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Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja o Krajowym Planie Odbudowy przekazanym do Komisji Europejskiej przez  

Rząd RP. 

 

Posiedzeniu przewodniczyli: 

 przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich oraz 

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej: 

Marcin Bosacki, Danuta Jazłowiecka, Michał Kamiński, Kazimierz Kleina, Bogdan Klich, 

Gabriela Morawska-Stanecka, Aleksander Szwed, 

 
senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych: 

 Paweł Arndt, Grzegorz Bierecki, Jacek Bogucki, Leszek Czarnobaj, Kazimierz Kleina, 

Krzysztof Mróz, Stanisław Ożóg, Ryszard Świlski, 

 
senator: 

 Jacek Bury, 

 
goście, m.in.: 

 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: 

sekretarz stanu Waldemar Buda, 

prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski, 

prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, 

prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski, 

przedstawiciele organizacji samorządowych, korporacji zawodowych, organizacji 

ekonomicznych i społecznych, m.in.: Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, 

Fundacji „Stocznia”, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Województw 

RP, Inicjatywy „Wolne Sądy”, Fundacji Stefana Batorego, Naczelnej Rady Lekarskiej, Polskiej 

Zielonej Sieci, Pracodawców RP, Business Centre Club, 



 

 

doradcy Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, m.in.: Artur Nowak-Far, Jerzy 

Marek Nowakowski, 

Sejm RP, m.in.: 

poseł Władysław Teofil Bartoszewski, 

poseł Andrzej Szejna, 

poseł Krzysztof Gawkowski, 

Parlament Europejski: 

poseł Łukasz Kohut. 

 

 

Ad 1. 
 

 Komisje zapoznały się z informacją o Krajowym Planie Odbudowy (KPO) przekazanym do 

Komisji Europejskiej przez Radę Ministrów.  

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich podkreślił, 

że to posiedzenie senackich komisji rozpoczyna proces, który zakończy się odrzuceniem lub 

przyjęciem ustawy ratyfikującej KPO w sposób warunkowy. Nie wykluczył zorganizowania 

wysłuchania publicznego w sprawie KPO. Zwrócił się do sekretarza stanu w Ministerstwie 

Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy, który na posiedzeniu prezentował 

informację o KPO, o przedstawienie na piśmie planów rządu dotyczących ewentualnej 

konsolidacji szpitali powiatowych. Centralizacja szpitali, według uczestników posiedzenia, 

oznaczałaby odwrócenie reformy samorządowej. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda odniósł się 

do ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej zasobów własnych Unii Europejskiej. Podkreślił, że 

19 unijnych państw, które ratyfikowały już decyzję o systemie zasobów własnych, zrobiło to 

bezwarunkowo. Jego zdaniem zawarcie w ustawie ratyfikacyjnej jakichkolwiek dodatków 

może powodować, że ratyfikacja będzie musiała być ponowiona; w ocenie wiceministra Budy 

nie ma kraju, który warunkowałby treść KPO w ustawie parlamentu krajowego. Poinformował 

też, że przekazał marszałkowi Senatu RP Tomaszowi Grodzkiemu opinię prawną w tej 

sprawie. Wyjaśnił, że KPO w stosunku do pierwszej wersji z lutego br. został po konsultacjach 

społecznych i po uzgodnieniach z Lewicą zmieniony i uzupełniony. Wskazał, że najwięcej 

wprowadzonych zmian w KPO dotyczyło samorządów i rolnictwa. Poinformował, że na 

początku „zadysponowana zostanie cała część dotacyjna, niespełna 24 miliardy euro, oraz 

około 11 miliardów euro części pożyczkowej”, gdyż, jak powiedział, nie są znane warunki, na 

jakich pożyczki będą udzielane. Minister omówił też poszczególne komponenty KPO. 

Zdaniem senatora Bogdana Klicha KPO „to plan pozbawiony busoli, wiązka projektów, które 

nie mają horyzontu”. Zarzucił, że KPO odwołuje się do Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, 

która poniosła fiasko, ponadto wskazywał, że za dużo środków trafić ma do spółek Skarbu 

Państwa. Zwrócił ponadto uwagę na brak mechanizmów kontrolnych nad wydatkowaniem – 

jak podkreślił – tych ogromnych środków. 

Z kolei prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski stwierdził, że Polska potrzebuje 

pieniędzy unijnych, żeby wyjść z kryzysu, ale muszą być one dzielone transparentnie 

i sprawiedliwie. Tymczasem, jak powiedział, samorządowcy mają ograniczone zaufanie do 

rządu. Podkreślił, że nie ma pozytywnej oceny samorządów dla KPO. Zwrócił uwagę, że 

większość pieniędzy przeznaczonych dla samorządów jest oferowana w ramach pożyczek, co 

oznacza, że nie będą one mogły po nie sięgnąć z powodu dużego zadłużenia.  

Prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski postulował, by ujawniony został skład Komitetu 

Monitorującego wdrażanie KPO. Wskazywał, że we wdrażanie KPO powinny być 

zaangażowane urzędy marszałkowskie.  

Prezydent miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz mówiła, że o środkach finansowych w tak 

znacznej wysokości trzeba dyskutować i rozdzielać je we wspólnym dialogu. 

Łukasz Bernatowicz z Business Centre Club zaapelował, by do firm trafiło więcej funduszy 



 

 

z Planu Odbudowy. Zauważył, że – wg szacunków organizacji – polscy przedsiębiorcy będą 

mogli liczyć na maksymalnie 20% budżetu KPO. 

Poseł Władysław Teofil Bartoszewski zaznaczył, że część pożyczkowa powinna zostać 

przeznaczona na inwestycje, które przynoszą zyski. W związku z tym to spółki Skarbu Państwa 

powinny być finansowane pożyczkami, bo ich obowiązkiem jest przynosić zysk dla obywateli. 

Z kolei opieka zdrowotna i samorządy powinny być finansowane wyłącznie z części grantowej. 

Senator Jacek Bury ocenił, że choć unijne rozporządzenie w sprawie Funduszu Odbudowy nie 

wymaga ustawy wdrożeniowej, to w Polsce taka ustawa jest potrzebna, by środki z Funduszu 

Odbudowy „wydać sprawnie i sprawiedliwie”. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłaszali gotowe projekty, dotyczące wyłonienia 

Komitetu Monitorującego KPO. 

 

Opracowano w BSMUE 

 


