
 

 

 

 
Stanowisko Nr 12/2021 

Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zasad wsparcia przedsiębiorców przez Samorządy Województw z Krajowego 
Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 

Konwent Marszałków Województw RP, negatywnie odnosi się do propozycji Ministra Funduszy  

i Polityki Regionalnej wyrażonej w piśmie Sekretarza Stanu, Pana Waldemara Budy do Marszałków 

Województw z dnia 15.11.2021 (DRP-IIa.531.9.2021.ML) dotyczącej obciążenia budżetów 

samorządów województw kosztami wdrażania inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw  

w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności  

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 

Trwająca od 20 miesięcy ogólnoświatowa pandemia w szczególnie dramatyczny sposób dotknęła 

przedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki, kultury czy rozrywki. W KPO wskazano, że pandemia 

i wywołane przez nią zjawiska kryzysowe szczególnie mocno dotknęły przedsiębiorstwa z branż, które 

cechuje bezpośredni kontakt z klientem (tj. m.in. sektor HoReCa, turystyka, kultura, lecznictwo 

uzdrowiskowe, itp.). Kluczowe stało się dostosowanie działalności do warunków związanych  

z obostrzeniami wynikającymi z pandemii poprzez nowe sposoby dostarczania usług, przeprofilowanie 

działalności lub też jej dywersyfikację.  

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu ma być interwencja na poziomie 500 milionów Euro  

w ramach Inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje 

pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Zgodnie z przywołanym pismem Pana 

Ministra jednostkami wspierającymi realizację inwestycji mają być samorządy województw 

analogiczne do zadań instytucji pośredniczących w programach polityki spójności.  

W toku konsultacji KPO oraz podczas innych spotkań roboczych przedstawiciele samorządów 

województw zdecydowanie podkreślali jak istotne jest zregionalizowanie tak procesu decyzyjnego jak 

i funkcji wdrożeniowych w KPO. Co oczywiste pełnienie roli jednostki wspierającej realizację inwestycji 

wiąże się z określonymi kosztami niezbędnymi dla zapewnienia poprawności prowadzonych działań. 

W tym kontekście stanowisko Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej informujące, iż przekazywane 

będą zadania na poziom regionalny bez zapewnienia źródeł ich finasowania jest niezrozumiałe  

i niezasadne, a przede wszystkim niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w Ustawie 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Konstytucji RP. 

Konwent Marszałków Województw RP apeluje, aby na poziomie centralnym zapewnione zostały  

odpowiednie środki dla wszystkich instytucji, zarówno centralnych, jak i regionalnych, 



 

 

zaangażowanych w realizację Inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi  

i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach KPO. 

Niezależnie od rozstrzygnięcia ww. kwestii Konwent Marszałków Województw RP podtrzymuje 

wcześniejszą deklarację gotowości uczestnictwa w procesie ustalania zasad i warunków wydatkowania 

środków KPO, co pozwoli na uwzględnienie specyfiki i zróżnicowań regionalnych oraz lepsze 

dopasowanie interwencji do potrzeb poszczególnych obszarów. Udział samorządów województw  

w procesie wdrażania KPO co najmniej w „miękkiej” formie wydaje się niezbędny by zapewnić 

spójność i komplementarność wsparcia oraz koordynację działań rozwojowych w ramach różnych 

polityk realizowanych na terenie województw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do: 

1) Pana Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów 
2) Pana Grzegorza Pudy, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 
3) Pana Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów 
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