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Cel horyzontalny KPO
wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej kraju 

Cel strategiczny KPO 
odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy 
trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie 
czasowym 

Koncentracja wsparcia w KPO 
przewidziana dla miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów 
zagrożonych trwałą marginalizacją

Te obszary zostały uznane za najbardziej 
dotknięte skutkami pandemii COVID-19. 

Metropolie w wielu miejscach 
w KPO wyłączono ze wsparcia wprost, lub 
wsparcie dla nich jest uzależnione od ew. 
niewykorzystania środków przez innych, 
bardziej „priorytetowych” beneficjentów

Brak danych liczbowych 
potwierdzających te tezy!
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Obszary, w których metropolie są wyłączone ze wsparcia wprost, lub wsparcie dla nich jest uzależnione od 
ew. niewykorzystania środków przez innych, bardziej priorytetowych beneficjentów:

 Zeroemisyjny transport zbiorowy 
wsparcie w ramach KPO przewidziano jedynie na tabor autobusowy. Nie przewidziano żadnego wsparcia dla miejskiego 
transportu szynowego, który jest kluczowy dla największych miast i ich obszarów funkcjonalnych
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Obszary, w których metropolie są wyłączone ze wsparcia wprost, lub wsparcie dla nich jest uzależnione od 
ew. niewykorzystania środków przez innych, bardziej priorytetowych beneficjentów:

 Zielona transformacja miast i obszarów funkcjonalnych
działania adaptacyjne i mitygujące zmiany klimatyczne skierowane do jedynie do miast średnich i ich obszarów 
funkcjonalnych
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Obszary, w których metropolie są wyłączone ze wsparcia wprost, lub wsparcie dla nich jest uzależnione od 
ew. niewykorzystania środków przez innych, bardziej priorytetowych beneficjentów:

 Wsparcie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
ma być przeznaczone w pierwszej kolejności na wyrównanie dostępności terytorialnej miejsc opieki i dostępne dla 
gmin, w których nie funkcjonują miejsca opieki nad dziećmi do lat 3



Krajowy Plan Odbudowy

Obszary, w których metropolie są wyłączone ze wsparcia wprost, lub wsparcie dla nich jest uzależnione od 
ew. niewykorzystania środków przez innych, bardziej priorytetowych beneficjentów:

 Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych
kierowane w pierwszej kolejności do miast średnich umieszczonych na liście rządowej. Wsparcie dla „pozostałych” 
dopiero w przypadku braku wyczerpania środków

Fot. Wikipedia Fot. Wikipedia
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Obszary, w których metropolie są wyłączone ze wsparcia wprost, lub wsparcie dla nich jest uzależnione od 
ew. niewykorzystania środków przez innych, bardziej priorytetowych beneficjentów:

 Systemy oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę poza aglomeracjami, na terenach wiejskich. 
ze wsparcia zostały wykluczone miasta i aglomeracje, co jest niezrozumiałe z punktu widzenia potrzeb i założonego 
efektu ekologicznego. Działaniami wodno-kanalizacyjnymi powinny zostać objęte wszystkie obszary bez włączeń, 
zwłaszcza te, gdzie zdecydowanie gęstość zaludnienia jest wysoka, czyli duże miasta
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• Największe polskie miasta i ich obszary metropolitalne (razem z otaczającymi je małymi 
gminami i miastami) zostały potraktowane jako beneficjenci drugiej kategorii

• Mieszkańcy metropolii najbardziej odczuwają skutki zmian klimatycznych i są najbardziej 
narażeni na ekstremalne zjawiska pogodowe będące ich skutkiem

• Nie można poważnie mówić o ograniczaniu emisyjności w sektorze transportu bez wsparcia 
rozwoju sieci tramwajowych, metra i kolei w największych polskich miastach

• W metropoliach jest ciągle najwyższe zapotrzebowanie na miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Nie 
zgadzamy się z systemową dyskryminacją mieszkańców największych polskich miast i ich 
obszarów metropolitalnych

• Wsparcie rozwoju i modernizacji infrastruktury podmiotów leczniczych nie może pomijać 
szpitali i placówek podstawowej opieki zdrowotnej w największych polskich miastach
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Zaledwie 3,4 mld EUR z 23 mld EUR (15%) 
będzie do dyspozycji władz lokalnych
Większość tej puli nie będzie dostępna 
dla metropolii

KPO zapowiedzią centralizacji?
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• „Rozproszenie zarządzania” i „niedostateczna koordynacja” są wskazywane w 
projekcie KPO jako przyczyny niedostatecznej efektywności działań w niektórych 
sektorach, którymi współzarządzają samorządy lokalne i regionalne (ochrona 
zdrowia, państwowe służby zatrudnienia)

• Zapisy KPO to zapowiedź „zamachu” na kolejne kompetencje samorządowe

• Rząd nie przedstawił dowodów na to, że centralne zarządzanie jest bardziej 
efektywne

To samorządy są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają lokalne uwarunkowania

KPO zapowiedzią centralizacji?
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Słabe strony konsultacji społecznych dokumentu

Projekt KPO ogłoszono 26 lutego 2021 r. Konsultacje będą trwały do 2 kwietnia.

• odbyły się tylko 3 spotkania otwarte – wszystkie tuż po ogłoszeniu projektu dokumentu co utrudniało 
rzetelne przygotowanie się do nich

• do paneli dyskusyjnych podczas spotkań nie zaproszono żadnego przedstawiciela samorządu 
lokalnego

• konsultowany projekt dokumentu nie zawiera analizy wpływu zaplanowanej interwencji na wzrost 
odporności polskiej gospodarki – nie ma możliwości sprawdzenia czy zaplanowane inwestycje 
przełożą się na realizację jego głównego celu
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Postulaty

• Uwzględnienie w KPO potrzeb metropolii, jako tych obszarów, których społeczeństwo 
i gospodarka – ze względu na koncentrację ludności i przedsiębiorstw – zostały mocno 
dotknięte przez epidemię COVID

• Skierowanie do metropolii środków pozwalających niwelować lub przeciwdziałać negatywnym 
skutkom zmian klimatycznych (np. ekstremalnym zjawiskom pogodowym)

• Wsparcie rozwoju sieci tramwajowych, metra i kolei w polskich metropoliach w celu 
ograniczania emisyjności w sektorze transportu

• Skierowanie do metropolii środków pozwalających na zaspokojenie wysokiego 
zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci do lat 3

• Wsparcie rozwoju i modernizacji infrastruktury samorządowych szpitali 
i placówek podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w metropoliach
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Zadbajmy razem o właściwe wsparcie 
z funduszy UE w ramach Krajowego 
Planu Odbudowy dla metropolii 
warszawskiej!

Zgłoś uwagi do 2 kwietnia 2021 r.

Formularz dostępny na:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/konsultacje-kpo2



Dziękujemy!


