
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć 
ul. Raszyńska 32/44 lok. 140, 02-026 Warszawa  

tel. (+48) 22 892 00 86 
e-mail: info@zielonasiec.pl  

www.zielonasiec.pl 
 

 

 

Jak naprawić Krajowy Plan Odbudowy? 

2 kwietnia 2021 

[informacja prasowa] 

Tylko do piątku 2 kwietnia można składać uwagi do projektu Krajowego Planu Odbudowy.  Organizacje 

pozarządowe przekazały już rządowi wspólne stanowisko i postulaty dotyczące poszczególnych 

komponentów Planu. Najbliższy miesiąc pokaże, czy konsultacje społeczne są dla rządu istotnym 

narzędziem czy grą pozorów i formalnością. 

Od kształtu Krajowego Planu Odbudowy przygotowywanego przez rząd zależy, jak wydamy 290 

(czy może tylko 120?) mld zł środków unijnych. Tyle zostało przyznane Polsce w ramach unijnego 

Instrumentu Na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na wychodzenie z kryzysu pandemii, 

uodpornienie gospodarki na kolejne kryzysy i na przyspieszenie zielonej transformacji naszego kraju. 

Ta nadprogramowa, względem funduszy strukturalnych, pula unijnych środków, może też znacząco wpłynąć 

na osiągnięcie przez Polskę celów klimatycznych. O ile zostanie mądrze wykorzystana. 

Treść KPO wpłynie na kierunki, priorytety i horyzont ambicji inwestycji publicznych w Polsce. 

Jego efektywność ma kluczowe znaczenie, bo to ostatni moment na zbudowanie solidnego fundamentu 

dla osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy najpóźniej w 2050 r. i powstrzymania kryzysu 

klimatycznego. To także szansa i odpowiednie dofinansowanie na przeprowadzenie w Polsce prawdziwej 

zielonej rewolucji społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej. 

Jednak strategia wydania tych niemałych środków musi być zgodna z unijną zasadą, która wyklucza działania 

szkodliwe dla środowiska naturalnego („Do No Significant Harm”). Przedstawiony do konsultacji 

społecznych projekt KPO, który rząd powinien przedłożyć Komisji Europejskiej do końca kwietnia, 

nie trzyma się tej zasady. Ponadto nie odzwierciedla ani skali ani pilności wyzwań. Brakuje w nim ambicji 

i koniecznego rozmachu, czego wyrazem jest ogólnikowy charakter zapisów i brak jasno określonych, 

wymiernych celów.  

Widać to na przykładzie kilku istotnych dla Polski obszarów w KPO. 

Energetyka 

Eksperci organizacji pozarządowych uważają, że jednym z najważniejszych elementów KPO powinien być 

pakiet reform zmierzających do niezwłocznego odblokowania potencjału energetyki odnawialnej, 

zwłaszcza energetyki wiatrowej na lądzie oraz rozproszonej energetyki obywatelskiej. Na razie ten 

dokument tego nie uwzględnia. Tymczasem poprawa efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych i decentralizacja systemu elektroenergetycznego to jedne z najważniejszych wyzwań 
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stojących przed naszym krajem. Niepokojący jest również fakt, że pod hasłem odnawialnych źródeł energii, 

projekt KPO wymienia nowe inwestycje w spalanie odpadów komunalnych. To błąd, który może przyczynić 

się do zwiększenia śladu węglowego Polski.  

Konieczna jest również zmiana zapisanej rządowej strategii, która zakłada, że energia z gazu ziemnego 

zastąpi jedną trzecią energii produkowanej przez węgiel. Realizacja tego założenia, absolutnie niezgodna 

z unijną zasadą nieszkodliwości, tak naprawdę niewiele zmieni w systemie energetycznym kraju. A wymaga 

on gruntownej przebudowy. 

Bioróżnorodność 

Projekt KPO nie uwzględnia koniecznej adaptacji do zmian klimatu. Wyrażenie „kryzys klimatyczny” 

nie występuje w nim ani razu. Nie uwzględnia ochrony bioróżnorodności (kompleksowej ochrony 

ekosystemów i zamieszkujących je zwierząt, a także powiększania powierzchni obszarów chronionych). 

W KPO nie ma planu ochrony lasów, nie ma też środków na przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom 

postępującej z roku na rok suszy. Projekt popiera natomiast m.in. budowę małych elektrowni wodnych, które 

nie wytwarzają znaczącej ilości energii odnawialnej, stanowią natomiast poważną ingerencję w środowisko, 

zmieniają stosunki wodne, warunki siedliskowe i stwarzają bariery ograniczające bioróżnorodność. Polska 

powinna dążyć do przywrócenia rzek i dolin rzecznych do stanu naturalnego.  

Autorzy projektu z góry przyjęli założenie, że wszystkie reformy i inwestycje, które proponują w KPO 

nie czynią poważnych szkód przyrodzie. Wytyczne techniczne Komisji Europejskiej natomiast jasno 

wskazują, że ocenę taką należy przeprowadzić osobno dla każdej inwestycji czy reformy prawnej. 

Zdrowie 

W niewystarczającym stopniu podkreślona została kwestia zdrowia publicznego jako punktu wyjścia 

do rozmów o transformacji energetycznej czy neutralności klimatycznej. Kryzys związany z pandemią jest 

kryzysem nie tylko gospodarczym ale też zdrowotnym, a zanieczyszczenie powietrza i skutki zmiany klimatu 

zagrażają zdrowiu milionów mieszkanek i mieszkańców. Szansa na sprawne przeprowadzenie zielonej 

transformacji jest jednocześnie szansą na znaczącą poprawę zdrowia publicznego, zmniejszenie obciążenia 

służby zdrowia i zewnętrznych kosztów zdrowotnych oraz na ochronę i budowanie odporności przed 

kolejnymi kryzysami zdrowotnymi. Szczególnie istotne w tym kontekście wydaje się wprowadzenie 

procedury OOZ - Oceny Oddziaływania na Zdrowie, w ramach każdego działania lub inwestycji. 

 Transport 

KPO jest szansą na uczynienie sektora transportu czystszym. Jednak w dokumencie są zaplanowane 

tylko fragmentaryczne działania. Na przykład wydatki na kolej mają być największe, ale trafią one głównie 

do PKP S.A. Wsparcie dla miejskiego i regionalnego transportu szynowego zostało całkowicie pominięte. 

A to tam, czyli do samorządu, powinna trafić większość funduszy na kolej. Za to w kwestii samego 
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zeroemisyjnego transportu miejskiego rządowy projekt KPO stawia na zakup autobusów elektrycznych 

i dopuszcza niestety zakup maszyn napędzanych gazem ziemnym. W dokumencie praktycznie nie są 

wymieniane rowery, co jest sprzeczne z perspektywami dla transportu miejskiego rysowanymi przez Unię, 

z rozwojem zielonej, inteligentnej mobilności.  

 

Najważniejsze oczekiwania strony społecznej względem KPO: 

• wycofanie wsparcia dla spalania odpadów komunalnych 

• wykreślenie bezwarunkowego poparcia dla gazowych rozwiązań w energetyce, ciepłownictwie 

i transporcie 

• eliminacja wsparcia dla źródeł ciepła zasilanych węglem z programów wspierających 

termomodernizację budynków (Czyste Powietrze, StopSmog) i wykreślenie wsparcia dla źródeł 

ciepła zasilanych pelletem, dopóki nie zostaną wdrożone normy jakości dla tego paliwa 

• wycofanie wsparcia dla małych elektrowni wodnych 

• wykreślenie tzw. specustawy suszowej 

• sprecyzowanie, że rozbudowa infrastruktury wodorowej nie przyczyni się do wzmocnienia pozycji 

gazu ziemnego w energetyce, a sam gaz pozostanie paliwem przejściowym, a nie docelowym 

polskiej transformacji energetycznej  

• zagwarantowanie, że żadne inwestycje infrastrukturalne w obszarach transportu i energetyki 

nie będą realizowane w kontrze do unijnej zasady „nie czyń poważnych szkód” oraz będą 

uwzględniały ocenę oddziaływania na zdrowie 

Stanowisko przekazane 2 kwietnia do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  

podpisało 40 organizacji pozarządowych  

Z jego pełną treścią oraz listą sygnatariuszy można zapoznać pod adresem bit.ly/NGO-a-KPO 

 Wypowiedzi współtwórców stanowiska NGO: 

• Rozważnemu planowaniu reform i wydatków w ramach KPO powinna sprzyjać świadomość, że tych 

nadprogramowych setek miliardów nie dostajemy od nikogo w prezencie, ale pożyczamy je od naszych dzieci 

i wnuków, które będą je spłacać do 2057 roku.  Pamiętajmy że cały Green Fund EU a więc i KPO jest zasilany 

http://bit.ly/NGO-a-KPO
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długoterminową pożyczką, jaką Komisja Europejska zaciąga na światowych rynkach finansowych 

– Jan Ruszkowski z Polskiej Zielonej Sieci.  

• KPO to niepowtarzalna okazja, aby wzmocnić działania na rzecz transformacji energetycznej Polski – odejść 

od spalania paliw kopalnych i osiągnąć neutralność klimatyczną. Przemyślane rozdysponowanie środków 

i prawidłowa realizacja celów KPO mają szansę uchronić zdrowie i życie tysięcy ludzi oraz wzmocnić 

odporność na kolejne kryzysy zdrowotne - Weronika Michalak, HEAL Polska  

[Stanowisko HEAL dotyczące projektu KPO]        

• Najwyższy czas na transformację energetyczną w kierunku korzystnych dla środowiska OZE i energii 

produkowanej bezpośrednio przez obywateli. Krajowy Plan Odbudowy powinien projektować 

tę transformację - Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć 

• KPO pokazuje, że rząd nie potrafi prawidłowo ocenić sytuacji i nie ma pomysłu na wdrożenie gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Proponowane działania obliczone są jedynie na pseudorozwiązania doraźnych 

problemów, co w konsekwencji będzie tylko wydłużać czas wprowadzenia nieuchronnych zmian 

oraz zwiększy ich koszt - Paweł Głuszyński, Towarzystwo na Rzecz Ziemi 

• Najbardziej brakuje w programie reform dotyczących komponentu „Zielonej energii”. Chodzi 

o zaplanowanie i realizację (narzędzia prawne i ekonomiczne) spójnej koncepcji uruchomienia rynków 

elektroprosumenckich. Chodzi o lokalną, rozproszoną energetykę z OZE, ogrzewanie w oparciu o pompy 

ciepła i transport w oparciu o elektryczność. Powinny zająć miejsce zapadających się ekonomicznie 

i klimatycznie rynków paliw kopalnych - Radosław Gawlik, Stowarzyszenie EKO-UNIA 

• Środki dostępne w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności różnią się od innych 

funduszy unijnych. Muszą być powiązane z szeroko zakrojonymi reformami. Nie mamy z ich pomocą 

remontować dziur w drodze, którą teraz idziemy lecz wytyczyć nowe ścieżki. Musimy wyciągnąć wnioski 

z tego, czego doświadczyliśmy w trakcie pandemii i zrozumieć, że to nie jest okazja na inwestowanie 

w infrastrukturę gazową czy obwodnice, ale szansa np. na masową akcję ocieplania polskich domów 

czy zapewnienie w mieście więcej bezpiecznej przestrzeni pieszym i rowerzystom, na chronienie 

i odtwarzanie zieleni, za którą tak tęskniliśmy jak nie mogliśmy wyjść z domu, a nie na pokrywanie kolejnych 

części miasta betonem w ramach błędnie rozumianej rewitalizacji - Urszula Stefanowicz, Polski Klub 

Ekologiczny Okręg Mazowiecki 

Szczegółowe informacje: 

• Rafał Rykowski               rafalrykowski@zielonasiec.pl 

• Urszula Schwarzenberg-Czerny     ula@zielonasiec.pl 

• Jan Ruszkowski               jr@zielonasiec.pl, 501 751 850 
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