
STRONY NR 3 oraz 14 

1) KPO kierując się priorytetami zawartymi w „Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz 

Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE L 57 z 18.2.2021) oraz odpowiednich 

wytycznych KE, a jego poszczególne zapisy były przedmiotem uzgodnień z Komisją 

Europejską w ramach dialogu technicznego prowadzonego od listopada 2020 roku” 

stanowi strategię budowy innowacyjnej gospodarki. Cel główny KPO powinien być 

powiązany ze wskaźnikiem realizacji tej strategii - wzrost PKB Polski per capita w roku 

2030 do poziomu >95% średniego PKB UE – i to powinien być wskaźnik nadrzędny. 

Powinien być zrealizowany przy jednoczesnym spadku średniej liczby godzin pracy 

rocznie i wzroście wskaźnika zatrudnienia do poziomu 80%. 

Uwaga.  

Marko-ekonomicznym celem KPO powinno być utrzymanie dotychczasowego tempa 

rozwoju gospodarki. Jest to możliwe tylko w jednym przypadku – polityka gospodarcza 

Polski realnie zwiększy i zracjonalizuje wydatki na innowacyjność. Wskaźniki zamieszczone 

na str. 14 poprawić odpowiednio w treści głównej dokumentu.  

STRONA NR 4 

2) Środki z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności nie 

wystarczą do osiągnięcia celów głównych KPO. Natomiast realizacja celów KPO będzie 

możliwa dzięki aktywizacji inwestycyjnej polskiego drobnego kapitału szacowanego na 

poziomie ok. 1000 mld zł. Aktywizacja ta będzie realizowana poprzez otwarcie nowych 

rynków inwestycyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka. W szczególności konieczne 

jest skierowanie tych środków na trójkąt technologii Zielonego Ładu czyli: 

a. Sieciowa Gospodarka Zrównoważona o Obiegu Zamkniętym (S-GOZ) 

b. Zielona Transformacja technologii (ZTT) 

c. Cyfryzacja jako fundament technologiczny S-GOZ i ZTT 

To oznacza konieczność otworzenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej MŚP 

i prosumenckiej we wszystkich działach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem 

otwarcia dla tych firm realnych możliwości uzyskiwania przychodów.  

Uwaga. 

KPO powinien wykorzystać silne strony polskiej gospodarki do wzmacniania jej słabych 

stron w taki sposób, by te silne jeszcze wzmacniać, stosując zasadę, że koszty transformacji 

nie są problemem, jeżeli towarzyszą im odpowiednie przychody firm prowadzących w Polsce 

działalność i płacących z tego tytułu stosowne podatki. Siłą i fundamentem polskiej 

gospodarki są prywatne MŚP. Z pomocy powinny być wyłączone te podmioty, które płacą 

rażąco niskie podatki w relacji do typu prowadzonej działalności i realizowanych w Polsce 

obrotów.  

STRONA NR 11 

3) Postulujemy strategiczną zmianę podejścia do perspektyw rozwojowych zakreślonych w 

strategii Zielonego Ładu UE. Dlatego termin Wyzwania Rozwojowe Polski należy 

zmienić na  Szanse Rozwojowe Polski.  



Uwaga 

Traktowanie celów zapisanych w Zielonym Ładzie jako problem lub wyzwanie jest błędne z 

wielu powodów. Dla Polski, której specyfiką jest zacofanie technologiczne np. energetyki, 

wysoki poziom zanieczyszczenie środowiska wraz ze wszystkimi tego skutkami – strategia 

Zielonego Ładu jest wielką szansą na synergiczne połączenie celów społecznych z 

gospodarczymi. Zielony Ład wprowadza ochronę rynku UE przed technologiami, które 

utrudniały nam rozwiązanie tego problemu. Błędem metodycznym dostrzeganym przez 

KIGEiT w KPO  i PEP 2040 jest postrzeganie ZTT w kategoriach kosztów w oderwaniu od 

przychodów i korzyści ekonomicznych – których Polska może być beneficjentem.  

STRONA NR 15 i 50 

4) Postulujemy uwzględnienie w KPO jako strategii innowacyjnego rozwoju gospodarki 

wykorzystujące  Szanse Rozwojowe Polski z tytułu członkostwa w UE. Horyzontalnym 

celem KPO powinno być wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej i 

terytorialnej w wymiarze krajowym i Unii Europejskiej. Cel ten powinien mieć swe 

odzwierciedlenie we wskaźnikach umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz ich udziału w 

europejskich sieciach produkcyjnych, udziału w platformach technologicznych, w 

europejskich platformach kształcenia ustawicznego itd. Wskazany cel horyzontalny 

powinien być uwzględniony we wszystkich komponentach, a w szczególności w 

komponencie A.  

Uwaga 

Podstawowym problemem rozwojowym firm lokalnych UE jest ekonomia skali. To jest 

źródło przewagi konkurencyjnej międzynarodowych koncernów, na którą skarżą się nie tylko 

MŚP ale również duże firmy lokalne. Rozwiązaniem zaproponowanym przez UE jest 

wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej UE (co wyrażają trzy główne 

paradygmaty rozwoju gospodarczego UE).  UE buduje nowe ramy konkurencyjności, których 

istotą jest umożliwienie MŚP łączenia się w ramach sieci i uwspólniania istotnych części 

kosztów, co pozwoli im na konkurowanie z koncernami. Interesem Polski jest takie 

sformatowanie harmonogramu zmian, aby polskie MŚP uzyskały realny dostęp do takich sieci 

jak najszybciej.  

STRONA NR 133 i następne 

5) W strukturyzacji komponentu C (transformacja cyfrowa) należy uwzględnić fakt, że 

cyfryzacja jest procesem nadrzędnym wobec pozostałych komponentów, gdyż stanowi 

podstawę technologiczną całego KPO jako podstawa większości innowacji. W ramach 

komponentu C powinno być ustanowione systemowe wsparcie, które pozwoli polskim MŚP 

włączanie się w europejskie sieci produkcyjne, usługowe i wchodzenie na platformy 

długofalowej ścisłej współpracy w ramach jednolitego rynku cyfrowego JRC. Wsparcie to 

powinno realizować strategię budowy regionalnych specjalizacji cyfrowych. 

Uwaga 

Potrzebne jest zdefiniowanie specjalizacji cyfrowych Polski. Powinno to polegać na wyborze 

określonych nurtów cyfryzacji (technologii i produktów), które staną się specjalnością firm 



zlokalizowanych na terenie Polski. KIGEiT zaproponował taką listę. To powinna być krótka 

lista, gdyż jej wydłużanie to zaprzeczanie samej koncepcji specjalizacji. 

Każda propozycja specjalizacji powinna być uzasadniona w trzech punktach: 

a) powinniśmy mieć już określone osiągnięcia w tym zakresie 

b) uwzględnia fakt, że w Polsce mamy szczególnie sprzyjające warunki do lokalnego 

rozwoju tej technologii co umożliwia przejście pierwszego etapu rozwoju w oparciu o 

swój lokalny rynek 

c) uwzględnia fakt, UE jest dobrym i chłonnym rynkiem zbytu na tę technologię 

Poniżej przykład takiego uzasadnienia na przykładzie dronów. 

Ad a) Mamy w tym zakresie już praktyczne osiągnięcia komercyjne i udane rozwiązania które 

dla upscale’ingu potrzebują rynku zbytu. Polska dysponuje technologią i bazą produkcyjną 

niezbędną do masowej produkcji dronów oraz kompetencjami do ich programowania. 

Ad b) Polska ze względu na prawo osiedleńcze ma rozproszoną zabudowę, co powoduje, że w 

Polsce wcześniej niż w innych krajach wykorzystanie technologii dronowej do realizacji 

dostaw door-to-door będzie opłacalna. To technologia mająca dużo zastosowań w rolnictwie. 

Ad c) UE jest bardzo dużym rynkiem na tego typu technologię, gdyż: 

• technologia dronowa jest bezemisyjna i bardzo efektywna ekonomicznie 

• pobudza popyt na rozwój technologii magazynów energii o wysokiej gęstości wagowej 

i objętościowej jednocześnie, więc spotka się ze wsparciem zakładów masowej 

produkcji magazynów energii 

• sieci dronowe wzmocnią efektywność transportu B2B, gdyż UE oparta jest na MŚP. 


