
 

 

 
  

 

 

 

Protokół  

z Plenarnego Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  

z dnia 7 kwietnia 2021 r.  

  

Miejsce posiedzenia: Wideokonferencja 

Przewodniczący: Pan Jarosław Gowin, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii. 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście. 

Stronę rządową reprezentowali: Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister 

Cyfryzacji; Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej; Pan Przemysław 

Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Pan Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 

Finansów; Pan Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Pan 

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Pani Anna 

Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Pan Maciej Wąsik,  

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; Pani Olga Semeniuk, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za dialog; 

Pan Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Pan Paweł Różycki, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. W posiedzeniu wzięli także udział: 

Pani Agnieszka Lenartowicz-Łysik, Przedstawicielka Prezydenta RP; Pan Ryszard 

Kokoszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Pani Katarzyna Łażewska-

Hrycko, Główny Inspektor Pracy oraz Pan Marek Wójcik, Przedstawiciel Komisji Wspólnej 

Rządu i Samorządu Terytorialnego. 



 

 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Omówienie kwestii związanych z Krajowym Planem Odbudowy. 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii powitał uczestników posiedzenia plenarnego Rady i przeczytał porządek 

obrad. 

Strony jednogłośnie zaakceptowały porządek obrad.  

Ad 1 

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji podkreślił, że Krajowy 

Plan Odbudowy stanowi składową działań związanych ze zwiększaniem odporności polskiej 

oraz europejskiej gospodarki. Powiedział, że gospodarka ucierpiała na płaszczyznach popytu, 

podaży, płynności finansowej oraz rynku pracy. Ukazał pozytywny aspekt pomocy strony 

rządowej w postaci tarcz antykryzysowych, które stanowiły odpowiedź na problemy związane 

z płynnością gospodarki oraz rynkiem pracy. Mówiąc o procesie odbudowy mechanizmów 

podażowych i popytowych, wskazał na konieczność uzupełnienia działań doraźnych 

o strategiczne spojrzenie na działania inwestycyjne. Powiedział o konieczności połączenia 

środków państwowych, unijnych oraz prywatnych, co będzie istotne dla właściwej realizacji 

KPO oraz  zaznaczył solidarnościowy i prospołeczny charakter planu. Przypomniał 

o dwuczęściowej konstrukcji KPO – części grantowej o wartości 24 mld euro, która będzie 

wydatkowana do 2026 roku oraz części pożyczkowej o wartości 34 mld euro. Poinformował 

o preferencyjnych warunkach zaciągania takiego zobowiązania dla firm, w tym o możliwości 

rozpoczęcia spłaty kredytu z kilkuletnim przesunięciem. Wskazał na starania strony rządowej 

mające na celu zwiększenie efektywności infrastruktury, cyfryzacji, ochrony środowiska oraz 

ochrony zdrowia. Powiedział, że strona rządowa będzie starała się zwiększać produktywność 

gospodarki oraz umożliwić podniesienie wynagrodzeń pracowników. Zaznaczył, że algorytm 

służący do obliczania wypłaty środków pomocowych uwzględnia w danym regionie dochód na 

mieszkańca oraz zagęszczenie mieszkańców. Położył nacisk na sprawiedliwą dystrybucję 

środków pomocowych oraz poprosił partnerów społecznych o przedstawienie swoich opinii na 

temat KPO oraz innych programów, w tym między innymi Zielonego Ładu.  

Andrzej Radzikowski, OPZZ powiedział, że KPO będzie oznaczać duży postęp dla Polski 

i należy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać tę szansę. Zwrócił uwagę na zawarte w jego 



 

 

opinii trafne diagnozy KPO, przy czym podkreślił brak wskazania konkretnych instrumentów 

służących do realizacji celów programu. Zaznaczył brak oceny spójności dokumentu z innymi 

działaniami oraz programami strategicznymi, zarówno krajowymi, jak i unijnymi. Przytoczył 

opinię OPZZ, z której wynika, że plan nie jest w pełni zgodny z wytycznymi UE, odnoszącymi 

się do wzmacniania dialogu społecznego. Zwrócił uwagę na deklaracje powiązania KPO ze 

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz podkreślił niepełne zrealizowanie SOR 

w zakresie wynagrodzeń, w tym pułapki średniego dochodu. Zapytał, czy rząd wciąż uznaje 

pułapkę średniego dochodu jako jedną z głównych kwestii do rozwiązania oraz postulował 

o zadeklarowanie przez stronę rządową włączenia pracowników w grono odbiorców KPO, 

zapewnienia pracownikom wyższych wynagrodzeń oraz pochylenia się nad problemem pułapki 

średniego wynagrodzenia. Postulował o gwarancje pracownicze na rynku pracy i poprawę 

jakości zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w trakcie przeprowadzania transformacji 

energetycznej oraz górniczej. Powiedział o potrzebach aktywizacji zawodowej seniorów 

i dostosowania szkolnictwa do rynku pracy. Sprzeciwił się promowaniu elastycznych form 

zatrudnienia i zaznaczył, że są one sprzeczne z SOR oraz Europejskim Filarem Praw 

Socjalnych. Zwrócił uwagę na konieczność przydzielenia finansowania dla projektów 

zawartych w KPO, które sprzyjają tworzeniu miejsc pracy. Nakreślił kwestie nowoczesnego 

rozwiązania redukcji CO2 w oparciu o ojczyste dobra naturalne oraz powiązania KPO 

z Semestrem Europejskim. Zaznaczył wagę wzmacniania partnerów społecznych i odniósł się 

do negatywnej sytuacji w służbie zdrowia. Zwrócił uwagę na nisko opłacanych pracowników 

usług publicznych oraz brak dostępu do opieki nad dziećmi. Wskazał na konieczność 

podnoszenia poziomu cyfryzacji, w tym cyfrowej opieki zdrowotnej oraz zwrócił uwagę, że 

zarządzanie i sprawowanie opieki nad sanatoriami powinno znaleźć się w kompetencjach 

Ministra Zdrowia. 

Cezary Kaźmierczak, ZPP wyraził ogólne poparcie dla koncepcji KPO. Pozytywnie odniósł 

się do zamieszczonej w KPO diagnozy wyzwań innowacyjnych, dużej koncentracji 

na cyfryzacji, podnoszeniu kompetencji cyfrowych oraz nadaniu wysokiego priorytetu e-

zdrowiu i kwestiom wyrobów leczniczych i medycznych. Negatywnie ustosunkował 

się do pominięcia w diagnozie zagadnień demograficznych oraz zaznaczył konieczność 

podniesienia jakości pracy niektórych instytucji publicznych. Zwrócił uwagę na potrzebę 

poprawy jakości i poprawę stabilności regulacji prawnych oraz wypunktował brak spójności 

KPO z niektórymi innymi dokumentami strategicznymi. Krytycznie wypowiedział się wobec 

wspierania inwestycji przy wykorzystaniu jedynie ulg podatkowych oraz powiedział, że 



 

 

przebranżawianie nie stanowi jedynej formy pomocy. Wskazał potrzeby rozwoju 

telemedycyny, stworzenia stabilnych warunków do inwestowania oraz stworzenia nowego 

modelu planowania przestrzennego.  

Grzegorz Baczewski, Konfederacja Lewiatan powiedział, że pieniądze z KPO stanowią 

bardzo duży impuls dla Polskiej gospodarki, a inwestycje mogą wprowadzić gospodarkę 

na wysoki poziom. Nakreślił potrzebę współpracy administracji oraz biznesu, a także 

pogłębienie dialogu społecznego. Powiedział, że Konfederacja Lewiatan zgłosiła ponad 

40 fiszek projektowych do KPO, a samo stanowisko organizacji zawiera 200 szczegółowych 

uwag. Zadeklarował chęć zaangażowania się Konfederacji Lewiatan w działania mające na celu 

poprawę jakości KPO. Jako podstawowe problemy wymienił brak uwzględnienia w treści 

planu zaleceń KE dla Polski z 2019 roku oraz brak uwzględnienia rzeczywistej wizji rozwoju 

polski przez niektóre reformy wpisane do KPO np. w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego 

w Polsce, podnoszenia kompetencji cyfrowych i zapewnienia skutecznych konsultacji 

publicznych. Zaznaczył również, że reformy zawarte w KPO mają zbyt ogólny opis i przez co 

nie gwarantują adresowania wszystkich problemów, z którymi boryka się Polska. Powiedział 

o uzależnieniu dostępu do środków na inwestycje od właściwie sformułowanych kamieni 

milowych i postulował o usunięcie z treści KPO inwestycji niezwiązanych z programem. 

Zaznaczył brak transparentności zasad wyboru podmiotów, które miałyby realizować 

inwestycje zawarte w dokumencie i powiedział, że pieniądze powinny być przydzielane 

przedsiębiorcom w oparciu o kryterium efektywności, gdzie nie ma miejsca na preferencję dla 

spółek Skarbu Państwa. Zwrócił uwagę na niedofinansowanie niektórych istotnych inwestycji 

oraz ich zbyt wąski zakres, np. w zakresie wdrażania pracy zdalnej w firmach. Ponadto zapytał 

o szczegóły wsparcia przeznaczonego dla firm i termin otwarcia naborów, a także kto będzie 

definiował kryteria wyboru konkretnych firm. Zaznaczył potrzebę omówienia systemu 

wdrażania KPO.  

 

Norbert Pruszanowski, ZRP wyraził zadowolenie z położenia dużego nacisku na rozwój 

systemu publicznego szkolnictwa. Jednocześnie zwrócił uwagę na zmarginalizowanie kwestii 

kształcenia w systemie dualnym. Powiedział, że na 120 Centrów w ramach sieci kształcenia 

umiejętności wydaje się ponad 920 mln euro, a w opinii ZRP należy wspierać już istniejące 

placówki, które kształcą w systemie dualnym zamiast tworzyć nowe. Zwrócił uwagę na 

niewyraźną linię demarkacyjną pomiędzy wsparciem dla sektora MŚP w KPO i Umowie 



 

 

Partnerstwa. Podkreślił istotność stabilności dla wzrostu inwestycji oraz odmienne potrzeby 

mikro i małych firmy związane z innowacjami organizacyjnymi.  

Witold Michałek, BCC powiedział, że większość uwag BCC dotyczy części grantowej KPO 

oraz zaznaczył niesatysfakcjonujące według BCC omówienie pomocy zwrotnej i bezzwrotnej 

planu, co ogranicza możliwości rozwoju gospodarki, a także utrudnia ocenę finansowania. 

Zwrócił uwagę na brak priorytetyzacji programów wsparcia oraz na niedopasowanie niektórych 

celów w KPO, przez co koszty są rozpraszane i nie wspiera się istotnych wydatków. 

Powiedział, że w komponencie A – odporność i konkurencyjność gospodarki, gdzie 

przewidziano dotacje w wysokości 5,4 mld złotych, sektor hotelarsko-restauracyjny zostanie 

zasilony kwotą 1,3 mld zł na wsparcie ponad 1300 przedsiębiorstw. Podkreślił brak możliwości 

funkcjonowania tych firm ze względu na zakazy administracyjne, podkreślając ich trudną 

sytuację finansową. Pozytywnie odniósł się do zainteresowania kwestiami ekologii, zwłaszcza 

w kontekście polityki UE, przy czym wskazał, że kwota dotacji w wysokości około 730 mln zł 

może okazać się niewystarczająca – szczególnie w zakresie recyklingu, gdzie przewidziano 

alokację kwoty 162 mln euro. Wskazał na niepewność, czy dodatkowe środki będą 

przeznaczane na cel ochrony środowiska oraz podkreślił niewłaściwe finansowanie niektórych 

inwestycji ze źródeł Next Generation EU Recovery np. zakup szczepionek, który pochłonie 

6,1 mln złotych, co stanowi około 1/3 wydatków na służbę zdrowia zaplanowanych z KPO. 

Zapytał, jak będzie zarządzane i rozliczane wydatkowanie pieniędzy z KPO. Poinformował 

o woli Senatu RP dotyczącej utworzenia apolitycznej komisji, której celem będzie 

monitorowanie wydatków KPO i wyraził nadzieję na poparcie tego pomysłu przez rząd.  

Łukasz Kozłowski, FPP pozytywnie ocenił czytelną strukturę dokumentu oraz diagnozę 

problemów i wyzwań rozwojowych zawartych w KPO, który wpisuje się w priorytety UE. 

Zwrócił uwagę na brak transparentnych kryteriów określających, które podmioty zostaną objęte 

wsparciem. Prognozował, że zainteresowanie dofinansowaniem będzie większe niż możliwości 

KPO. Znaczne zainteresowanie przedsiębiorców przewiduje w ramach inwestycji ujętych w 

reformie A 1.1. Wskazał na dużą wagę transparentności oraz informowania przedsiębiorców z 

wyprzedzeniem, tak by mogli podjąć odpowiednie środki przygotowawcze. Dodatkowo 

poprosił o kontynuację prowadzenia konsultacji.  

Rafał Baniak, Pracodawcy RP zapytał o możliwość powołania Zespołu w Radzie, który 

pracowałby nad kwestiami związanymi z KPO. 



 

 

Paweł Wojciechowski, Pracodawcy RP podkreślił istotność KPO i wyraził nadzieję 

na pozytywny wynik konsultacji dokumentu w Brukseli. Zwrócił uwagę na zintensyfikowanie 

działań związanych z ekologią i zainteresowanie się tematami biomasy i magazynów energii 

OZE. Nakreślił potrzeby pogłębienia dialogu oraz pojawienia się inwestycji prywatnych we 

wzroście PKB. Wypunktował kwestie aktywizacji zawodowej seniorów oraz podniesienia 

wieku emerytalnego. Wyraził wolę współpracy w celu wypracowania jak najlepszej alokacji, 

która przełoży się na wybranie jak najefektywniejszych programów.  

Henryk Nakonieczny, NSZZ „Solidarność” wyraził zrozumienie i wolę wsparcia dla celów 

tworzących komponenty KPO. Powiedział, że są to działania istotne dla rozwoju gospodarki 

i przemysłu polski. Poinformował, że w marcu NSZZ „Solidarność” przekazał szczegółową 

opinię stronie rządowej i partnerom społecznym na temat KPO i zwrócił uwagę na brak ujęcia 

strony społecznej w strategicznych dokumentach państwa. Wyraził sprzeciw wobec 

negatywnego stanowiska strony rządowej wobec układów zbiorowych pracy zawartych 

w Dyrektywie w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. 

Katarzyna Zimmer-Drabczyk, NSZZ „Solidarność” wyraziła obawę odnośnie możliwości 

niezrealizowania celów KPO ze względu na opóźnienia i błędy legislacyjne. Zapytała, czy KPO 

będzie komplementarny z innymi funduszami, zwłaszcza w zakresie sektora zdrowia. Zwróciła 

uwagę na brak wiedzy o finalnej wysokości środków pomocowych przyznanych danym 

sektorom. Postulowała o włączenie partnerów społecznych do przygotowania sprawozdań 

z realizacji KPO i wyraziła sprzeciw odnośnie promowania elastycznych form zatrudnienia. 

Zapytała o reformę rynku pracy i zwróciła uwagę na kwestię starzejącego się społeczeństwa. 

Podkreśliła fakt wykluczenia Polregio z KPO i powiedziała, że przedstawiciele związków 

zawodowych powinni być włączeni w prace nad przygotowanie ram dla funkcjonowania sieci 

branżowych centrów umiejętności (KPO w tej części wymaga uzupełnienia). Wskazała na 

konieczność podniesienia kompetencji pracowników sektora medycznego i upowszechnienia 

dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech. Zapytała o finansowanie żłobków i czy opieka nad 

dziećmi będzie realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Waldemar Lutkowski, FZZ zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia transformacji 

energetycznej do 2030 roku oraz na rosnące ceny za emisję CO2. Prognozował, że zmiany 

doprowadzą do upadku grup PGE i Tauron. Przytoczył statystyki, które mówią o konieczności 

zatrzymania produkcji energii elektrycznej w oparciu o dobra naturalne Polski i przewidywał 

pojawienie się kryzysu energetycznego przed 2028 rokiem.  



 

 

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii poinformował, że zwrócił się w kwestiach energetycznych do Ministrów 

Klimatu UE. Wskazał, że cena emisji CO2 jest wynikiem spekulacji przez co jest zawyżona.  

Pan Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

poinformował o staraniach strony rządowej mających na celu wypełnienia zaleceń UE oraz 

o przygotowaniu nowej części strategicznej KPO, która stanowi odpowiedź na wszystkie 

zalecenia Semestru Europejskiego, z wyjątkiem podnoszenia wieku emerytalnego. Wskazał na 

trwający dialog techniczny z Komisją UE oraz powiedział, że w toku negocjacji podjęto 

działania związane z aktywizacją zawodową seniorów bez podnoszenia wieku emerytalnego. 

Podziękował członkom Rady za włączenie się w prace nad Krajowym Planem Odbudowy. 

Poinformował o krótkim terminie na wprowadzanie reform odnosząc się między innymi do 

reformy zagospodarowania przestrzennego. Wskazał na brak precedensu tak daleko idącej 

współpracy strony rządowej z samorządami w kwestiach finansowych, legislacyjnych 

i ekologicznych. Zaznaczył, że zostały podniesione dotacje dla sektora transportowego na 

zakup taborów kolejowych i powiedział o osobnej części, która będzie poświęcona Polregio. 

Wskazał, że żłobki nie będą finansowane na zasadzie partnerstw publiczno-prywatnych, 

zaznaczając możliwość tworzenia żłobków przez podmioty prywatne. Oznajmił, że dokument 

był uzupełniany w trakcie konsultacji i będzie on stanowił odpowiedź na wiele 

z przedstawionych przez partnerów społecznych postulatów. Wskazał, że KPO nie może 

zastąpić tarcz antykryzysowych oraz poinformował, że środki na dział przedsiębiorczości 

zostaną zwiększone. Podkreślił, że nie będzie przeprowadzanych szczepień, które miały być 

finansowane z KPO, a uzyskane w ten sposób 30 mld zł zostanie przeznaczone na modernizację 

szpitalnictwa. Poinformował o zamiarze przeprowadzenia konsultacji Ustawy wdrożeniowej 

po 30 kwietnia br. na wzór konsultacji Umowy Partnerstwa. Poinformował, że cele SOR 

są realizowane, ale przez wzgląd na pandemię ich realizacja jest wydłużona. Zadeklarował, iż 

strona rządowa nie chce wspierać umów cywilno-prawnych, a uelastycznienie ma za zadanie 

zinstytucjonalizowanie pracy zdalnej. Zaznaczył, że stronie rządowej zależy na tym, aby 

planowanie przestrzenne realnie wpływało na kształtowanie przestrzeni i poinformował, że 

inwestycja w Centralny Port Komunikacyjny nie będzie realizowana ze środków UE, niemniej 

rząd szuka inwestycji w pobliżu portu, które będą mogły być finansowane z dotacji. Wskazał, 

że do sierpnia 2026 roku muszą zostać zrealizowane wszystkie inwestycje, a strona rządowa 

dokłada starań w celu poprawy stabilności regulacyjnej oraz transparentności prawa. 



 

 

Podkreślił, że górnictwo i transformacja energetyczna będą objęte osobnym programem 

realizowanym w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.  

Sławomir Broniarz, OPZZ wyraził krytykę wobec niewłączenia edukacji do celów 

strategicznych państwa oraz powiedział, że edukacja powinna stanowić osobny element KPO. 

Zwrócił uwagę na cyfryzację, jako element wspierający nauczanie i powiedział, że 

w komponencie C jest 550 mln euro, które mają zostać przeznaczone także na zakup sprzętu. 

Podkreślił, iż mimo planowanego zwiększenia zasobów, nie wyeliminuje się problemu braku 

dostępu uczniów do komputerów. Nakreślił potrzebę zwiększania kompetencji pedagogicznych 

i cyfrowych nauczycieli. Powołał się na raport GIS mówiąc, że dzieci w Polsce są wysoce 

narażone na zagrożenia atakami nienawiści. Poprosił o powołanie komitetów sprawdzających 

realizację KPO. 

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP zaznaczył, że zadaniem KPO jest przywrócenie 

gospodarki do stanu przedpandemicznego i stworzenie szansy na wejście polskich firm 

do międzynarodowego poziomu konkurencji. Wyraził zadowolenie z wysokości środków 

przeznaczonych na pomoc w wysokości 200 mld zł oraz wnioskował o powiększenie 

funduszów pomocowych o 10 mld zł w związku z przedłużeniem lockdownu. Podkreślił, że im 

dłużej będzie trwał lockdown, tym trudniej będzie osiągnąć zamierzoną poprawę stanu 

gospodarki i zaapelował o nieprzedłużanie lockdownu, wskazując na sprawny przebieg procesu 

szczepień oraz nabycie naturalnej odporności przez ozdrowieńców. Przypomniał 

o wypracowanych wspólnie standardach sanitarnych dla przedsiębiorców i klientów oraz 

zadeklarował wolę dialogu, wskazując na Radę przy Rzeczniku MŚP jako gremium 

konsultacyjne. 

Pan Marek Wójcik, Przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

zwrócił uwagę na wagę  KPO oraz na fakt, iż partnerzy społeczni rozmawiają o wersji 

dokumentu sprzed 1,5 miesiąca. Postulował o pogłębienie dialogu i zaznaczył, że ocena KPO 

będzie utrudniona ze względu na brak informacji o zamierzonym wpływie na gospodarkę. 

Podkreślił niejasno sformułowane uzasadnienie zasad finansowania i powiedział, że KPO 

powinno być konsultowane w tym samym czasie co Ustawa wdrożeniowa. Powiedział, 

że zwiększyłoby to transparentność dokumentów oraz wskazał na brak informacji o skali 

i wartości przedsięwzięć, które już sfinansowano w ramach KPO. Zaznaczył brak 

przejrzystości zasad przyznawania części pożyczkowej i poparł postulat o przyśpieszeniu prac 

dotyczących planowania przestrzennego. Postulował o ujęcie rehabilitacji pocovidovej w dziale 



 

 

ochrony zdrowia. Poparł Prezesa Broniarza, mówiąc, że lepsza jakościowo edukacja zapewni 

lepszą pozycję absolwentów na rynku pracy.  

Jan Klimek, ZRP wyraził ogólne poparcie ZRP dla KPO i pozytywnie odniósł się do prób 

zwiększenia odporności gospodarki. Zwrócił uwagę na odległe miejsce Polski w rankingach 

pod względem robotyzacji i brak posiadania przez połowę Polaków umiejętności cyfrowych. 

Nakreślił problem stojący przed edukacją, która będzie musiała zacząć wykorzystywać nowe 

technologie i cyfryzację w procesie nauczania. Prognozował redukcję o około 75% pracy 

ludzkiej, jaka jest obecnie znana ludziom i powiedział, że w celu zwiększenia konkurencyjności 

należy poprawić dualny system kształcenia oraz warunki zatrudnienia. Wskazał na dużą rolę 

rzemiosła w procesie kształcenia młodzieży i poinformował, że obecnie w zakładach 

rzemieślniczych uczy się około 30 tys. osób, a w szczytowych momentach było to 190 tysięcy 

uczniów. Zaznaczył, że szkoła musi pomóc uczniom w krytycznym postrzeganiu przyszłości 

i postulował o włączenie rzemiosła do KPO.  

Dorota Gardias, FZZ powiedziała, że oczekiwała systemowej zmiany ochrony zdrowia, która 

będzie przeprowadzona w ramach KPO i wyraziła nadzieję na doprecyzowanie planu. Zwróciła 

uwagę na brak informacji o sposobie zapewnienia dopływu kadr w sektorze medycznym 

i zapytała, czy będzie się to wiązać ze zmianami w systemie kształcenia. Prognozowała odejście 

na emeryturę znacznej grupy personelu pielęgniarskiego oraz powiedziała, że zakładana 

efektywność systemu ochrony zdrowia jest niemożliwa do osiągnięcia przy tak małej liczbie 

pracowników oraz braku wzrostu liczby osób kandydujących do szkół medycznych. 

Postulowała o prowadzenie konkretnych zmian w służbie zdrowia i systemie kształcenia kadr 

medycznych, wydzielenie kosztów pracy z kosztów procedury medycznej oraz likwidację 

spółek prawa handlowego, nad którymi nie przeprowadza się kontroli. Zasugerowała 

podniesienie wynagrodzeń jako bodziec zachęcający młodych ludzi do podjęcia pracy 

w pielęgniarstwie. 

Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan wskazał na szansę jaką daje KPO dla gospodarki, nie 

tylko w kontekście planu finansowego, ale również pobudzania aktywności gospodarczej oraz 

społecznej. Jako klucz do takich zmian wskazał nowoczesne zarządzanie polityką publiczną 

dzięki wzmacnianiu mechanizmów dialogu społecznego. Powiedział, że osłabianie dialogu 

negatywnie wpływa na kapitał społeczny i postulował o wzmocnienie dialogu społecznego 

w zapisach KPO. Mateusz Morawiecki, Premier RP, Minister Cyfryzacji podsumowując 

obrady powiedział, że należy oceniać obecny stan gospodarki oraz wskaźników takich jak 

zatrudnienie, wysokość emerytur czy wysokość płac, zestawiając je z sytuacją gospodarczą 



 

 

sprzed czterech lat. Poinformował, iż 5-10 lat temu bezrobocie było jednym z istotniejszych 

problemów, a dzięki staraniom strony rządowej stopa bezrobocia w Polsce obecnie jest 

najniższa w skali Unii Europejskiej. Powiedział, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń wzrosła 

produktywność na rynku pracy oraz przytoczył statystyki mówiąc o 21% wzroście łącznym 

wysokości płac, 31% wzroście wysokości emerytur, około 50% wzroście wysokości najniższej 

emerytury i wzroście wysokości emerytur przekraczającym wzrost PKB. Powiedział o łącznym 

wzroście emerytur w wysokości 34 mld zł w 2021 roku oraz zwrócił uwagę na uszczelnienie 

finansów publicznych wskutek zlikwidowania luki VAT, CIT oraz zwiększenia przyrostu z 

podatku dochodowego, co przełożyło się na likwidację skrajnego ubóstwa, w tym skrajnego 

ubóstwa dzieci. Poinformował o rekordowym eksporcie, nadwyżce w rachunku bieżącym, 

zmniejszeniu zależności od kapitału zagranicznego, największej tarczy antykryzysowej na 

terenie Unii Europejskiej w proporcji do PKB i zaznaczył rosnącą niezależność polskiej 

gospodarki oraz wysoką skuteczność dotychczasowych programów pomocowych. 

Podziękował za konstruktywną krytykę ze strony partnerów społecznych i powiedział, że 

szersze spektrum działań ukarze się, gdy spojrzy się na ten dokument wraz z Polskim Nowym 

Ładem oraz Umową Partnerstwa. Zadeklarował troskę strony rządowej o edukację oraz 

zabezpieczenie środków na poprawę polskiej edukacji, w tym likwidację tak zwanych białych 

plam. Powiedział, że planuje się przeznaczenie kwot 550 mln euro na sprzęt dla szkół, 200 mln 

euro na modernizację energetyczną szkół oraz 450 mln euro na Branżowe Centra Rozwoju. 

Poinformował, że rząd będzie kładł nacisk na zwiększanie poziomu inwestycji oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy. Premier odniósł się również do zarzutów dot. stabilności i jakości 

polskiego systemu prawnego. Wskazał, że Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, 

Przewodniczący RDS, zaproponował zasadniczy zapis dotyczący uproszczenia 

i ustabilizowania procesu legislacyjnego do Nowego Polskiego Ładu. Zaznaczył, że od 

2018  roku spadała łączna liczba stron ustaw ogłaszanych w dzienniku ustaw i obecnie 

kształtuje się na poziomie około 31 tysięcy. Sprzeciwił się dyskryminowaniu dużych firm 

w udzielaniu pomocy oraz podkreślił, że małe firmy, z małym kapitałem potrzebują istotnego 

wsparcia. Zwrócił uwagę na starania związane ze skłanianiem dużych zagranicznych firm do 

inwestowania w Polsce oraz powiedział o utworzeniu stref ekonomicznych, które mają na celu 

stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju firm, w tym firm z sektora MŚP. 

Poinformował o przesunięciu środków w KPO na inwestycje kolejowe, w tym regionalne oraz 

infrastrukturalne w obszarze energetycznym, w celu zapewnienia konkurencyjności polskiego 

przemysłu energochłonnego. Prognozował odnalezienie szansy dla Polski w wykorzystywaniu 

tak zwanej czystej energii. Zapowiedział wzrost wydatków z części grantowej na służbę 



 

 

zdrowia z 900 mln na ponad 2 mld euro, które zostaną jeszcze podniesione o wydatki 

budżetowe. Zapowiedział reformę służby zdrowia w celu zniwelowania jej niedoskonałości 

i zadeklarował otwartość na dialog.  

Jarosław Gowin, Przewodniczący RDS, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, 

Pracy i Technologii podkreślił, iż konsultacje KPO stanowią realny dialog. W związku 

z wyczerpaniem tematów będących przedmiotem obrad, zakończył posiedzenie plenarne.  
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