
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Barbarę Zdrojewską i Bogdana Zdrojewskiego 

na 20. posiedzeniu Senatu| 

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Skutki trwającej pandemii COVID-19 stanowią ogromne wyzwanie dla każdego sektora gospodarki 

w Polsce, a jej negatywny wpływ szczególnie zauważalny jest w obszarze szeroko pojętego transportu oraz 

energetyki, co nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy. W obecnym kryzysie epidemiologicznym bardzo 

ważne jest, by chronić infrastrukturę, technologię, sektory o krytycznym znaczeniu dla naszej gospodarki 

oraz miejsca pracy i pracowników. 

Mając to na uwadze, gmina Wrocław, jako kreator pozytywnych zmian w regionie, zaplanowała realizację 

przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby regionu powstałe w związku z wystąpieniem pandemii COVID-

19 i ubiega się o dofinansowanie z UE połączonych tematycznie projektów „Wzmocnienie potencjału wzro-

stu regionu poprzez rozwój zrównoważonego transportu i likwidację niskiej emisji” oraz „Wzmocnienie kapi-

tału ludzkiego i rozbudowa infrastruktury w obliczu zagrożenia pandemicznego” w ramach Krajowego Planu 

Odbudowy. Projekty te wpisują się w ramy KPO i posiadają znaczące, ponadlokalne znaczenie dla walki ze 

skutkami COVID-19. W swoim oświadczeniu chcielibyśmy polecić je uwadze Pana Ministra i przybliżyć ich 

założenia. 

Pierwsze przedsięwzięcie ukierunkowane jest na dokonanie we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej 

zielonej transformacji obejmującej czyste i wydajne wytwarzanie i wykorzystanie energii, rozwój zrównowa-

żonego niskoemisyjnego transportu integrującego różne jego formy (transport publiczny – tramwajowy 

i autobusowy – oraz rowerowy), a także rozbudowę infrastruktury drogowej, istotnej z punktu widzenia za-

pewnienia niezakłóconego przepływu towarów oraz łańcucha dostaw. Ma ono charakter inwestycyjny oraz 

strategiczny dla całego regionu, składa się bowiem z wzajemnie uzupełniających się i komplementarnych 

inwestycji prowadzących do dekarbonizacji gospodarki, tj: po pierwsze, budowy alei Wielkiej Wyspy (bu-

dowa we wschodniej części miasta Wrocławia drogi zbiorczej wraz z przeprawami przez rzeki Oława i Od-

ra); po drugie, budowy wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce wraz z budową 

mostów Chrobrego; po trzecie, budowy wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Maślice; po 

czwarte, budowy wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej na osiedle Jagodno; po piąte, rozbudowy floty 

transportu nisko- i zeroemisyjnego (zadanie realizowane przez MPK sp. z o.o.); po szóste, stworzenia spójnej 

sieci tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji; po siódme, kompleksowej ter-

momodernizacji wraz z wymianą węglowych źródeł ogrzewania w budynkach wielorodzinnych w komunal-

nym zasobie mieszkaniowym gminy Wrocław oraz termomodernizacji zasobu TBS Wrocław wraz z zasto-

sowaniem rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Co 

ważne, zakres zadań związanych z realizacją projektu „Wzmocnienie potencjału wzrostu regionu poprzez 

rozwój zrównoważonego transportu i likwidację niskiej emisji” dobrany został w taki sposób, aby nie tylko 

zniwelowały one negatywne skutki COVID-19, ale także stanowiły katalizator dalszych zmian w regionie, tj. 

powodowały wzrost zatrudnienia, wzrost potencjału gospodarczego i pobudzanie gospodarki do rozwoju 

nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. 

Projekt „Wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozbudowa infrastruktury w obliczu zagrożenia pandemiczne-

go” ma charakter strategiczny, ponadlokalny i trwały. To kompleksowy program wzmocnienia kapitału ludz-

kiego regionu i rozwoju niezbędnej infrastruktury, którego nadrzędnym celem jest adaptacja mieszkańców 

miasta i regionu do sytuacji kryzysowych oraz ich konsekwencji w ujęciu gospodarczym, edukacyjnym 

i społecznym. Program łagodzić ma skutki kryzysu wywołanego zagrożeniem pandemicznym oraz wzmac-

niać odporność społeczeństwa i gospodarki poprzez stworzenie trwałych podstaw do wzrostu. Program obej-

muje 2 komponenty: infrastrukturalny i społeczny. 

Komponent infrastrukturalny wpisuje się w założenia wzrostu gospodarczego po okresie zagrożenia pan-

demicznego poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy w nowo utworzonych placówkach oraz zwiększenie 

aktywności zawodowej i uczestnictwa w rynku pracy rodziców i opiekunów poprzez zapewnienie lepszego 

dostępu do edukacji i opieki nad dziećmi. Obejmuje realizację 4 zadań: budowa żłobka przy ul. Sołtysowic-

kiej we Wrocławiu wraz z biblioteką i centrum aktywności lokalnej; budowa zespołu szkolno-przedszkolnego 



przy ul. Cynamonowej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą towarzy-

szącą umożliwiającą dojazd do szkoły; budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Asfaltowej we 

Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem działki szkolnej i infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą dojazd 

do szkoły; budowa przedszkola przy ul. Dębickiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zago-

spodarowaniem terenu. Warto dodać, że nowo budowane obiekty zaplanowano z uwzględnieniem rozwiązań 

energooszczędnych i proekologicznych (odnawialne źródła, tj. panele fotowoltaiczne, zielone dachy – przy 

ul. Sołtysowickiej i Asfaltowej – skrzynki rozsączające w celu zagospodarowania wód opadowych, system 

filtracji powietrza). Obiekty będą również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Komponent społeczny programu wpisuje się w założenia adaptacji do zmiany oraz wzrostu po okresie za-

grożenia pandemicznego poprzez przygotowanie zasobów oświatowych do realizacji nauczania zdalnego lub 

hybrydowego, efektywne świadczenie pracy i usług na rzecz mieszkańców, w tym najbardziej potrzebują-

cych, zwiększenie liczby miejsc pracy w najbardziej pożądanych zawodach w regionie, eliminowanie barier 

w aktywnej integracji. 

Wrocławskie propozycje projektów do Krajowego Planu Odbudowy mają charakter inwestycyjny i strate-

giczny dla całego regionu, dlatego bez wątpienia zasługują na wsparcie. Zakres wchodzących w skład projek-

tów zadań został dobrany w taki sposób, by nie tylko zniwelować negatywne skutki pandemii COVID-19, ale 

także doprowadzić do pozytywnych zmian w regionie, tj. wzrostu zatrudnienia, wzrostu potencjału gospodar-

czego oraz pobudzenia gospodarki w kierunku rozwoju nowoczesnych rozwiązań cyfrowych wraz z zastoso-

waniem rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. 

Powyższe oświadczenie jest formą dodatkowej rekomendacji i z tego powodu brak oczekiwania na odpo-

wiedź w trybie przewidzianym dla oświadczeń senatorskich. Mając jednak świadomość wagi projektów Kra-

jowego Planu Odbudowy z 21 sierpnia 2020 r. zwracamy uwagę na istotność wrocławskich propozycji, ich 

znaczenie i jakość merytoryczną. 
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