
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, 2 kwietnia 2020 r. 

 KL/144/90/DZS/2020 

  

 

Pani  

Małgorzata Jarosińska-Jedynak 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

 

 

Szanowna Pani Minister, 

W odpowiedzi na komunikację z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie opinii do Komunikatu Komisji do 

Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 

Regionów. Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz 

Europejskiego Zielonego Ładu COM (2020) 21, przekazuję w załączeniu, stanowisko Konfederacji 

Lewiatan.  

 

 

Z poważaniem,  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu: 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.  

Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego 

Ładu. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec dokumentu: Komunikat Komisji do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.  

Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego 

Zielonego Ładu 

 

Przedmiotowy dokument ogłoszony przez Komisję Europejską 14 stycznia 2020 r. określa możliwość 

przejścia na neutralną dla klimatu i ekologiczną gospodarkę w trzech następujących wymiarach:  

(1) w ramach planu w ciągu nadchodzących dziesięciu lat uruchomione zostaną za pośrednictwem 

budżetu UE zrównoważone inwestycje o wartości co najmniej 1 bln EUR; (2) plan zapewni ramy 

ułatwiające działalność inwestorom prywatnym i sektorowi publicznemu oraz (3) w planie 

przewidziano dostosowane do potrzeb administracji publicznej oraz promotorów projektów wsparcie  

w zakresie identyfikowania, strukturyzowania oraz realizacji zrównoważonych projektów. 

Konfederacja Lewiatan z otwartością przyjmuje przedmiotowy dokument i jego wymiary wskazując,  

iż do osiągnięcia neutralności klimatycznej niezbędne jest mobilizowanie środków publicznych  

i prywatnych do realizacji zrównoważonych inwestycji we wszystkich sektorach. Zdaniem Konfederacji 

potrzebne jest pilnie opracowanie nowego dokumentu “Green Recovery Investment Plan for Europe” / 

Plan Zielonej Odbudowy Gospodarki. Opiniowany Plan inwestycyjny został bowiem przygotowany przez 

KE i ogłoszony w styczniu br., czyli przed wybuchem pandemii koronawirusa, nie uwzględnia więc 

załamania gospodarczego, które czeka Europę. W przedstawionej formie Plan abstrahuje od 

podstawowych wyzwań, które teraz stają przed pracodawcami, pracownikami i administracją 

gospodarczą, czyli wykonawcami tegoż planu.  

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że kryzys wywołany koronawirusem nie przekreśla strategicznych 

przesłanek na podstawie, których zostały sformułowane cele Europejskiego Zielonego Ładu, jednakże 

jego realizacja będzie dramatycznie trudniejsza zarówno z powodu sytuacji wewnątrz UE jak i poza jej 

granicami. 

Przykładowo wewnątrz UE prawdą przestaje być stwierdzenie „o wysokiej płynności rynkowej” 

przedsiębiorstw i gospodarek europejskich (str. 17 dokumentu). Jednocześnie wiodące gospodarki 

światowe mogą być jeszcze bardziej niż dotychczas wstrzemięźliwe w przyjęciu równie ambitnych, co 

Europa celów klimatycznych. Wymaga to ponownego przemyślenia właściwych mechanizmów ochrony 

konkurencyjności europejskiej gospodarki jako całości, a także jej poszczególnych sektorów. 

Opracowanie Planu Zielonej Odbudowy Gospodarki, który wskaże drogi wyjścia z kryzysu i budowy 

zrównoważonej Europy wymaga działania ponad podziałami i wspólnego namysłu wszystkich 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

interesariuszy tj. decydentów politycznych, biznesu, instytucji finansowych, naukowych, NGOs. 

Konfederacja Lewiatan deklaruję gotowość aktywnego udziału w takich pracach.  

Zgodnie z obecnym brzmieniem dokumentu przejście na neutralną dla klimatu, odporną na zmianę 

klimatu oraz zrównoważoną pod względem środowiskowym gospodarkę będzie wymagało znaczących 

inwestycji. Osiągnięcie do 2030 r. obecnych celów w zakresie klimatu i energii wymaga dodatkowych 

inwestycji w wysokości 260 mld EUR rocznie. Kwota ta obejmuje głównie inwestycje związane z energią, 

budynkami i częścią sektora transportu (pojazdy). Konfederacja Lewiatan stoi na stanowisku,  

iż inwestycje będą niezbędne we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. 

Biorąc pod uwagę ogromne potrzeby inwestycyjne w Polsce zarówno w sektorze energetycznym,  

jak i w poszczególnych sektorach polskiej gospodarki, w opinii Konfederacji Lewiatan budżet dla Polski 

zarówno z Mechanizmu, w tym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i innych źródeł powinien być 

znaczny. Dla przykładu: koszty transformacji samego ciepłownictwa wynoszą 110 mld euro do 2030 roku 

(297 mld euro do 2050 roku). Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Energi Elektrycznej (PKKE) 

natomiast koszty inwestycji w polski sektor energetyczny niezbędne do zrealizowania transformacji 

sięgają 179-206 mld euro. Natomiast potrzeby inwestycyjne w sektorze budowlanym, który odpowiada 

za największą konsumpcję energii w Europie, oszacowane jako średni koszt modernizacji 50% wszystkich 

domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także budynków niemieszkalnych w Polsce będzie wynosił 

270–470 mld PLN (Na podstawie „Strategii modernizacji budynków: mapa drogowa 2050” Według 

szacunków specjalistów z Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) i Narodowej Agencji 

Poszanowania Energii (NAPE). 

W opinii Konfederacji Lewiatan, aby dokonać pełnej transformacji sektora energetycznego i całej 

gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, potrzebny jest czas na inwestycje i środki na ich finansowanie. 

Dodatkowo kluczowe jest zapewnienie wsparcia inwestorom w zakresie identyfikacji, przygotowywaniu, 

rozwoju, organizacji, strukturyzowania i realizacji zrównoważonych projektów oraz zapewnienia pomocy 

technicznej przy ich przygotowywaniu. Konfederacja Lewiatan stoi zatem na stanowisku, że to państwa 

członkowskie powinny mieć większą elastyczność w identyfikowaniu zrównoważonych projektów  

i udzielaniu pomocy np. dużym podmiotom i tworzeniu ścieżek narodowych we wsparciu 

przedsiębiorców, biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe. 

Dodatkowo w opinii Konfederacji Lewiatan, środki na zieloną transformację powinny zostać 

przekierowane w ramach funduszu modernizacji unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz 

funduszu innowacyjnego – oba fundusze funkcjonują obecnie poza długoterminowym budżetem UE  

i powinny zostać przekazane na działania związane z transformację energetyczną i technologiczną 

polskich przedsiębiorstw. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

W celu aktywnego udziału w dyskusji nad ostatecznym kształtem rozwiązań w ramach Europejskiego 

Zielonego Ładu oraz biorąc pod uwagę wagę tematu dla polskich przedsiębiorstw informujemy,  

iż powołaliśmy w Konfederacji Lewiatan Radę ds. Zielonej Transformacji. Jest to Rada o charakterze 

horyzontalnym składającym się z członków Konfederacji. Celem pracy Rady jest opiniowanie  

i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu, w tym 

przygotowywanie ekspertyzy merytorycznej. Deklarujemy pełną gotowość współpracy z Ministerstwem 

Funduszy i Polityki Regionalnej w wypracowywaniu stanowisk, opinii i analiz do poszczególnych inicjatyw 

wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniach 

konsultacyjnych. 

 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/144/90/DZS/2020 

 


