przecenić tego, co się wydarzyło w ostatnich pięciu 

dniach. Jak grube notatki mamy z tych wysłuchań. No i rzeczywiście to, co pani Joanna 

powiedziała, wyzwaniem jest teraz, żeby coś z tą bombą informacyjną zrobić. Z tym wszystkim, co 

zgromadziliśmy, z tym know-how, które się tutaj pojawiło.  

I akurat dzisiaj znamy już zapowiedzieć rozmawiania o Umowie Partnerstwa 7 kwietnia, to to zdaje 

się być dużo trudniejsze do wprowadzenia w życie, nawet jesteśmy po etapie konsultacji, ale my 

tutaj mamy świetny timing, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Chociaż przyznaję cały czas i 

powtarzam to, co było wspominane, że im szybciej takie wysłuchania się odbędą, tym lepiej dla 

projektu, ale no też trzeba wiedzieć, że jeżeli byśmy wyszli na takim wstępnym etapie, to zawsze te 

wszystkie uwagi by oscylowały wokół niedookreślenia, braku konkretów po stronie dokumentów. 

Więc to jest bardzo taka cienka granica między jakby na za późnym a zbyt wczesnym 

wystawieniem do takich wysłuchań takiego Krajowego Planu Odbudowy. 

Szanowni państwo, jeśli chodzi o system wdrażania, to tutaj wszystko jest przed nami, dlatego, że 

my pod Krajowy Plan Odbudowy musimy stworzyć cały system, który będzie oparty o ustawę. To 

znaczy, szczegółowe założenia, jak należy wdrażać Krajowy Plan Odbudowy, czyli która instytucja 

za co odpowiada, na jakiej zasadzie. Tak jak jest ustawa wdrożeniowa, która towarzyszy Umowie 

Partnerstwa, tak system zarządzania - chcemy to trochę odróżnić, nazwiemy to może systemem 

zarządzania być może Krajowym Planem Odbudowy. Czyli na poziomie ustawy będą te konkretne 

rozwiązania, które będą mówiły o instytucjach, które będą wprowadzały dany program, które będą 

przeprowadzały konkursy. Skład ciał konsultacyjno-doradczych w tym takich na wzór - bo to 

wszystko jest na nowo tworzone, ale będziemy się wzorować na partnerstwie - więc tych 

komitetów monitorujących.  

No i ten głos „błędu krytycznego z 226”, bierzemy sobie, że tak powiem, pod uwagę i to należy 

tylko w KPO skorygować o tyle, żeby nie zamknąć sobie drogi w ustawie wdrożeniowej, 

żeby szerzej potraktować i otworzyć się na pewnego rodzaju pełen przekrój, zainteresowanych, 

którzy mogliby uczestniczyć w procesie wdrażania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Więc 

poproszę o takie skorygowanie tego błędu krytycznego, żeby dawało nam pełną szansę na różne 

rozwiązania w tej ustawie o systemie zarządzania.  

Ja, szanowni państwo, mogę, mam jakby co najmniej kilkanaście rzeczy, które uwzględnimy z tego, 

co się tutaj się pojawiło, które tutaj przeselekcjonowaliśmy, przejrzeliśmy i wprost one tutaj nam 

odpowiadają. I to też są takie rzeczy, które jakby były tutaj wielokrotnie wskazywane, więc 

rozumiem, że one też jakby w gruncie rzeczy stanowią pewien podstawowy postulat.  

Dużo, tak najwięcej w zakresie z miast miałem, wydawało mi się, że to jest rozsądne rozwiązanie, 

teraz się nad tym zastanawiam, jeśli chodzi o transport liniowy. Tutaj mnóstwo osób wskazywało, 

że linie tramwajowe mogłyby się znaleźć w Krajowym Planie Odbudowy i to jest pewnego rodzaju 

dyskryminacja dużych miast, że one się tutaj nie znalazły. To mi się wydaje, że kilkanaście, jeśli nie 

kilkadziesiąt razy padło podczas wysłuchań. Wiecie państwo, to jest bardzo trudna decyzja, bo ja 

próbowałem jakby jakoś otwarcie do tego podejść i teraz jest pytanie, mamy pewną pulę środków, 
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które przeznaczamy na ten transport niskoemisyjny w postaci 1200 autobusów. Na 1200 

autobusów można zrobić dwie linie w dwóch dużych miastach, jakieś, nowe. I teraz jest pytanie, 

czy rzeczywiście te środki jakby wessać dwie linie, czy dać szansę na 1200 autobusów w 400 

gminach. No to jest bardzo trudna decyzja. Badamy też możliwości, ale też takie zainteresowanie 

tych inwestycji w części pożyczkowej, czy to byłoby rozwiązanie, czy to jest, powiedzmy sobie takie 

rynkowe na tyle, że samorządy chętne były sięgnąć po to. Więc może tu jest jakieś rozwiązanie. 

Wszędzie tam, gdzie uwagi dotyczyły sum albo nowych inwestycji, to sprawa jest dużo prostsza, bo 

jak na przykład z pewnej systematyki albo dołażenia pewnych zadań, ale nie generując 

dodatkowych kosztów, to dla nas to bardzo cenne. Tu sporo było uwag w Związku Powiatów, które 

broniło sprawy, która - ona była niejasna nie do końca do obrony, ale potrzeby do obrony, - ale 

niejasno jest sformułowana w postaci reformy instytucji rynku pracy. To też chyba kilkadziesiąt 

razy wysłuchaliśmy i tutaj rzeczywiście poprosiłem resort rozwoju, który teraz za pracę odpowiada, 

bo to on proponował rozwiązania, żeby tak skonstruował tę reformę, która by się w żadnym 

stopniu opierała o centralizację, tylko co najwyżej koordynację oraz reaktualizacje zadań 

państwowych służb zatrudnienia. Więc z całą stanowczością mogę powiedzieć, że nie będzie 

żadnej centralizacji tych instytucji, a bardziej tylko wymianę informacji i też nowe zadania 

związane z nowymi wyzwaniami. Przede wszystkim nacisk będzie kładziony na kształcenie 

ustawiczne przez całe życie i to jest pewnego rodzaju novum, które może się gdzieś pojawić, ale 

generalnie te instytucje pozostaną i nie ma tutaj najmniejszego planu, żeby dokonywać 

jakiegokolwiek zamachu, bo i takie głosy tu się pojawiały.  

W zakresie samej formuły wysłuchania to mamy tu rolę służebną, to znaczy, kiedy one się 

pojawią, to my w zasadzie będziemy do nich wchodzić i się w nie angażować. Więc ten timing też 

w dużej mierze leży po państwa stronie, żeby go uruchamiać jakby w takim… perspektywie 

czasowej, która pozwoli nam na pewien manewr jeszcze w wielu segmentach.  

Oczywiście tu jest potrzebna zgoda, tu musi być jakiś odzew ze strony rządu, żeby w tym 

uczestniczył, żeby było jakieś zielone światło, żeby państwo wiedzieli też, że to znajdzie swoje 

ujście później. Nie wiem na ile w tym przypadku tu tej proces taki nieformalnej konsultacji jakby 

przeciągnął tę sytuację do dnia dzisiejszego, że ona wystartowała w takim, a nie innym. Chociaż 

mówię i tak nie mocno jakimś spóźnionym.  

Szanowni państwo bardzo no chciałbym podziękować zaangażowanym w to, bo to mnóstwo pracy. 

Ci wszyscy wypowiadający się przygotowali się po prostu, ale ktoś musiał też to zorganizować i 

tutaj oczywistym jest Kuby Wygnańskiego wskazanie, który liderował temu projektowi, za co 

serdecznie dziękuję.  

Szanowni państwo, mam nadzieję, że dzisiaj my się w takiej to, co pani Joanna powiedziała, euforii 

pewnej, jakby będziemy rozstawać, ale ja bym jakby bardzo chciał, żeby chociaż część tej euforii i 

takiego dobrego nastroju dobre wykonanej pracy pozostała w momencie, jak my końcowy projekt 

KPO będziemy przesyłać do Komisji i tam będziemy widzieli te uwagi, które są wynikiem tych 

konsultacji. To byłoby najlepszą oceną tej dyskusji naszej, tych wysłuchań.  
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My postaramy się jak największą ilość tutaj włączyć.  

Mamy też bardzo takie celne uwagi dotyczące uczestniczenia trzeciego sektora, ale nie jako 

pewnego rodzaju konsultanta i współtworzącego, ale po stronie beneficjenta. To się pojawiało i 

ten aspekt jakby społeczny w mojej ocenie my też do końca dostrzegliśmy i tutaj musimy te 

komponenty o ten aspekt społeczny wzmocnić. Bo dobudowa nie polega tylko na gospodarce, ale 

wydaje mi się, że my jako społeczeństwo w relacjach międzyludzkich, pewnego rodzaju dorobku 

społeczeństwa wiele straciliśmy poprzez pandemię i niezaadresowanie tego problemu, w mojej 

ocenie, to się przełoży na wieloletnie straty, czy też długo dłuższe, mozolne odbudowywanie tego 

co już zbudowaliśmy przez wiele lat. Co z udziale zostało zbudowane.  

Niestety czas minął, więc jeszcze raz bardzo dziękuję. Jesteśmy otwarci też w takim nieformalnym 

dialogu i z resztą ja tu z wielu z państw się znam, i dyskutowaliśmy też, i telefonicznie, i 

elektronicznie na różne tematy, które się w ramach KPO pojawiały.  

Jeszcze raz, nie przedłużając, bardzo dziękuję i na pewno będziemy uczestniczyli też w tej części 

umowy partnerstwa. Pomimo tego, że ona jest lekko opóźnione, te konsultacje skończyliśmy, ale 

mi się wydaje, że dopóki nie przedłużymy i nie wypracujemy ostatecznego kształtu Umowy 

Partnerstwa, to też pewne możliwości jeszcze są.  

Bardzo dziękuję. 

Jan Wygnański: Dziękuję, panie ministrze. Teraz poproszę, jest z nami pan Marcin Tumanow 

przewodniczący Podkomitetu do spraw Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa. 

Bardzo długa nazwa, ale to jest ta instytucja… tak bywa czasami, że historycznie, czy poprzez 

kontekst jest tak, że…. że takie instytucje środka są bardzo potrzebne. I to jest jedna z tych 

instytucji, w której zgromadzeni są przedstawiciele właśnie różnych sektorów. I to ta instytucja 

przyjęła rodzaj takie, nie wiem jak to nazwać, no patronatu nad tym przedsięwzięciem.  

A przewodniczącym tego podkomitetu jest pan Tumanow i teraz jego proszę o głos.  

Marcin Tumanow, Podkomitet ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu ds. Umowy 

Partnerstwa 

Dzień dobry państwu. Proszę wybaczyć jeżeli z… to moje połączenie będzie niestety nie najlepszej 

jakości, ale jesteśmy dosyć ekstraordynaryjnym czasie.  

Jestem poruszony, to znaczy, niestety opowiem państwu nudną historię, która się zaczyna 

we wrześniu zeszłego roku, kiedy zawiązywał się Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa. 

Wtedy jeszcze nazywał się Podkomitetem do spraw Monitorowania Zasady Partner… I chyba 

byłem nieświadomy tego, co mnie czeka, to znaczy dosyć łatwo przyjąłem zaproszenie do bycia 

przewodniczącym tego Podkomitetu, chyba nie zdając sobie sprawy, co to w ogóle znaczy. …. 

ON: Nie słychać. 

Jan Wygnański: Marcinie na chwilę…. 

Marcin Tumanow: Halo, raz, raz …. 
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Jan Wygnański: Wygląda na kłopot z mikrofonem, szczerze mówiąc. Próbuj. Mówisz teraz, czy nie?  

Marcin Tumanow: No teraz już zacząłem mówić, tak. Bardzo przepraszam… jesteśmy poza 

aglomeracją, więc… będę…  

Chcę powiedzieć, proszę państwa, to tak naprawdę jest to nasz wspólny sukces. Podkomitet jest 

ciałem, które zbiera zarówno przedstawicieli administracji samorządowej, administracji rządowej, 

organizacji trzeciego sektora, partnerów społecznych i partnerów gospodarczych.  

I tak naprawdę to ten sukces wysłuchań, za który oczywiście organizacyjnie odpowiada Kuba, i to 

jest jego zwycięstwo, jego sukces i niesamowita sprawa, z którą mamy do czynienia. Podkomitet 

dołożył cegiełkę, to znaczy… i tutaj napawa mnie to dumą, ponieważ to w ramach Podkomitetu 

udało nam się wydyskutować w dialogu, wszystkim, to, żeby te wysłuchania się ziściły. 

Rzeczywiście powstaje…, to już się zadziało proszę państwa, tego sukcesu nam już nikt nie 

odbierze.  

Te wiele mądrych słów, wiele fantastycznych wypowiedzi, pytanie jest, co dalej.  

Podkomitet jest miejscem, w którym o tym rozmawiamy właśnie, myślimy o grupach eksperckich, 

które mają w pewien sposób wspierać administrację rządową w sterowaniu polityką rozwoju. Ale 

również, co ważne, myślimy także nad mechanizmami takimi jak wysłuchania, które, zgodnie z 

resztą z nazwą naszego Podkomitetu, mają wspierać rozwój partnerstwa. I to, co się zadziało, to, 

co jest dla mnie najważniejsze z tego wszystkiego, to to, że to jest możliwe, że jeżeli rozmawiamy 

o takich rzeczach, które są niebywałe, to one są w stanie się zmaterializować.  

I teraz zastanawiamy się, i mamy ból głowy, jak skonsumować to, co się udało, po to, żeby 

zarówno Krajowy Plan Odbudowy, jak i za chwilę Umową Partnerstwa, dzięki takim działaniom 

były lepsze i pełniejsze.  

I to jest nasza wspólna powinność, to znaczy tu myślę, że jak zresztą otwierając te wysłuchania, 

powiedziałem, że wszyscy jesteśmy tu gospodarzami. Co oznacza pewną odpowiedzialność. 

I myślę, że ta odpowiedzialność wybrzmiała właśnie zarówno w przygotowaniach naszych 

mówców jak i w chęci wysłuchania tych głosów przez gospodarzy, którzy uczestniczyli, i – 

co pewnie nie będzie uchyleniem rąbka tajemnicy - aktywnie notowali i wyciągali wnioski.  

I teraz chcemy te uwagi, komentarze, ten cały urobek merytoryczny, który jest w sieci i już zostanie 

jako kotwica z tego bardzo ważnego momentu w czasie, jak go przełożyć na działania do przodu, 

które właśnie zarówno będą nas wzbogacały w momencie, kiedy tworząc Krajowy Plan Odbudowy, 

za chwilę on trafi do Komisji Europejskiej. Ale również ta historia się nie kończy na tym momencie, 

bo rozmawiamy już o mechanizmach wdrożeniowych, które wcale nie będą łatwe. O tym, w jaki 

sposób konfigurować reformy poprzedzające wiązki projektów, bo pozwolę sobie na taki oto 

komentarz, że w Planie Odbudowy rzeczywiście, ja w to wierzę, najważniejsze są reformy. To, że 

będziemy mieli wiązki projektów, one są oczywiście istotne, ale one mają być służebne wobec 

wdrażania reform, które są przed nami. 
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I to jest wyzwanie, i to jest jednocześnie, jak sądzę po tych wysłuchaniach, również zaproszenie do 

pewnej dyskusji, która jest przed nami i którą musimy toczyć.  

I tak też rozumiem rolę nas wszystkich, a jeżeli mówimy o służebności, którą pan minister 

[niezrozumiałe] Podkomitet jest służebny wobec tak fantastycznych pomysłów. Jego celem jest 

przedyskutowanie… i te wszystkie wartościowe treści, z którymi mamy do czynienia przełożyły się 

na budowanie [niezrozumiałe]  

Kuba gratuluję to niesamowite naprawdę i wszystkim państwu Ogólnopolskiej Federacji 

Organizacji Pozarządowych [niezrozumiałe]. Wielka sprawa, naprawdę wielka sprawa… 

Jan Jakub Wygnański: Bardzo ci dziękuję, szczęśliwie… nie wszystkie ostatnie komplementy 

mogłem usłyszeć, bo miałeś taki dźwięk, wyglądałeś bardzo stabilnie, ale byłeś, tak jakbyś halsował 

na łódce, taki dźwięk był.  

Ja za chwilę zdemaskuję wszystkich, którzy przyczynili się do tego. Mamy taki slajd gdzie 

zobaczycie państwo. Oczywiście mi jest przyjemnie, jak to się mówi po staropolsku, jakby mnie kto 

miodem po brzuchu smarował, ale to wszystko jest nie prawda i pokażę państwu, ile osób musiało 

na to pracować. Skoro razem umówiliśmy się, że to jest sukces. Chociaż ja jeszcze nie wiem, czy to 

jest sukces.  

Poproszę teraz o głos osobę absolutnie kluczową w tym całym przedsięwzięciu, organizację 

kluczową, której Stocznia jest po prostu członkiem, czyli Polską Federację Organizacji 

Pozarządowych i jej szefową Karolinę Dreszer, która nas wspierała i która to organizacja, jeszcze o 

tym powiem, która będzie liderem, jeśli chodzi o te kolejne wysłuchania.  

Karolino proszę. 

Karolina Dreszer, Polska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Dziękuję Kubo. Myślę, że wielu z nas ma w tej chwili w głowie takie pytanie, co za szkoda, że nie 

jesteśmy jakiś rok wcześniej w kalendarzu, że nie spotykamy się w 2020 roku, właśnie na takiej 

serii wysłuchań, po których moglibyśmy zaplanować sobie plan pracy. 

Ale niestety czasu nie cofniemy i tutaj jakby już to jest pewne.  

Zawsze jest ryzyko, co wyjdzie z takiego wspólnego wysiłku. My też stanęliśmy przed takim 

pytaniem w momencie, kiedy pojawiła się przestrzeń do tego, że być może jest szansa, 

by zorganizować się wysłuchania publiczne. Jeszcze nic wtedy nie było pewne, mieliśmy pewne 

sygnały, że państwo z Ministerstwa są gotowi wziąć udział w tych wysłuchaniach, i spotkaliśmy się 

na Zoomie najprawdopodobniej (albo na innym środku komunikacji online) w kilkanaście osób. 

Właśnie z takim pytaniem, co z tym robić, czy zdążymy, czy w ciągu dziesięciu dni jesteśmy w 

stanie przygotować pięć dużych konferencji. Bo tak też, odkrywając już karty, rzeczywiście było no 

w dużym pośpiechu.  

Były pewne wątpliwości co do tego, czy jesteśmy w stanie podołać temu tempu, ale też 

wątpliwości co do tego, czy to w ogóle jest o czym mówić.  
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Mieliśmy pewne doświadczenia po konsultacji Umowy Partnerstwa. Sam OFOP wystosował 

stanowisko, w który wnioskował o przedłużenie tych konsultacji, o prawdziwe zaangażowanie 

partnerów społecznych i partnerów z organizacji pozarządowych do tego procesu współtworzenia, 

nie tylko konsultowania.  

Więc mieliśmy dużo możliwości w swoich głowach, ale jednak taka decyzja zapadła i tak jak mówił 

Kuba, mamy szansę tu na koniec powiedzieć parę słów, ale to tak naprawdę praca wielu 

organizacji, które zmobilizowało się, które pomogły w organizacji, które złożyły się na to, żeby 

pokryć wszystkie środki, czy to w formie finansowej, czy w formie pracy wolontariackiej z zasobów 

w organizacjach pozarządowych. Oczywiście byłoby to niemożliwe, gdyby nie gotowość sceny 

ministerialnej do tego, żeby być z nami w tym procesie, żeby wysłuchać tych wszystkich uwag.  

25 godzin, no rzeczywiście duże wyzwanie co od tej ilości rzeczy, które pojawiły się, ale myślę też, 

że to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość, patrząc na sam proces, to jednak nieczęste.  

Mam nadzieję, że to będzie jakiś moment do tego, żeby jednak to zmienić, że środowiska 

pozarządowe, środowiska partnerów społecznych, środowiska samorządów, spotykają się w takim 

procesie jako równi partnerzy, co jest zapisane w samej Zasadzie Partnerstwa, w tym bardzo 

często wielu z państwa przywoływało i ona przyświeca funduszom unijnym od 2014 roku. Gdzie te 

trzy wymienione przeze mnie grupy stanowią równorzędnych partnerów do tego, aby prowadzić, 

aby zbudować takie procesy, nie jedynie na etapie konsultowania gotowego dokumentu, ale 

wypracowywania go.  

Więc tego wszystkiego się cały czas uczymy, no najważniejsze jest, że jesteśmy gotowi do tego, 

więc zbudowanie pewnych koalicji, aliansów, wykorzystanie swoich zasobów.  

Myślę, że tutaj bardzo dobrze też i z mojej strony wielkie podziękowanie za te wszystkie 

przygotowania głosów, które mieliśmy okazję wysłuchać, to około 400 osób. Bardzo wiele z nich, 

przedstawiciele organizacji społecznych, ale i partnerów społecznych, samorządów, osób 

prywatnych, które przedstawiły bardzo konkretne wnioski, bardzo konkretne propozycje.  

Tak jak już Kuba wspominał, jesteśmy po pewnym pierwszym etapie Krajowego Planu Odbudowy, 

to było pięć wysłuchań, to było coś, czego w poprzedniej perspektywie finansowej nie mieliśmy, 

wiec to było całkowite novum. W tej chwili przechodzimy w etap tego, co być może jest dla 

państwa, dla większości z nas bardziej rozpoznawalne, programy krajowe, kolejne programy, które 

funkcjonowały w tej perspektywie finansowej, z modyfikacjami będą funkcjonowały w kolejnej 

perspektywie finansowej. I właśnie w tej chwili kolejne wysłuchania, dziesięć, najprawdopodobniej 

dziesięć dni, zaczynając już 7 kwietnia od konsultacji Umowy Partnerstwa, gdzie chcemy wyjść od 

rzeczy bardzo horyzontalnych, o porozmawianiu o kwestii partnerstwa, dostępności, o kwestiach 

włączenia i te wszystkie zasady będą przekrojowo przyświecały wszystkim kolejnym programom 

krajowym.  

Zaraz później 16 kwietnia fundusze dla Polski Wschodniej,  

21 kwietnia fundusze dla nowoczesnej gospodarki. 
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Wszystko to znajdą państwo na stronie wysłuchania-nowaperspektywa.pl. To wszystko powstaje, 

jak już uchyliłam trochę tej kuchni, to powstaje w tym momencie. Cieszymy się, że może powstać, 

jest to duże wyzwanie, żeby powstało w tak dużym tempie. Dokładamy wszystkich wysiłków, żeby 

było to w jak najlepszej jakości.  

Więc dziękujemy państw za państwa wkład.  

Nie byłoby to też możliwe bez całego pozarządowego gremium, Podkomitetu do spraw Rozwoju 

Partnerstwa, tych osób, które wspólnie z nami również w tej szerszej grupie spotykały się, 

współpracowały.  

Za nami wiele wspólnych spotkań i kilka wspólnych weekendów poświęconych właśnie na pracę, 

ale chciałabym was, państwa na koniec zagrzać do tego, że jeszcze przed nami dosyć długi bieg, 

dosyć dużo pracy, ale tak naprawdę ta kolejna siedmioletnia perspektywa, ona zdefiniuje to, w jaki 

sposób wykorzystamy środki finansowe - co też już bardzo mocno wybrzmiało - środki finansowe, 

które w dużej części pochodzą właściwie z kredytu, który jako Wspólnota zaciągnęliśmy.  

Więc jest tutaj ta historyczna odpowiedzialność, żeby było to jak najlepiej i wierzę, że tutaj w taki 

gronie jak jesteśmy, będziemy pracować dalej i do zobaczenia już 7 kwietnia. Zgłoszenia na kolejne 

wysłuchanie do 2 kwietnia, poprzez stronę internetową wysłuchania-nowaperspektywa.pl. 

Dziękuję. 

Jan Jakub Wygnański, Fundacja Stocznia 

Bardzo ci dziękuję Karolino. I teraz już naprawdę obiecuję ostatni raz, znaczy, w tej sekwencji 

widzą mnie państwo, te proporcje się zmienią. 

Nie jest tak, że Stocznia, czy ja osobiście… Na pewno będziemy wspierać OFOP w tym. To jest 

trochę relacja brat-siostra, my teraz byliśmy, bo mamy więcej doświadczenia w tych 

wysłuchaniach publicznych. Podjęliśmy się tej nieco kaskaderskiej misji, ale przy wsparciu wielu 

osób, o których za chwilę.  

Natomiast w tej chwili tę buławę, nie wiem, jakiego tu słowa użyć, no przywództwa w tej 

dziedzinie przejmuje Ogólnopolska Federacji Organizacji Pozarządowej. Mam nadzieję, że jak 

Stocznia będzie ich wspierać, tak wszyscy pozostali partnerzy, bo właśnie w taki czas potrzebne są 

takie organizacje. I myślę, że mimo tego, że tutaj - jak to było przypisywane poszczególnym 

osobom, - to wszystko razem jest dowodem, jakże banalnie to zabrzmi, ale jednocześnie bardzo 

prawdziwie, że jest jakaś renta, że robimy rzeczy razem. Ja już dawno - mam bardzo dużo stażu - 

nie uczestniczyłem w przedsięwzięciu, w którym była taka duża otwartość. Tak szybka i dobra 

chemia między bardzo różnymi środowiskami. Myślę, że cała ta na przykład nasza wspólna 

eskapada, to każdy chyba przyzna, że wykonała więcej, jeśli chodzi o budowanie relacji między 

środowiskiem samorząd, partnerzy społeczno-gospodarczy i społeczeństwo obywatelskie, niż wiele 

innych zabiegów. Myślę, że my się lepiej rozumiemy, bardziej czujemy, że możemy na sobie 

polegać i bardzo to będzie procentować w przyszłości, niezwykle.  
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Teraz na koniec, bo też przygotowaliśmy w tle dla tych osób, które… bo tu topnieć będzie grupa 

uczestników, będę państwa jeszcze raz państwa namawiał… dzisiaj rano robiliśmy to, do użycia 

takie narzędzia, które nazywa się Menti, czyli tego, w którego nic nie trzeba instalować, trzeba 

tylko wpisać kilka numerków, a te numerki, które państwo widzicie na ekranie, to jest 50, 30, 9, 5, 

7, 5.  

To trochę jest zabawa, ale my generalnie część tej operacji, którą tu prowadzimy, jest próbą 

pokazania też - bo bardzo myślę, że to jest ważne dla nas wszystkich, ale dla Ministerstwa także - 

że to, że jesteśmy w czasie pandemii, to, że nie możemy widzieć się bezpośrednio, jest oczywiście 

przekleństwem w jakimś sensie. Ale jeśli chodzi o procesy, w których właśnie uczestniczyliśmy, to 

zdałem sobie sprawę, że on nie byłby możliwy na pewno w tym tempie, w takim klasycznym 

wariancie. Przepychanie między ławkami uniwersytetu, nawet w Audytorium Maximum 

Uniwersytetu Warszawskiego, zajmowałoby znacznie więcej, niż to zgrabne przełączanie ekranu. 

Bardzo zdemokratyzowaliśmy dostęp do… - no wiec proszę głosować, zapomniałem państwu 

powiedzieć, że możecie wejść i głosować na tym urządzeniu. I to na żywca widać jakie wyniki 

uzyskujemy.  

Więc dzięki temu bardzo zdemokratyzował się dostęp do tego rodzaju wydarzeń. To jest inna 

jakość, nie widzimy się bezpośrednio, ale nie wyobrażam sobie, żeby nas wszystkich było stać na 

to, żeby podróżować, nie wiem, do Warszawy czy innego miasta, po to, by uczestniczyć w takich 

spotkaniach. Że ten rodzaj takiego, tej takiej rozległości miejsca, zdarzeń, akcji był… no byliśmy… 

pomógł nam tak naprawdę.  

I bardzo chciałbym, żebyśmy tak to zapamiętali właśnie, bo to jest jakaś metafora tego świata, 

który być może nadchodzi i będzie bardzo trudny. Ale starajmy się tam, gdzie jest szansa, żeby 

pokazać, że to ma też, może mieć swoje dobre strony, jeśli się bardzo postarać, to ona jest.  

Na chwilę się zatrzymam, by powiedzieć, że widzimy te pytania. Trzy z nich to są te, które 

widzieliśmy już wielokrotnie, czwarte… i wiedziałem, że wynik jest taki, ale nie komentuję, wydaje 

mi się, że jest ciągle optymistyczny. Proszę już nie głosować, bo opada to do sześćdziesięciu dwóch 

osób głosujących. 

Otóż jest to pytanie, czy uważamy, bo pierwsze pytanie są o to, czy to było wartościowe? Tak. 

No jeśli ktoś już został tak długo i usłyszał te wszystkie ciepłe słowa, no to pewnie, to na pewno tak 

musiało być.  

Czy warto było organizować?: Tak, uważacie państwo, że tak.  

I czy wysłuchania były dobrze przygotowane? Bardzo dziękuję, także.  

Natomiast to czwarte pytanie, którego wcześniej nie było, było takie: Uważam, że zgłoszone uwagi 

będą miały znaczący wpływ na ostateczny kształt KPO.  

To jest ten największy zakład, to jest to pytanie. Ale ciągle jak widzicie państwo, jesteśmy po 

stronie zdecydowanej przewagi.  
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Teraz trzeba zamknąć głosowanie, ale tych, których uważają, że rzeczywiście mamy na to szanse, 

że to, co zostało powiedziane, istotnie będzie miało, podkreślam, znaczący wpływ na KPO, a nie, że 

ktoś… Spada ilość entuzjastów tego, więc proponuje, by ten slajd zamknąć i poproszę o następny.  

On jest taki… na wydarzeniach, które robimy w Stoczni, zdarza nam się robić wydarzenia, mamy 

taki zwyczaj - to państwo musieliby poszukać w różnych albumach etnograficznych, na Kaszubach, 

jest kluka. Kluka to jest taki rodzaj urządzenia fizycznego, jest to rodzaj patyka ta naprawdę, który 

był używany „na wiosce” po to, żeby się upewnić, że wszyscy dostali wiadomość. Jest to czasami 

rodzaj bardzo ładnego przedmiotu, który zatyka się za płot. W środku jest małe miejsce, do 

którego przymocowana jest karteczka i on chodzi tak tutaj po wiosce i dopóki nie zrobi całego koła, 

to nie ma gwarancji, że wszyscy dowiedzieli się, co było napisane. To jest sprzed czasów internetu. 

A kto wiem, może kiedyś wyłączą nam prąd… takie kiedyś dostałem to od uniwersytetu ludowego 

na Kaszubach 

I my jak kończymy duże konferencje, to wręczamy ten rodzaj buławy i prosimy tych, którzy chcą, 

by powiedzieli jedno słowo, jedno może zdanie. Jakby z czym wychodzą z tego. I bardzo państwa 

namawiamy do tego, to są anonimowe wypowiedzi. Jeżeli przyjdzie państwu do głowy 

na komputerze, czy na smartphonie nawet. Napisanie słowa, zdania, refleksji, to proszę je tutaj 

umieścić. Jak ja sobie będę rozmawiał, to jest taka mentalna mapa, bym powiedział, tych emocji, 

które nam teraz towarzyszą.  

I teraz już czas kiedy państwo wypełniają, powiem jeszcze dwie rzeczy.  

Jedna jest bardzo, wydaje mi się, jakoś fundamentalna z punktu widzenia nie kilku ostatnich dni, 

ale czegoś znacznie, znacznie większego. Pewnie jak państwo wiecie i Stocznia, i ja zajmujemy się 

sporo, no całym tym praktycznym wymiarem tego, co można nazwać współczesną demokracją i 

partycypacją obywatelską. I oto to, w czym uczestniczyliśmy dzisiaj, było dla mnie – i wszyscy 

chyba ze szkoły wiemy - że istnieje demokracja bezpośrednia i demokracja przedstawicielska. No 

jest pytanie, czy istnieje jeszcze jakaś inna demokracja, nie unieważniająca tamtych. I już nie będę 

mówił, jakie wady, albo jakie ograniczenia, może trzeba powiedzieć, ma demokracja bezpośrednia 

i przedstawicielska. Natomiast jest taki koncept, który my bardzo pielęgnujemy demokracji, różnie 

się ją nazywa, partycypacyjnej, deliberatywnej, wysiłkowej, której istotą jest to, że ludzie są czymś 

więcej niż po prostu tłumem. To słynne, to greckie słowo demos, można tłumaczyć zarówno jako 

motłoch, jak i można tłumaczyć jako grono zatroskanych o losy wspólnoty obywateli. Takie 

republikańskie, ale nie w rozumieniu wyborców Donalda Trumpa, ani telewizji Republika, a raczej 

res publiki, republiki jako rzeczy wspólnej. To jest to, na co we Francji się przysięga.  

Ja jestem z przekonań w tym sensie republikaninem i to nie jest, ani lewicowe, ani prawicowe. To 

jest przekonanie, że istnieje coś, co warto ustanowić i o co warto dbać, co jest rzeczą wspólną. Że 

Rzeczpospolita nie powstaje poprzez magiczne działanie jakiejś ręki, która sumy indywidualnych i 

grupowych egoizmów tworzy dobra publiczne, że ona jest wysiłkiem. I to jest zawsze hipoteza, czy 

rzeczywiście istnieje dość tych dobrych, tej grupy republikańskiej w takim rozumieniu ludzi, którzy 

troszczą się o tą wspólną rzecz i potrafią ją wyrazić - czymś więcej niż wyłącznie emocją, czymś 
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więcej niż wrzuceniem kartki raz na cztery lata, czy jakimś udziałem w pomyśle na to jak to ma być 

urządzone. To bardzo często są ludzie, których… z resztą nie chce teraz komentować reakcji, czy 

braku reakcji różnych ugrupowań politycznych.,, , bo mam wrażenie, że spór o KPO odbywa się też 

na zupełnie innych rejestrach zupełnie gdzie indziej i że my trochę jesteśmy grupą vis-a-vis 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To nie jest dokładnie to samo co rząd, opozycja, 

znaczy, że tu się dzieją wielkie, wielkie rzeczy. A my jesteśmy małym procesem, który jakoś 

przetrwał w tym wszystkim, ale wydaje mi się, że bardzo wartościowym. 

I opartym o udział ludzi, którzy - ja sam do takich należę, a długi mam staż - którzy raczej 

nie chcieliby rządzić, ale chcieliby być dobrze rządzeni. Którzy raczej zainteresowani są tym, 

by instytucje były jak najlepsze bez względu na to, jaka jest moja ocena obecnego rządu, 

to chciałbym, żebyśmy stworzyli instytucje wdrażające także te programy, które są po prostu 

odporne, które są tak, jak się buduje po trzęsieniu ziemi. I naprawdę, chyba Kant kiedyś powiedział 

w takim oświeceniowym swoim marzeniu, że trzeba budować instytucje takie, którym dałoby się 

rządzić nawet narodem diabłów. No oczywiście miał na myśli to, że nie możemy zakładać, że mamy 

same dobre elementy natury i że musimy tworzyć instytucje, które zniosą to, że nasza natura jest 

różna i czasami jest pazerna, i czasami jest zła, egoistyczna i tak dalej. I myślę o takich 

instytucjach… - bo tak jak nie znany sześćdziesięciu procent nazw zawodów, w których pracować 

będą nasze dzieci, tak samo z całą pewnością nie znamy jeszcze nawet nazw partii, polityków, 

którzy kiedyś będą występować i będą się tym zajmować - … więc myślę, że powinniśmy wspólnym 

interesie budować instytucje, które są na to odporne i na tym mi niezwykle zależy.  

To się wpisuje zresztą w ten nurt poszukiwań jakiegoś innego modelu demokratycznego, nie jest 

tylko polski. Demokracje jeśli nie znajdą tego modelu, to całkiem demokratycznie popełnią 

samobójstwa i tego historia uczy prawie bez wyjątkowo. To, co się dzieje od ostatnich lat 

w Europie, od procesów, ja tu nie jestem od tego wykładu, ale to, co dawniej wydawało się 

niemożliwe, to znaczy, że ludzie, LUDZIE, mogą mieć konstruktywne pomysły i że mogą mieć 

wspólne marzenia i potrafią je uzgodnić.  

Czy to jest, nie wiem, w Belgii w 2011 roku taki ruch a znamiennej nazwie G1000. To był ruch 1000 

obywateli, wylosowanych zresztą, żeby było jasne, którzy jakoś próbowali przekroczyć 

tę niemożność, jak to bywa w Belgii zawiązania koalicji rządowej.  

To jest, to co zrobiła Islandia, budując nową konstytucję. Konstytuanta islandzka bazowana była na 

grupie wylosowanych ludzi, oni oczywiście nie uchwalili konstytucji. Tylko na przykład - jako zwykli 

ludzie - zadawali pytania co chcą, żeby było w konstytucji. Co jest już ważne.  

Prezydent Macron, który spotkał się z przeogromnym pierwotnie poparciem z buntem żółtych 

Kamizelek. Ludzi, którzy nie chcieli jeździć dieslem, przy okazji - bo to też nie jest bez znaczenia. 

I rozpoczął ten ruch tak zwany wielkiej narodowej debaty.  

Czy wreszcie ostatnio ogłoszony na poziomie Unii Europejskiej proces, który ma się skończyć wraz 

z francuską prezydencją, czyli dyskusja o Future of Europe. Znaczy jak ma w ogóle wyglądać 

Europa, żebyśmy mogli czuć, że jesteśmy jej częścią, żebyśmy mieli na nią wpływ.  
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Więc nie jesteśmy osamotnieni w tym małym naszym epizodzie, że ludzie coś chcą powiedzieć i że 

warto tego słuchać. I że mogą to powiedzieć, nie obrażając siebie nawzajem i z troską o to, 

co wspólne, wydaje mi się, że jest bardzo dobrym przyczółkiem i chciałbym byśmy na bazie tego 

precedensu, a wiem, że to jest, nawet miałem sygnały także z tego Ministerstwa, że to jest 

przedmiot zainteresowania także ludzi z Komisji Europejskiej. Bo nie jesteśmy jedynym krajem, 

który próbuje znaleźć jakoś, nie powiem trzecią drogę demokracji, ale coś, co wzbogaci to nasze 

doświadczenie i wyrwie nas z wahadła takich co czteroletnich nazwijmy to, nie wiem jak to 

nazwać, ale wiecie państwo, co mam na myśli.  

Więc cieszę się, że żeśmy taki malutki eksperyment zrobili i że on obudził w nas wszystkich, 

mam wrażenie, wiarę, że to jest możliwe. Bo jak widzę zachwyt ludzi często tymi wysłuchaniami, to 

on właściwie sprowadza się do tego, że „nie wiedzieliśmy, nie wierzyliśmy, że to jest możliwe, a to 

przecież nie jest wcale takie trudne”. I że ten dowód na istnienie, tak bym powiedział, jest dla mnie 

bardzo, bardzo ważny.  

Więc kończę, tu różne się pojawiły zdania, których ja nie wiedzę. Bomba informacyjna. O widzę, że 

króluje bomba informacyjna. Sfotografujemy to sobie.  

A ja jeszcze wobec tego poproszę o naprawdę ostatni slajd, albo to są chyba dwa slajdy, 

który pokazuje, no właśnie. Bez mojego wpływu (wymieniony zostałem na pierwszym miejscu, ale 

to nie ma znaczenia), widzicie państwo osoby ze Stoczni, które uczestniczyły w różnej formie, 

pomogły nam. Od prowadzenia czatów, losowania, budowani programu i tak dalej. Grupę Layka 

Studio, trzy osoby, bez których to nie wyglądałoby… zresztą widzę, że część państwa mówi „ 

przekazuję głos do Studia”. No tak to rzeczywiście tak tutaj mniej więcej wygląda. Zespół 

pracowników i wolontariuszy OFOP-u, tłumacze Polskiego Języka Migowego, a także, jak widzicie 

państwo, całkiem otwierana przez pana ministra Budę, spora grupa uczestników z Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej, bez których to by się także nie udało.  

I jeszcze chyba… nie mogę spojrzeć, czy mamy, mamy jeszcze jeden slajd? Aha. Tak i jeszcze 

chciałem bardzo podziękować prowadzącym.  

(No tak, Andrzej Porawski, de facto tak było, No ale powiedzmy).  

W każdym razie jak widzicie państwo, zbudowaliśmy bardzo solidną załogę osób, które 

poprowadziły to w ten sposób, że było to dla nas bezpieczne i dobre przedsięwzięcie.  

I już więcej nie mam nic do powiedzenia. Powiedziałbym „kiedyś tam do zobaczenia”. Raz jeszcze 

państwo dziękuję.  

Kłaniam się bardzo nisko i udaję się na zasłużony spoczynek i odpoczynek. 



 

- 459 - 

 

Osoby zaangażowane w przygotowanie i 

przebieg wysłuchań

Fundacja Stocznia 

Kuba Wygnański 

Zofia Komorowska 

Maria Jagaciak 

Marcin Górecki 

Katarzyna Pliszczyńska 

Marysia Perchuć-Żółtowska 

Jan Herbst 

Paweł Sielczak 

 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarzą-

dowych 

Karolina Dreszer-Smalec 

Iwona Janicka 

Rafał Kowalski 

Barbara Kielan 

Dariusz Koryto 

Łucja Kucmin-Węglarczyk 

Monika Korczak 

Katarzyna Czaplicka-Faryna 

Weronika Czyżewska-Waglowska 

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Waldemar Buda 

Renata Calak 

Agnieszka Kapciak 

Iga Zupok-Gierwatowska 

Katarzyna Wielądek 

Małgorzata Lubilińska 

Robert Sidorowicz 

Edyta Męczyńska 

Karolina Grot 

Małgorzata Głowacka 

Magdalena Dziubek - Grudzińska 

Agnieszką Jąkalska  

 

Transmisja - Layka Studio 

Karolina Szymańska 

Lesław Włodarczyk 

Piotr Włodarczyk 

 

Tłumacze Polskiego Języka Migowego 

Anna Borycka 

Ewelina Pawluś 

Krzysztof Mergalski 

 

Przegląd transkrypcji  

Agnieszka Jędrzejczyk 

 

Przestrzeń pracy zespołu wysłuchań 

Marzyciele i Rzemieślnicy Dom Innowacji 

Społecznych 

 


